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Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij ontvangt u het rapport 'In de bijstand, en dan' van de Inspectie Werk en Inkomen en het
bijbehorende persbericht. Daarnaast ontvangt u de verkennende studie 'Maatwerk in de uitvoe-
ring van de WWB.

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het rapport en de verkennende
studie vandaag aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Daarmee zijn het rapport en de
verkennende studie openbaar geworden.

Hoogachtend,
Inspecteur-generaal
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De Inspectie Werk en Inkomen draagt door haar toezicht bij aan het doeltreffend functioneren van het stelsel van werk en

inkomen. IWI is de onafhankelijke toezichthouder voor de minister van SZW.
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Dertig procent na eerste jaar by stand nog zonder trajectaanbod

Er is by de uitvoering van de Wet werk en bystand nog geen sprake van eenv sluitende
aanpak', waarby iedere arbeidsplichtige cliënt binnen eenjaar na instroom in de by stand
óf de bystand heeft verlaten, óf een traject krygt aangeboden. De helft van de mensen die
in de bystand komen, heeft na eenjaar nog steeds een uitkering. Van hen heeft na het
eerste jaar zestig procent nog geen re-integratieaanbod gekregen. Dit concludeert de In-
spectie Werk en Inkomen in het vandaag verschenen rapport In de bijstand, en dan. IWI
vindt dat het eerste jaar juist benut moet worden om mensen te activeren. Vooral nu de
controle by een aanvraag voor bystand strenger is en er naar verhouding meer mensen
met lagere kansen zyn aangewezen op begeleiding naar werk door de gemeente.

Ongeveer één op de drie mensen krijgt in het eerste jaar dat ze bijstand ontvangen een re-
integratietraject aangeboden, zoals Work First, arbeidsbemiddeling, scholing of maatschappe-
lijke activering. Het beleid van gemeenten is erop gericht om cliënten zo snel mogelijk weer
aan het werk te krijgen. Daarbij steken ze meer energie in gemakkelijk te plaatsen cliënten en
minder in mensen voor wie het moeilijker is om zelf werk te vinden. Gemeenten zijn financieel
verantwoordelijk voor de uitvoering van de WWB en hebben er ook financieel belang bij om
zoveel mogelijk cliënten aan werk te helpen. De meeste gemeenten houden overigens geld over
op hun budget voor re-integratie.

IWI onderzocht wat gemeenten doen om aanvragers van een bijstanduitkering zo snel mogelijk
naar werk te begeleiden. Daarbij keek de inspectie ook naar de resultaten van deze activiteiten.
IWI deed een representatief onderzoek naar dossiers in de periode van l januari 2005 tot l
maart 2006. In het najaar van 2006 volgden nog interviews met case managers van sociale
diensten.

Voor een toelichting kunt u bellen met Erik Stolk (070 304 46 39 of 06 510 245 59). Het rap-
port Vn de bijstand, en dan. Wat gemeenten doen aan de activering van pas ingestroomde
bijstandscliënteri* kunt u downloaden van www.iwiweb.nl of opvragen bij de afdeling
Communicatie (070 304 47 63).

De Inspectie Werk en Inkomen draagt door haar toezicht bij aan het doeltreffend functioneren van het stelsel van werk en

inkomen. IWI is de onafhankelijke toezichthouder voor de minister van SZW.
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Voorwoord

Sinds de inwerkingtreding van de Wet werk en bijstand vindt een strengere selectie plaats aan

de poort van de bijstand.

Uit het onderzoek blijkt dat deze verscherpte selectie erin heeft geresulteerd dat het over-

grote deel van de pas ingestroomde WWB-cliënten niet zelfstandig in staat wordt geacht om

terug te keren naar de arbeidsmarkt. Zij hebben hierbij doorgaans ondersteuning nodig van de

gemeente.

In dit rapport geeft de inspectie haar oordeel over de mate waarin gemeenten activiteiten

ondernemen om pas ingestroomde bijstandscliënten naar werk te begeleiden. De inspectie

baseert haar oordeel op grootschalig dossieronderzoek, aangevuld met informatie uit inter-

views bij gemeenten.

M w. mr. drs. C. Kervezee

Inspecteur-generaal
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Inleiding

Werk, tenzij. Deze twee woorden geven de kern weer van de filosofie achter de Wet werk en

bijstand (WWB). Dit betekent dat bij elke aanspraak op bijstand de (terug)weg naar werk

voorop staat. Als de gemeente al ontheffing van arbeidsplicht verleent, dan is dit op individuele

gronden en niet omdat de cliënt tot een bepaalde groep behoort. Of het nu gaat om alleen-

staande ouders, ouderen, of mensen met een medische beperking, werk is voor iedereen

jonger dan 65 jaar in principe het uitgangspunt, vrijblijvendheid geen optie.

Natuurlijk kunnen er omstandigheden zijn, waardoor een cliënt de arbeidsmarkt niet (direct)

kan betreden. De WWB biedt gemeenten de mogelijkheid om voorzieningen aan te bieden die

passen bij de cliënt, zodat deze zo snel mogelijk de arbeidsmarkt kan betreden.

Dit rapport heeft als onderwerp de activering van mensen die begin 2005 een WWB-uitkering

hebben gekregen. Met de invoering van de WWB hebben gemeenten meer beleidsruimte én

beleidsverantwoordelijkheid gekregen om de doelen van de wet te bereiken. Gemeenten zijn

ook financieel volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet. Dat betekent dat het

voor gemeenten financieel gezien gunstig is als cliënten snel weer aan het werk komen.

Dit rapport schetst een beeld van wat er gebeurt met een cliënt in het eerste jaar in de WWB-

uitkering. Het rapport mondt uit in een oordeel over de mate waarin gemeenten activiteiten

ondernemen om cliënten weer uit te laten stromen uit de uitkering, bij voorkeur naar werk.

l. l Onderzoeksvragen

De centrale vraag voor dit onderzoek luidt: in hoeverre leidt de uitvoering van de WWB door

de gemeenten tot uitstroom van pas ingestroomde bijstandscliënten uit de uitkering en/of naar

werk?

Om deze vraag te beantwoorden zijn de volgende subvragen geformuleerd:

• Welk beleid hebben gemeenten ontwikkeld en welke activiteiten ondernemen gemeenten om

de cliënten die pas ingestroomd zijn in een WWB-uitkering te activeren?

• Wat zijn de resultaten van de activiteiten van gemeenten in termen van uitstroom uit de uitke-

ring?

1.2 Onderzoeksmethode

• Steekproef en dossieronderzoek

Voor dit onderzoek is een steekproef getrokken, waarin de gemeenten zijn geselecteerd aan de

hand van het aantal ingestroomde cliënten in de WWB. Een grotere gemeente met meer

instroom heeft op deze wijze meer kans om in het onderzoek terecht te komen.

Bij de 53 geselecteerde gemeenten zijn vervolgens in totaal l .265 dossiers onderzocht. De

cliënten zijn tot maximaal 14 maanden na instroom in de uitkering gevolgd, of tot het moment

dat de cliënt uitstroomde tijdens de onderzoeksperiode. De dossiers zijn aselect geselecteerd

uit de toegekende uitkeringen in het eerste kwartaal van 2005. Bij de grotere gemeenten, dat

wil zeggen gemeenten met een instroom van meer dan 200 in 2004, zijn 35 dossiers onder-

zocht. Bij de middelgrote gemeenten, gekenmerkt door een instroom tussen de 40 en 200 in

2004, zijn 15 dossiers onderzocht. Bij de kleine gemeenten, met minder dan 40 instroom, zijn

10 dossiers onderzocht. Waar de instroom bij de kleinste gemeenten te klein is om 10 dossiers

te onderzoeken, zijn clusters gevormd met naburige gemeenten. Deze aanpak leidt er toe dat

de resultaten van dit onderzoek niet alleen voor de onderzochte gemeenten gelden, maar naar
alle gemeenten kunnen worden gegeneraliseerd. Om de onderzoeksbelasting voor de gemeen-
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l
Bij de kleine gemeenten zijn niet bij

iedere gemeente ƒ O dossiers onder-

zocht, vonwege te lage aantallen

instroom.

Bij' / gemeente zijn door een tech-

nisch mankement de onderzoeksge-

gevens van 20 dossiers rerioren

gegoon.

ten te beperken, zijn per gemeente maximaal 35 dossiers onderzocht, ook in de vier grootste

gemeenten. Dit betekent dat uitkeringsgerechtigden uit de vier grootste gemeenten enigszins

zijn ondervertegenwoordigd in de steekproef. Uit de analyse is echter gebleken dat dit geen

substantiële invloed heeft gehad op de resultaten.

Van de dossiers is de periode l januari 2005 tot en met l maart 2006 onderzocht. Van elk dos-

sier zijn onder meer in beeld gebracht de kenmerken van de cliënt, het tijdstip en de aard van

de activiteiten om de cliënt te laten uitstromen en de resultaten hiervan. Hiervoor is een stan-

daard vragenlijst gebruikt, die bestond uit 84 vragen. Deze vragenlijst is in februari 2006 getest

bij drie pilotgemeenten. De verdeling van de gemeenten over de regio's en gemeente grootte-

klassen is als volgt:

Tabel l

Verdeling dossiers over gemeentegrootte en regiospreiding

Omvang gemeenten

Groot

Middelgroot

Klein'

Totaal

Aantal gemeenten per regio Totaal aantal Aantal dossiers
gemeenten

Noord

10

1

2

13

West

9

3

7

19

Oost

3

3

5

I I

Zuid

8

0

2

10

30

7

16

53

1.050

105

130

I.2852

Onder de regio Noord vallen de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. De regio Oost

omvat de provincies Overijssel, Flevoland en Gelderland. Regio West is Noord-Holland, Zuid-

Holland en Utrecht. De regio Zuid ten slotte bestaat uit de provincies Noord-Brabant, Zeeland

en Limburg.

Interviews casemanagers

Naast het dossieronderzoek zijn er ook interviews met casemanagers gehouden bij 10 gemeen-

ten. Bij de meeste gemeenten is met 2 casemanagers een gesprek gevoerd, waarbij de beleids-

context en de selectiecriteria voor trajectaanbod aan de orde zijn gekomen. De interviews

hebben na afronding van het dossieronderzoek plaatsgevonden, in de periode augustus tot en

met oktober 2006.

Zie verkennende studie Maatwerk

in de uitvoering van de VVW6, IWI,

april 2007.

Gemeentelijk beleidscontext

Het beleid dat gemeenten hebben geformuleerd voor de activering van WWB-cliënten is in een

ander onderzoek van IWI geanalyseerd.3 Voor dit rapport zijn de hoofdpunten van deze

beleidsanalyse meegenomen in paragraaf 2. l. Daarnaast zijn de resultaten van de kwalitatieve

beleidsanalyse in kwantitatieve termen omgezet en gebruikt om groepen gemeenten van elkaar

te onderscheiden.

IWI voert een apart onderzoek uit

naar preventie, dat omstreeks

medio 2007 gepubliceerd zal gaan
worden.

Afbakening

Dit onderzoek richt zich op de uitvoering van de gemeente vanaf de uitkeringstoekenning. De

preventieve taak van het CWI en de gemeente is bewust niet meegenomen in het onderzoek."1
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Het eerste uitkeringsjaar

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek gepresenteerd. In

paragraaf 2. l komt het beleid aan de orde dat gemeenten voeren bij de activering van bijstands-

cliënten. In paragraaf 2.2 wordt een beeld geschetst van de ingestroomde cliënten die in het

onderzoek zijn betrokken. Paragraaf 2.3 behandelt het proces van de uitkeringstoekenning. In

paragraaf 2.4 wordt het trajectaanbod door gemeenten behandeld. In paragraaf 2.5 komt ten-

slotte aan de orde hoeveel mensen tijdens het eerste uitkeringsjaar uitstromen en waar zij

heen gaan.

2.1 Beleidscontext

Onder de Abw kregen cliënten

ouder dan 57? jaar en alleen-

staande ouders automatisch een

ontheffing.

Het onderzoek van de Raad voor

Werk en Inkomen 'Ontwikkelingen

op de re-integratiemarkt' van juli

2006 laat dezelfde resultaten zien.

Artikel 6, lid c WWB.

• Geen ontheffing van arbeidsplicht

Gemeenten kunnen WWB-cliënten niet zonder meer ontheffen van arbeidsplicht. Zogeheten

categoriale ontheffing van arbeidsplicht is wettelijk niet meer mogelijk.5 Alleen op individuele

gronden kan de gemeente tijdelijk ontheffing verlenen. Uit interviews met casemanagers blijkt

dat de beleidsintentie inderdaad is om geen ontheffing te verlenen, alleen bij bijzondere per-

soonlijke omstandigheden kan deze verleend worden. Dit gebeurt vooral als een medische keu-

ring hiertoe aanleiding geeft. Ook voor ouderen geldt in principe geen ontheffing van de

arbeidsplicht, hoewel in de praktijk een gedoogbeleid wordt gevoerd.

Het beleid dat gemeenten hanteren bij de arbeidsplicht van alleenstaande ouders met kinderen

onder de twaalf jaar is sterk wisselend. Aan de ene kant van het spectrum krijgen alleenstaande

ouders met kinderen onder de vijf jaar de arbeidsplicht opgelegd als kinderopvang geregeld is.

Aan de andere kant zijn er gemeenten die de ouder met een kind jonger dan twaalf jaar de

keuze laat om voor de kinderen te zorgen.

• Een traject om snel weer aan het werk te komen

Het beleid van gemeenten is erop gericht om cliënten zo snel mogelijk weer aan het werk te

krijgen. De meeste gemeenten geven aan dat zij voor de recente instroom een vorm van Work

First hanteren om dit doel te bereiken. Hoe 'Work First' in de praktijk wordt ingevuld, verschilt

per gemeente. Ook de functie of doelstelling van dergelijke trajecten varieert: sommige

gemeenten hanteren Work First als diagnosemiddel om te bekijken of de cliënt snel weer aan

het werk kan terwijl andere gemeenten Work First instrumenten inzetten om cliënten arbeids-

gewenning en dagritme op te laten doen. Tot slot wordt Work First gebruikt als afschrik

middel; door de cliënt onaantrekkelijk werk aan te bieden, stimuleert de gemeente de cliënt

om zelf werk buiten de uitkering te zoeken. Grote gemene deler in de diverse vormen van

Work First is dat een cliënt zo snel mogelijk na aanvang van de uitkering weer in een werksitu-

atie belandt. Work First wordt ook aangeboden aan potentiële cliënten, als preventie om niet

tot uitkeringsverstrekking over te hoeven gaan. Deze vorm van Work First wordt niet in dit

onderzoek beschreven, het startpunt is in dit onderzoek een toegekende WWB-uitkering.6

Behalve op Work First zetten gemeenten vooral in op bemiddeling en het verstrekken van

loonkostensubsidies om de cliënten zo spoedig mogelijk uit te laten stromen, de kortste weg

naar werk. Gemeenten geven in het beleid aan dat langdurige trajecten die meer gericht zijn op

het versterken van de persoonlijke kwalificaties, zoals scholing, in weinig gevallen aangeboden

worden. De scholing die wordt aangeboden zijn meestal beroepsgerichte opleiding. Voor de

cliënten voor wie op korte termijn geen reëel perspectief op arbeid bestaat, behoren maat-

schappelijke trajecten tot de mogelijkheden.7

• Financiële context: overschotten op het werkdeel

De financiële context waarbinnen een gemeente opereert varieert sterk. Het budget is sinds

2004 onderverdeeld in twee delen, het inkomensdeel (I-deel) voor de uitkeringsverstrekking en

het werkdeel (W-deel) voor de activering van de cliënten. Het I-deel wordt ieder jaar vastge-

steld, waarbij rekening wordt gehouden met de ramingen van de omvang van de groep bij-
standsgerechtigden jonger dan 65 jaar. Deze omvang is in de loop van de tijd gedaald. Voor

gemeenten betekent dit dat zij er financieel op achteruit gaan als zij minder uitstroom realise-

Inspectie Werk en Inkomen In de bijstand, en dan



De Wet inschakeling werkzoeken-

den (Wiw) was een landelijk gel-

dende wet, bedoeld om langdurig

werklozen, uitkeringsgerechtigden

en werkloze jongeren in korte tijd

oon een baan te heipen. Deze

mensen kregen begeleiding en

konden met behulp van tntegrat/e-

instrum enten als cursussen en

opleidingen, een werkervon'ngploots

of een gesubsidieerde Wiw-baan

hun kansen op werk vergroten. In-

en doorstroom banen (ID-banen)

gaven langdurig werklozen een

kans in- en door te stromen in

gesubsidieerde arbeidsplaatsen en

daarna uit te stromen naar een

reguliere werkplek. Het fiesJuit fn-

en doorstroom bon en was een lan-

delijk geldend besluit.

Beide zijn afge-

schaft met de inwerkingtreding van

deWWB.

ren dan het landelijk gemiddelde. Binnen de onderzochte gemeenten is het aantal gemeenten

met een tekort op het l-deel over 2005 gestegen ten opzichte van 2004. Op het W-deel druk-

ken de verplichtingen die gemeenten zijn aangegaan voor Wiw- en ID-banen.8 Deze verplichtin-

gen maken in sommige gemeenten tot 75 procent van het totale W-budget uit. In de afgelopen

jaren hebben veel gemeenten deze verplichtingen versneld afgebouwd, waardoor een groter

deel van het W-budget beschikbaar is gekomen voor de activering. Opvallend is dat de meeste

gemeenten het W-budget niet volledig besteden. Dit leidt niet zelden tot grote overschotten

op het W-deel.9

Met de aantrekkende arbeidsmarkt zijn gemeenten beleidsmatig meer aandacht gaan besteden

aan contacten met werkgevers, bijvoorbeeld door speciaal aangestelde acquisitiemedewerkers.

Dit biedt gemeenten de mogelijkheid om bijstandscliënten direct naar werk te bemiddelen.

Ook werken de afdelingen economische zaken en sociale zaken van gemeenten vaker samen

ten aanzien van het vestigingsbeleid voor werkgevers.

2.2 Instroom

Uit het onderzoek van Regioplan

'Onderbenutting W-deel' van okto-

ber 2006 blijkt dat één van de

belangrijkste oorzaken van onder-

benutting de snelle afbouw van

oude vormen van gesubsidieerde

arbeid (IDIWIW) is. Ook wordt als

mede-oorzaak voor het onderbe-

nutten van het W-deel door een

aantal gemeenten genoemd het feit

dat zij tevens gebruik maken van

andere financiële bronnen, zoals

ESF-middelen.Volgens het rapport

van de Raad voor Werk en

Inkomen 'De route naar resultaat'

(re-integratiemarktanalyse) van juli

2006 heeft het feit dat gemeenten

geld overhouden op hun W-deel

mogelijk te maken met de ruime

meeneemregeling van het WWB-

budget en met de voorzichtigheid

van gemeenten.

Veel jonge, kansarme cliënten

Figuur 1 Leeftijd Figuur2 Fase-indeling

H<23
• 23 - 36

D 37 - 46

D 47 - 56

• >57

Uit figuur l blijkt dat bijna de helft van de nieuwe cliënten bestaat uit jonge werklozen (23 - 36

jaar). De categorieën 37 - 46 jarigen en jongeren onder de 23 nemen een middenpositie in, zij

vormen allebei ongeveer 20 procent van de instroom. Het restant wordt gevormd door een

kleine groep 47 - 56 jarigen en de kleinste groep van de instroom, personen van 57 jaar en

ouder.

10
Inmiddels is deze fase indeling los-

gelaten en maken CWI en gemeen-

ten onderling afspraken over de

inrichting van de indicenng von

cliënten.

Figuur 2 geeft de fase-indeling van de ingestroomde cliënten weer. Fase 4-cliënten en cliënten

van wie het CWI de fase-indeling nog niet heeft bepaald, of van wie de fase-indeling onbekend

is, vertegenwoordigen bijna de helft van de instroom.10 Dit zijn de cliënten voor wie een spoe-

dige terugkeer in het arbeidsproces niet voor de hand ligt. Het deel van de cliëntenpopulatie

met een fase-indeling in l of 2 is verhoudingsgewijs kleiner. Uit de onderzoeksdata blijkt dat de

instroom naar fase-indeling niet verschilt voor grotere en kleinere gemeenten.

Rguur3 Laatst gewerkt Figuur 4 Hoogst behaalde diploma

10 Inspectie Werk en Inkomen In de bijstand, en dan



Startkwalificatie: vanaf Havo/Vwo

of Al 60-2 niveau. Deze opleidingen

worden minimaal noodzakelijk

geacht om duurzaam de arbeids-

markt te kunnen betreden.

Werkervaring en opleidingsniveau zeggen iets over de mate waarin een cliënt aansluiting zal

vinden met de arbeidsmarkt, in de figuren 3 en 4 zijn deze kenmerken opgenomen. Een derde

deel van de nieuwe cliënten heeft nooit of lange tijd niet gewerkt. Slechts een kwart van de

cliënten heeft recente werkervaring of werkt parttime naast de uitkering.

Ongeveer de helft van de instroom heeft een laag opleidingsniveau, een kwart niet meer dan

basisonderwijs en een kwart heeft een VMBO of Mavo-opleiding afgerond. Minder dan een

kwart heeft een MBO- of hogere opleiding gevolgd en heeft derhalve een startkwalificatie."

F i (ju u r 5 Aantalbel emmeri tig en F ig uu r 6 Typ e b el emmerin g en

Bij het bepalen welk traject een cliënt krijgt aangeboden, is het voor de gemeente belangrijk te

weten welke factoren voor de cliënt een belemmering vormen om aan werk te komen. Figuur 5

laat zien dat de meeste cliënten (70 procent) die instromen te maken hebben met één of meer

belemmeringen. De grootste groep cliënten daarvan heeft zelfs twee of meer belemmeringen.

Figuur 6 geeft aan dat psychische belemmeringen verreweg het meest voorkomen, gevolgd door

lichamelijke en taalbelemmeringen.

Uit de analyse van bovengenoemde cliëntkenmerken concludeert de inspectie dat veel van de

cliënten die instromen in de bijstand, zijn aangewezen op begeleiding van de gemeente om aan

het werk te kunnen. De meeste cliënten zijn relatief jong, maar recente werkervaring is schaars

en het opleidingsniveau is laag. Zij staan te ver van de arbeidsmarkt om op eigen kracht een

baan te krijgen, vaak als gevolg van meervoudige problematiek. Slechts ongeveer een derde van

de cliënten is ingedeeld in fase l of 2. Dit zijn de cliënten die wellicht op eigen kracht kunnen

uitstromen.

2.3 Uitkeringstoekenning

Duur van het toekenningsproces
Bij drie op de vier cliënten is de uitkering binnen drie maanden vastgesteld. De snelheid van de

uitkeringstoekenning blijkt geen factor van betekenis te zijn voor de activering of de uitstroom

van de cliënt. Een cliënt bij wie de uitkering sneller wordt vastgesteld heeft geen grotere kans

op een traject of een grotere kans om binnen een jaar weer uit te stromen uit de uitkering.

In driekwart van de gevallen is in het dossier geen informatie aangetroffen over de begeleiding

door het CWI van fase l -cliënten tijdens de eerste zes maanden. Kennelijk hebben veel

gemeenten geen afspraken gemaakt met het CWI over het uitwisselen van deze informatie.

Gezamenlijke huisvesting van CWI, gemeentelijke sociale dienst en UWV in een bedrijfsverza-

melgebouw, lijkt afgezien van een snellere uitkeringtoekenning geen positief effect te hebben op

het trajectaanbod of de uitstroomkans van een cliënt.

Arbeidsverplichtingen: weinig ontheffingen
Een belangrijk keuzemoment in de vormgeving van de activering is het al dan niet opleggen van

de arbeidsplicht aan cliënten. Het verlenen van een ontheffing is een indicatie dat de casema-

nager de cliënt (tijdelijk) niet geschikt acht tot het verrichten van arbeid.
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Figuur? Arbeidsplicht Figuur 8 Reden ontheffing
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Gemeenten zijn zeer terughoudend in het verlenen van ontheffing van de arbeidsplicht. Figuur 7

laat zien dat bijna driekwart van de instroom de volledige arbeidsplicht krijgt opgelegd. Dat is

een goede indicatie dat het doel van de WWB om minder snel ontheffingen te verlenen wordt

gerealiseerd. Ongeveer tien procent van de cliënten heeft een (gedeeltelijke) ontheffing van een

of meerdere verplichtingen of van het aanvaarden van een voltijdsbaan.

Ontheffingen worden vooral gegeven aan cliënten met medische belemmeringen (figuur 8), na

een medische keuring. Cliënten krijgen ook op sociale gronden een ontheffing.12 De ontheffing

wegens scholing is meestal een gedeeltelijke vrijstelling die alleen betrekking heeft op ontheffing

van de sollicitatieplicht. Een kleine groep heeft een ontheffing gekregen op basis van het ont-

breken van enig arbeidsmarktperspectief. Bij deze groep is vaak sprake van zeer beperkte oplei-

ding en werkervaring in combinatie met hogere leeftijd.

2.4 Trajectaanbod

Weinig cliënten krijgen een traject

Figuur9 Trajectaanbod

Zie ortike/ 36 lid L SUVVI, uitge-

werkt in ortikel 2.1 regeling SUWI.

Over het gehele onderzoeksbestand gezien krijgt volgens figuur 9 bijna 40 procent in het

eerste jaar in de uitkering een traject aangeboden. Trajecten worden vooral aangeboden aan
cliënten zonder ontheffing. Kenmerken van gemeenten spelen geen belangrijke rol in het verkla-

ren wie wel en wie geen traject krijgt aangeboden.

Gemeenten hebben aangegeven dat zij zich in de eerste jaren na de invoering van de WWB

vooral hebben geconcentreerd op de recente instroom. De inzet was om deze relatief kansrijke
groep weer zo snel mogelijk uit te laten stromen, in de hoop daarmee het bestandsvolume te

verkleinen. In vergelijking met het in paragraaf 2.3 gepresenteerde percentage cliënten dat de

arbeidsplicht is opgelegd, bijna 75 procent, is het in dit onderzoek geconstateerde 40 procent
trajectaanbod echter bijzonder laag.

Niet iedere ingestroomde cliënt heeft een traject nodig om weer uit te kunnen stromen uit de
uitkering. De fase-indeling van de cliënt geeft bij benadering weer hoe groot de afstand van de

cliënt tot de arbeidsmarkt is. Bij een fase l-cliënt is deze afstand kort, bij een fase 4-cliënt lang.
De gedachtegang achter de fase-indeling is als volgt:13 Een fase l-cliënt wordt geacht om binnen

korte tijd, op eigen kracht, een baan te kunnen vinden. Een fase 2- en een fase 3-cliënt worden
geacht om ook binnen niet al te lange tijd een baan te kunnen vinden, waarbij wel enige hulp
van de gemeente nodig zal zijn. Het is met name deze groep die het meeste baat zou kunnen
hebben bij een re-integratietraject. Een fase 4-cliënt staat te ver van de arbeidsmarkt af om uit
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te kunnen stromen naar werk. Bij deze cliënten zal eerst door middel van een voortraject aan

het wegnemen van individuele belemmeringen gewerkt moeten worden, voordat uitstroom

naar werk mogelijk zal zijn. Voor een deel van de fase 4-cliënten zal het überhaupt bijzonder

moeilijk worden om ooit nog uit te stromen. De meeste cliënten met een ontheffing van de

arbeidsplicht zijn in deze fase ingedeeld.

Figuur 10 trajectaanbod naar fase
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Een vergelijking laat zien (figuur 10) dat de fasen l en 4 minder dan gemiddeld een trajectaan-

bod krijgen, en de fasen 2, 3 en overig meer dan gemiddeld een trajectaanbod krijgen. Hoewel

fase 2 en 3-cliënten wel de prioriteit krijgen, is het percentage cliënten dat een trajectaanbod

krijgt niet bijzonder hoog. Cliënten waarvan de fase-indeling nog niet is bepaald, krijgen onge-

veer even vaak een traject aangeboden als fase 3-cliënten.

I4

In het onderzoek van de

Sociaalwetenschappelijke afdeling

van de gemeente Rotterdam 'De

juiste klont op het juiste traject' van

februari 2006 wordt geconcludeerd

de klanten die in de praktijk de

meeste baat hebben bij deelname

aan re-integratietrajecten- namelijk

de kansarmen-juist minder vaak

een aanbod krijgen. Zo blijken tra-

jecten minder vaak ingezet te

worden bij vrouwen, lager opgelei-

den en klanten met door de klant-

manager benoemde medische

belemmeringen.

Fase 4-cliënten staan nog op een te grote afstand en krijgen niet de prioriteit bij het trajectaan-

bod. Gespecificeerd voor de fase 4-cliënten zonder ontheffing blijkt ongeveer 35 procent een

traject te krijgen, vrijwel even hoog als het percentage fase l-cliënten met een traject. Deze

uitkomsten liggen in lijn met het uitgangspunt dat fase l-cliënten zelfredzaam genoeg zijn en

geen traject van de gemeente nodig hebben om uit te stromen. Voor de fase 4-cliënten zonder

ontheffing ligt dat anders. Zij zullen mogelijk een langdurig traject nodig hebben om weer uit te

kunnen stromen naar werk.14 Toch krijgen deze cliënten in het eerste jaar geen hoge prioriteit.

Tabel 2

Mate van sluitende aanpak
Fase 1

Totale bestand
Af: Ontheffing
Met traject
Uitgestroomd
Bestand excl. ontheffing

Voldoet Traject binnen 1 jaar
na ingang uitkering, uitgestroomd
Voldoet: Traject binnen 1 jaar
na ingang uitkering, niet
uitgestroomd
Voldoet: Geen traject binnen
1 jaar na ingang uitkering, wel
uitgestroomd

Totaal voldoet

Voldoet niet: Traject pas na
1 jaar in de uitkering
Voldoet niet: Uitgestroomd na
1 jaar in de uitkering, geen
traject binnen 1 jaar
Voldoet niet: Niet uitgestroomd
en geen traject

Totaal voldoet niet

255
4
0
0

251

40

34

132

206
(82%)

0

4

41

45
(18%)

Fase 2

178
3
/
/

175

38

42

54

134
(77%)

8

2

31

41
(23%)

Fase 3

261
16
2
5

245

35

69

61

165
(67%)

6

3

71

80
(33%)

Fase 4

424
139

5
55

285

24

49

76

149
(52%)

8

3

125

136
(48%)

Overig

140
17
3
5

123

23

31

33

87
(71%)

0

0

36

36
(29%)

Totaal

1.258
179
/ ;
66

1.079

160

225

356

741
(69%)

22

12

304

328
(31%)

Totaal
uitstroom

1.258

66

160

356

12

594
(47%)

Zie Alemon'e van Toelichting

WWB. paragraaf 3.2.4.

Van een volledig sluitende aanpak, waarbij aan iedere arbeidsplichtige cliënt binnen een jaar een

traject is aangeboden of is uitgestroomd uit de uitkering, blijkt geen sprake.15 In tabel 2 wordt

allereerst uit het totale bestand de cliënten met een volledige ontheffing gehaald, vervolgens

wordt voor de cliënten zonder volledige ontheffing bekeken of sprake is van uitstroom of een

trajectaanbod in het eerste jaar. Beide categorieën bij elkaar opgeteld levert het percentage op
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Regioplan, Onderbenutting W-deel

dat voldoet aan de sluitende aanpak. Vervolgens wordt de groep cliënten die niet voldoet aan

de sluitende aanpak uitgesplitst in drie deelcategorieën. De eerste deelgroep heeft wel een tra-

ject gekregen, echter na het eerste uitkeringsjaar Deze groep is klein, wat te maken heeft met

de onderzoeksperiode. Cliënten zijn maximaal 14 maanden gevolgd. Hetzelfde geldt voor de

tweede deelgroep, die later dan een jaar na aanvang is uitgestroomd maar geen traject in het

eerste jaar heeft gehad. De derde deelgroep heeft geen traject aangeboden gekregen en is ook

niet uitgestroomd.

Voor fase l-cliënten is de mate van sluitende aanpak het hoogst, 82 procent van de cliënten is

uitgestroomd uit de uitkering of heeft een trajectaanbod gehad in het eerste jaar van de uitke-

ring. Dit percentage neemt af voor de fase 2 tot en met 4-cliënten. Van de fase 2-cliënten krijgt

ongeveer een kwart geen trajectaanbod van de gemeente, terwijl uitstroom op eigen kracht

blijkbaar niet mogelijk was. Bij de fase 3-cliënten is dit een derde en bij fase 4-cliënten zelfs

bijna de helft van de cliënten. Van het totale bestand zit bijna een derde aan het einde van het

eerste uitkeringsjaar nog steeds in de uitkering zonder een trajectaanbod van de gemeente

gekregen te hebben.

Geld kan hierbij geen doorslaggevende rol spelen. Bijna alle gemeenten rapporteren een over-

schot op het W-budget. Volgens onderzoek van Regioplan ligt dat onder andere aan het achter-

blijven van uitgaven door een snelle afbouw van WIW/ID-banen, trage start van activiteiten en

tegenvallende resultaten van de re-integratie.16

Vooral korte trajecten gericht op snelle uitstroom

Figuur 11 Typetraject
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De cliënten met een trajectaanbod, 40 procent van het totaal, krijgen vooral relatief kortdu-

rende trajecten, gericht op uitstroom naar werk (figuur l I). De meeste trajecten zijn gericht

op bemiddeling of op Work First, de bovenste treden van de re-integratieladder. Ongeveer 10

procent van alle cliënten in het onderzoek neemt deel aan een Work First traject (25 procent

binnen de 40 procent van de cliënten die een traject hebben). Scholing komt beduidend minder

voor, evenals begeleid werken. Dit is een duidelijke vertaling van de 'kortste weg naar werk'

filosofie indachtig de WWB, die met name van toepassing is op de recent ingestroomde bij-

standscliënten. De gemeenten investeren niet veel in scholing van de cliënt, maar zoeken naar

mogelijkheden om de cliënt zo snel mogelijk weer te laten uitstromen. De andere kant van de

re-integratieladder, de maatschappelijke trajecten zoals sociale activering en zorg- en hulpverle-

ningstrajecten, komen weer meer voor.

Vrijwel alle casemanagers hebben in de interviews beaamd dat zij werken volgens het adagium

'kortste weg naar werk'. De casemanager kiest het passende traject, waarbij zoveel mogelijk

rekening wordt gehouden met de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Trajecten zijn in

principe niet gericht op positieverbetering en een verzoek tot het volgen van algemeen vor-

mend onderwijs wordt in de meeste gevallen niet gehonoreerd. De meeste casemanagers geven

aan dat voor jongeren zonder startkwalificatie wat dat betreft een uitzondering wordt gemaakt.

Gemeenten lijken geen grote haast te maken met het starten van trajecten. Bij de cliënten waar

het trajectbesluit positief is uitgevallen, start ruim de helft binnen 3 tot 6 maanden met het

activeringstraject in het eerste of het tweede kwartaal van 2005. Er is geen duidelijke piek in de
beginperiode te herkennen. Wellicht wachten gemeenten bij veel cliënten af of zij op eigen

kracht snel weer uit de uitkering kunnen komen, en grijpen zij pas later naar inzet van een tra-
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ject. Het kan ook een rol spelen dat trajecten groepsgewijs gestart worden, en gewacht moet

worden tot het juiste aantal deelnemende cliënten zijn samengebracht. Voor fase l -cliënten lijkt

dit het geval te zijn, zij krijgen vaker tussen de 3 en de 6 maanden een traject. Fase 2-cliënten

worden het eerst opgepakt, de helft van de trajecten wordt binnen 3 maanden gestart. Na het

eerste halfjaar is fase-indeling niet meer een onderscheidend criterium. Ongeveer 40 procent

van de cliënten (ongeacht de fase-indeling) heeft een halfjaar tot een jaar moeten wachten

voordat het traject is gestart, in het derde of vierde kwartaal van 2005 of het eerste kwartaal

van 2006.

Veel trajecten zijn nog niet afgerond

Figuur 12 Status traject ultimo 2006
- l

F iguur 13 Reden voortijdige beëindiging traject
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Uit de figuren 12 en l 3 is af te leiden dat de gestarte trajecten in een kwart tot een derde van

de gevallen geslaagd zijn, in de zin dat bij regulier beëindigde trajecten de beoogde doelstellin-

gen zijn gerealiseerd of bij voortijdig beëindigde trajecten de cliënt is uitgestroomd uit de
WWB. De looptijd van het onderzoek is te kort om de volledige effectiviteit van de trajecten

te kunnen meten. Ongeveer 40 procent van de trajecten is tijdens de onderzoeksperiode nog

niet afgerond, hiervan is de effectiviteit nog niet te meten.

Van een kwart tot een derde van de trajecten kan gesteld worden dat zij tijdens de onder-

zoeksperiode niet tot succes hebben geleid, dit zijn de regulier beëindigde trajecten waarbij de

beoogde doelstellingen niet zijn gerealiseerd en de voortijdig beëindigde trajecten waarbij de

cliënt niet uit de WWB is gestroomd.

2.5 Uitstroom

Een kwart is binnen het jaar weer aan het werk

Figuur 14 Eindsituatie Figuur 15 Reden uitstroom

H uit stroom

• wel traject, geen uitstroom

D geen traject, geen uitstroom

Figuur 14 wijst uit dat iets minder dan de helft van de cliënten binnen een jaar weer uit de

WWB-uitkering stroomt. Ongeveer 20 procent van de cliënten heeft nog wel een uitkering,
maar heeft een traject aangeboden gekregen. Bijna een derde van de cliënten heeft aan het
einde van het eerste uitkeringsjaar nog geen aanbod van de gemeente gekregen.

De helft van de uitgestroomde cliënten (dus een kwart van alle cliënten) gaat aan het werk, zie
figuur 15. Bijna 60 procent daarvan heeft een tijdelijk contract gekregen, al dan niet via het uit-
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langer dan zes maanden.
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IWI heeft afzonderlijk onderzoek

naar draaideurgevollen uitgevoerd,

waaruit bleek dat ongeveer 30 pro-

cent van de totale instroom WWfl

in het eerste kwartaal 2005 uit

terugval bestond. Zie IWI,

Verkennende Studie naar terugval

in WW- en WWt-uitkering, 2006.

zendbureau. De casemanagers geven in de interviews aan dat zij onderkennen dat cliënten vaak

uitstromen naar tijdelijk werk. Ongeveer een kwart van de cliënten die gaan werken heeft een

vast contract gekregen. Uitstroom naar gesubsidieerde arbeid is nauwelijks aangetroffen. Of

deze uitstroom duurzaam is of niet kan niet vastgesteld worden, daarvoor was de onderzoeks-

periode te kort.17 Volgens de casemanagers zijn de aantallen draaideurcliënten beheersbaar.18

Bij twintig procent van de uitstroom is in feite geen sprake van uitstroom uit de keten van werk

en inkomen. Ongeveer vijf procent is overgegaan naar een Wajong-uitkering van het UWV (in

een enkel geval een AOW-uitkering bij de SVB), zeventien procent is verhuisd naar een andere

gemeente en vervolgt daar de WWB-uitkering.

De laatste uitstroomcategorie, goed voor een derde van de uitstroom, heeft betrekking op

overige redenen. De meest voorkomende reden daarbinnen is het niet voldoen aan de informa-

tieplicht. Andere uitstroomredenen zijn het starten van een studie met behulp van studiefinan-

ciering, het aangaan van een huwelijk of een samenwoonrelatie of cliënten die in detentie

worden geplaatst.

Figuur 16 Uitstroom binnen 1 jaar naar reden

fase 2 fase 3 fase 4 overig gemiddeld

awerk D andere uitkering n persoonlijk i verwijtbaar

Onderverdeeld naar fase-indeling in figuur 16 valt op dat de uitstroom naar werk vooral bij fase

l en fase 2-cliënten optreedt. Bij fase 3-cliënten neemt de uitstroom sterk af, deze is bijna net

zo hoog als bij fase 4-cliënten. Het grootste verschil tussen fase 3 en fase 4-cliënten is de uit-

stroomreden. Bij fase 3-cliënten is de belangrijkste reden nog uitstroom naar werk, bij fase 4 is

uitstroom om persoonlijke redenen de meest voorkomende. De resultaten voor de fase overig-

cliënten zijn vergelijkbaar met de fase 3-cliënten.

De uitstroom neemt in absolute aantallen af in het tweede halfjaar in vergelijking tot het eerste

halfjaar. In het eerste halfjaar stroomt 25,5 procent van de cliënten uit, in het tweede halfjaar

zakt dat tot 18,5 procent. Het aandeel uitstroom naar werk neemt in de tijd gezien af. Van de

uitstroom in de eerste 3 maanden is meer dan de helft uitstroom naar werk. In de 3e tot en

met de 6e maand zakt dit tot iets beneden de helft en in de 6e tot en met de 12e maand neemt

het af tot een derde van de totale uitstroom in die periode. De veronderstelling dat een cliënt

minder kans krijgt om uit te stromen naarmate de periode van bijstandsafhankelijkheid langer

heeft geduurd, wordt door de dossierdata ondersteund. Cliënten stromen vooral kort na aan-

vang van de uitkering weer uit naar werk, hoe langer de uitkering duurt hoe lager de uitstroom

naar werk wordt in vergelijking met andere uitstroomredenen.

Work First trajecten meest effectief
Tabel 3
Percentage uitstroom naar type traject

Uitstroom

Geen uitstroom

Wel uitstroom, naar:

Werk

Andere uitkering

Persoonlijk

Verwijtbaar

Work First

44

56

59

5

16

20

Bemiddeling

61

39

67

10

13

10

Scholing

64

36

48

9

17

26

Begeleid
werken

57

43

40

23

16

23

Maat-
schappelijk

77

23

22

9

39

30

Geen
traject

48

52

44

15

3 1

10
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Uit tabel 3 is af te lezen dat Work First trajecten de meest effectieve trajecten zijn in het reali-

seren van uitstroom. Meer dan de helft van de cliënten met een Work First traject stroomt

binnen een jaar uit. De uitstroom is in meer dan de helft van de gevallen uitstroom naar werk.

Bij de bemiddelingstrajecten valt op dat de uitstroom naar werk in relatieve zin hoger is dan bij

Work First. In absolute aantallen is dat echter niet zo, de totale uitstroom uit bemiddelingstra-

jecten is veel lager dan uit Work First trajecten. De totale uitstroom uit bemiddeling ligt op

een vergelijkbaar niveau als bij scholing en begeleid werken.

Onder maatschappelijke trajecten is uitstroom nauwelijks aan de orde, zoals verwacht mag

worden. Deze trajecten hebben de langste looptijd en zijn ook niet direct gericht op het reali-

seren van uitstroom.

Cliënten die geen traject hebben gevolgd stromen in meer dan de helft van de gevallen toch uit

de uitkering gedurende het eerste jaar. Uitstroom naar werk komt in vergelijking met bemidde-

lingstrajecten en Work First minder voor, uitstroom wegens persoonlijke redenen komt meer

voor bij cliënten die geen traject hebben gevolgd dan bij cliënten met een traject (maatschappe-

lijke trajecten daargelaten).
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Oordeel

De inspectie is van oordeel dat gemeenten bij het aanbieden van trajecten veel aandacht beste-

den aan de makkelijk plaatsbare cliënten en minder aan cliënten die moeilijker te plaatsen zijn.

Juist deze cliënten hebben doorgaans langdurige begeleiding nodig voordat ze weer aan werk

kunnen komen. Het percentage cliënten zonder aanbod aan het einde van het eerste uitkerings-

jaar neemt toe naarmate de fase-indeling hoger wordt. Bij fase l -cliënten betreft dit minder dan

20 procent, zij stromen voornamelijk op eigen kracht weer uit de uitkering. Bij fase 2-cliënten

is iets meer dan 20 procent aan het einde van het eerste jaar nog in de uitkering zonder tra-

jectaanbod van de gemeente. Bij fase 3-cliënten is dat al een derde van de cliënten. Van de fase

4-cliënten zonder ontheffing heeft slechts de helft een aanbod gekregen aan het einde van het

eerste uitkeringsjaar.

Langdurige bijstandsafhankelijkheid is niet bevorderlijk voor de kans op uitstroom. Hoe langer

iemand een bijstandsuitkering heeft, hoe moeilijker het wordt om weer aan werk te komen.

Het eerste uitkeringsjaar is de periode dat kans op uitstroom het hoogst is, de 'gouden

periode'. In de memorie van toelichting bij de WWB en in de sluitende aanpak wordt niet voor

niets het doel gesteld dat iedere cliënt aan het einde van het eerste uitkeringsjaar is uitge-

stroomd of een trajectaanbod heeft gekregen. Na een jaar heeft echter ongeveer de helft van

het totale aantal ingestroomde cliënten nog steeds een uitkering. Ongeveer 60 procent daarvan

heeft op dat moment (nog) geen traject, terwijl naar het oordeel van IWI deze periode daar-

voor wel benut had moeten worden.

Dat gemeenten weinig trajecten aanbieden aan bijstandscliënten, kan naar het oordeel van de

inspectie niet liggen aan de financiën: gezien het overschot op het W-budget dat vrijwel alle

gemeenten rapporteren, zijn voldoende financiële middelen aanwezig om cliënten te kunnen

ondersteunen.

De inspectie is van mening dat ondersteuning van bijstandscliënten nodig is, zeker nu als gevolg

van de zwaardere selectie aan de poort het relatieve aandeel van cliënten met belemmeringen -

zoals een lage of afgebroken opleiding, of weinig werkervaring - toeneemt. Veel van deze cliën-

ten zijn aangewezen op begeleiding van de gemeente om aan werk te komen. Mede gezien de

relatief jonge leeftijd van het gros van de instromende cliënten - en daarmee mogelijk een lan-

gere uitkeringsperiode - is het de moeite waard dat gemeenten alle kansen benutten om deze

cliënten te activeren.
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Reactie Centrale organisatie werk en
inkomen

De inspectie legt al haar conceptrapportages voor een bestuurlijke reactie voor aan de betrok-

ken uitvoeringsinstanties en neemt de kern daarvan op in het rapport. Hierna volgt de reactie

van de Raad van bestuur van CWI. De volledige brief van CWI is opgenomen in de bijlage.

Reactie CWI
Paragraaf 2.3 (uitkeringstoekenning) meldt dat 'in driekwart van de gevallen in het dossier geen

informatie is aangetroffen over de begeleiding door CWI van fase l cliënten tijdens de eerste

zes maanden. Kennelijk hebben veel gemeenten geen afspraken gemaakt met het CWI over het

uitwisselen van deze informatie'.

CWI wijst erop dat de praktijk binnen CWI is dat de adviseurs met alle klanten die een WWB-

uitkering aanvragen, afspraken maken over de te nemen stappen in hun zoektocht naar werk en

die cliënten in dat kader ook confronteren met vacatures. Bij de overdracht van de uitkerings-

aanvraag aan de gemeente hoort dan ook een overzicht van de door de klant verrichte sollicita-

tieactiviteiten te zijn bijgevoegd.

Na de overdracht volgt CWI de klant uiteraard nog steeds. Alleen in geval van verwijtbare

gedragingen van de klant die activering belemmeren, zal CWI uit eigen beweging hiervan mel-

ding maken aan de gemeente. Ook is CWI bereid om op verzoek van de gemeente nader

inzicht in de verrichte activiteiten te verschaffen. Overigens worden alle activiteiten door CWI

vastgelegd in ons primaire systeem SONAR. De daarin vastgelegde klantgegevens worden niet

spontaan gedeeld.

Het rapport onderstreept op dat punt echter wel het belang dat er een klantvolgsysteem

binnen de keten Werk en Inkomen komt. Met de ontwikkelingen rondom het Digitaal Klant

Dossier zullen op dat punt naar verwachting belangrijke stappen kunnen worden gezet.

Nawoord IWI
De inspectie onderschrijft het belang dat er een klantvolgsysteem binnen de keten Werk en

Inkomen komt. Het is van belang dat beschikbare informatie over de begeleiding van pas inge-

stroomde cliënten gedeeld wordt tussen de uitvoeringsinstellingen. Daarmee kan de dienstver-

lening van zowel CWI als de gemeente zo goed mogelijk worden afgestemd op de situatie van

de cliënt.
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Lijst van afkortingen

AOW Algemene Ouderdomswet

CWI Centrum voor Werk en Inkomen

I-deel Inkomensbudget

ID-banen In- en doorstroombanen

SVB Sociale Verzekeringsbank

UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

W-deel Werkbudget

Wiw Wet inschakeling werkzoekenden

WWB Wet werk en bijstand
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Bijlage

Reactie Centrale organisatie werk en

inkomen
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Centrale organisatie werk en inkomen

Inspecteur-generaal Werk en Inkomen
T.a.v. mevr. mr.drs. C. Kervezee
Postbus 11563
2502 AN Den Haag

NiflWwej 1

Postbus >>81 ei

1040 H D Amsterdam

Tel 020-761SOOO

Fax 020-7 J! 5099

wvw.w8rk.nl

Kenmerk:

CWI/2007/124/BJA

Uw kenmerk:

2007/1795

Contactpersoon:

Poul Brands
DoorKlwnummer:

020 - 751 5214

Datum:

24 april 2007
Direct faxnummer:

020 - 751 5254

Betreft: conceptrapport In da bijstand, en dan

Geachte mevrouw Kervezee,

Hierbij ontvangt u mijn reactie op het conceptrapport 'In de bijstand, en dan'.

Het rapport richt zich op de uitvoering van de gemeente vanaf de urtkerings-toekenning.
De preventieve taak van CWI en de gemeente is bewust niet meegenomen in het
onderzoek.

De aandacht voor de activiteiten die CWI inzet om de doelgroep WW8-gerechtigden te
activeren, is in dit rapport logischerwijze beperkt. Toch zie ik reden om te reageren.

Paragraaf 2.3 (uitkeringstoekenning) meldt dat 'in driekwart van de gevallen in het
dossier geen informatie is aangetroffen over de begeleiding door CWI van fase 1
cliënten tijdens de eerste zes maanden. Kennelijk hebben veel gemeenten geen
afspraken gemaakt met het CWI over het uitwisselen van deze informatie".

Ik hecht er aan te benadrukken dat de praktijk binnen CWI is dat de adviseurs met alle
klanten die een WWB-uitkering aanvragen, afspraken maken over de te nemen stappen
in hun zoektocht naar werk en die klanten in dat kader ook confronteren met vacatures.
Dit is alleen anders als de klant vanwege persoonlijke belemmeringen niet in staat is om
werk te zoeken. In de geschetste situatie van fase 1 klanten speelt dat niet.
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Bij de overdracht van de uitkeringsaanvraag aan de gemeente hoort dan ook een
overzicht van de door de klam verrichte sollicitatieactiviteiten te zijn bijgevoegd.
Gelet op de periode tussen de aanvraag en de overdracht an de fasering zijn
logischerwijze niet veel (meer) bemiddelingsactiviteiten door CWI te melden.

Na de overdracht volgt CWI de klant uiteraard nog steeds.
Alleen in geval van verwijtbare gedragingen van de klant die activering belemmeren,
zal CWI uit eigen beweging hiervan melding maken aan de gemeente. Dat zij op
verzoek van de gemeente tot nader inzicht in de verrichte activiteiten bereid is en
daarover afspraken kunnen worden gemaakt, spreekt voor zich.

Overigens worden alle activiteiten door CWI vastgelegd in ons primaire systeem
SONAR. De daarin vastgelegde klantgegevens worden niet spontaan gedeeld.
Het conceptrapport onderstreept op dat punt echter wel het belang dat er een
klantvolgsysteem binnen de keten Werk en Inkomen komt. Met de ontwikkelingen
rondom het Digitaal Klant Dossier zullen op dat punt naar verwachting belangrijke
stappen kunnen worden gezet.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hopt

R. de Groot,
Voorzitter Raad van Bestuur

Centrale Organisatie Werk En Inkomen CWI/
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l Inleiding en onderzoeksopzet

1.1 Inleiding

Werk, tenzij. Deze twee woorden geven de kern weer van de filosofie achter de Wet werk en
bijstand (WWB). Dit betekent dat bij elke aanspraak op bijstand de (terug)weg naar werk
voorop staat. Als de gemeente al ontheffing van de arbeidsverplichting verleent, dan is dit op
individuele gronden en niet omdat de cliënt tot een bepaalde groep behoort. Of het nu gaat om
alleenstaande ouders, ouderen of mensen met een medische beperking, werk is voor iedereen
onder de 65 jaar in principe een plicht, vrijblijvendheid geen optie.

Natuurlijk kunnen er omstandigheden zijn waardoor een cliënt de arbeidsmarkt niet (direct)
kan betreden. Bij de gemeenten rust dan de taak om deze cliënt voorzieningen aan te bieden
die re-integratie mogelijk maken. De WWB biedt gemeenten de mogelijkheid om voorzienin-
gen aan te bieden die passen bij de klant, zodat deze zo snel mogelijk de arbeidsmarkt kunnen
betreden.

Omdat gemeenten binnen het voor hen berekende budget de financiële verantwoordelijkheid
dragen voor de bekostiging van de bijstand, ondervinden zij een budgettaire prikkel om
WWB-cliënten naar werk te leiden. De verwachting hierbij is dat het re-integratieproces snel-
ler verloopt als een re-integratietraject zo goed mogelijk wordt afgestemd op de individuele
mogelijkheden van de cliënt: maatwerk'.

In deze verkennende studie richt de inspectie zich op de activiteiten die gemeenten verrichten
om bijstandsgerechtigden die al voor de invoering van de WWB in de bijstand zaten - hierna
genoemd het 'zittend bestand'- naar werk te leiden. Het gaat hier om cliënten die ook van de
Algemene bijstandswet (Abw) gebruik maakten en dus al voor l januari 2004 in de bijstand
verbleven.2 De inspectie kijkt of de inzet van instrumenten aansluit bij de individuele moge-
lijkheden van de cliënt.

OnderzoeksvraagOnderzoeksvraag
De onderzoeksvraag luidt: welk beleid hebben gemeenten ontwikkeld en welke activiteiten
worden ondernomen voor activering en re-integratie van het zittend bestand?

Bij de beoordeling of er sprake is van maatwerk in de uitvoering, hanteert de inspectie de vol-
gende criteria:

• Krijgen de cliënten een individuele behandeling?
• Zijn gemeenten selectiefin het aanbieden van re-integratietrajecten? Sluiten zij bepaalde

klanten uit van een traject?

1 Zoals verwoord in de Memorie van Toelichting WWB.
Hoewel de term zittend bestand regelmatig wordt gebruikt op het gebied van sociale zekerheid, wordt daarvoor geen uniforme
definitie gehanteerd.

Inspectie Werk en Inkomen Maatwerk WWB 5/26



o
o

iwi

Is er een spreiding bij het aanbieden van instrumenten, anders gezegd: wordt er gekozen uit
meerdere instrumenten?

Het onderzoek naar maatwerk bij het zittende bestand wordt uitgevoerd in twee delen. In dit
eerste deel wordt onderzocht of beleidsmatig aan de voorwaarden voor maatwerk wordt
voldaan. Het vervolgonderzoek zal zich gaan richten op de vraag wat de resultaten zijn van de
activiteiten die worden aangeboden aan het zittend bestand, toegespitst op het al dan niet
leveren van maatwerk, als het gaat om de uitstroom naar regulier (niet gesubsidieerd) werk.

1.2 Onderzoeksmethode

Methodisch bestaat het onderzoek uit twee onderdelen.
In de eerste plaats is het beleid van 52 gemeenten geïnventariseerd en geanalyseerd. Hiertoe
zijn eerst via internet de relevante beleidsstukken verzameld. Indien deze niet elektronisch
beschikbaar waren, zijn zij opgevraagd. Aan de hand van een vragenlijst is vastgesteld welk
beleid gemeenten ontwikkeld hebben en welke activiteiten zij ontplooien om hieraan invulling
te geven.
Daarnaast is met behulp van CBS-gegevens de kenmerken geschetst van de doelgroep: leeftijd,
opleiding, geslacht etc.

Het tweede onderdeel van het onderzoek bestaat uit interviews met 15 gemeenten, een selectie
uit de 52 gemeenten van de steekproef. Bij de selectie van deze gemeenten is rekening gehou-
den met regio-indeling, gemeentegrootte en de mate van vastlegging van het beleid.
Bij elke gemeente heeft de inspectie de beleidscontext besproken met een beleidsmedewerker
en een kwaliteitsmedewerker. Vervolgens heeft de inspectie in kaart gebracht hoe gemeenten
met deze groep om willen gaan bij de begeleiding naar werk, op basis van interviews met twee
casemanagers per gemeente. Met uitzondering van drie pilotgemeenten hebben deze gesprek-
ken plaatsgevonden aan de hand van klantprofielen: korte persoonsbeschrijvingen van cliënten
uit het zittend bestand3. Deze aanpak staat bekend als de vignettenmethode. Een vignet is een
korte beschrijving van een persoon die relevant geachte informatie bevat en die wordt voorge-
legd aan respondenten om een oordeel te krijgen over een beschreven persoon. In dit onder-
zoek betreft het een aantal beschrijvingen van cliënten uit het zittend bestand. Aan case mana-
gers uit de geselecteerde gemeenten is vervolgens gevraagd welke activiteiten zij ontplooien
bij het re-integreren van de beschreven persoon.
De inspectie heeft dus geen onderzoek gedaan naar de daadwerkelijke uitvoering; dat zal in het
eerder genoemde vervolgonderzoek gaan gebeuren.

Bij de pilotgemeenten is de werkwijze met gebruikmaking van klantprofielen getoetst op haalbaarheid, alvorens begonnen is met het
opstellen van de profielen.
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Voor het onderdeel beleid heeft IWI bij 52 gemeenten4 onderzocht. De 52 geselecteerde ge-
meenten, 11 procent van het totaal aantal gemeenten in Nederland, verstrekken 54 procent van
het totale aantal WWB-uitkeringen in Nederland.

Aantal gemeenten Aantal uitkeringen

Grootteklasse naar inwonertal

< 20.000

> 20.000 en < 50.000

> 50.000 en < 100.000

> 100.000

Totaal

totaal aantal
gemeenten in aantal in
Nederland steekproef

244

176

38

25

483

8

16

10

18

52

totaal aantal in
Nederland

25.460

66.563

64.576

202.090

358.689

aantal in steekproefge-
meenten

706

7.036

17.923

167.381

193.046

De uitkomst van het onderzoek naar het beleid is representatief voor alle gemeenten vanaf
20.000 inwoners. Deze groep gemeenten verzorgt 93 procent van alle WWB-uitkeringen in
Nederland. Bij de bepaling van de uitkomsten is door middel van weging rekening gehouden
met de grootte van de gemeenten.

Bij gemeenten met minder dan 20.000 inwoners, die zeven procent van het totale aantal
WWB-uitkeringen van Nederland verzorgen, is het aantal onderzochte kleine gemeenten te
klein om representatief te zijn voor de hele groep kleine gemeenten in Nederland. De uitspra-
ken zijn wel indicatief voor het beleid dat van toepassing is op de uitkeringen die verstrekt zijn
door de kleinere gemeenten.

Voor de steekproeftrekking zie IWI onderzoek Instroom WWB. Om de toezichtbelasting voor de gemeenten te beperken is ervoor
gekozen om dit onderzoek bij dezelfde groep gemeenten uit te voeren. Een analyse van het gemeentelijk beleid was voor beide on-
derzoeken voorzien en kon nu gecombineerd worden.
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Beleid

Dit hoofdstuk schetst eerst de kenmerken van personen die langdurig in de WWB zitten (het
zittend bestand). Vervolgens wordt het gemeentelijk beleid voor deze groep in beeld gebracht
op basis van de vastleggingen van het beleid van 52 gemeenten en de interviews in de vijftien
gemeenten. Bij de analyse van de beleidsstukken zijn de bevindingen gekoppeld aan het aantal
uitkeringsgerechtigden waarop het beleid betrekking heeft. De in dit hoofdstuk opgenomen
uitkomsten met betrekking tot het beleid zijn van toepassing op de groep gemeenten met meer
dan 20.000 inwoners. Deze groep gemeenten is verantwoordelijk voor de uitvoering van meer
dan 93 procent van de bijstandsuitkeringen in Nederland (zie voor toelichting paragraaf 1.2).
Deze groep gemeenten zal in de rest van het hoofdstuk met de term 'populatie' worden
aangeduid. Naast de analyse van de beleidsinformatie heeft de inspectie bij vijftien gemeenten
interviews gehouden. Bij de analyse van deze interviews heeft de inspectie gekeken naar de
rode draad die de gemeenten verbindt, maar ook aandacht besteedt aan de verschillen tussen
gemeenten in het door hen ingezette beleid. De uitspraken die in dat kader in dit hoofdstuk
worden gemaakt zijn gebaseerd op de gesprekken met de beleidsmedewerkers en
kwaliteitsmedewerkers van de desbetreffende gemeenten.

2.1 Kenmerken van het zittend bestand

Gedurende 2005 ontvingen 369.800 huishoudens een bijstandsuitkering5. Daarvan ontvangen
221.700 huishoudens (60 procent) onafgebroken een uitkering sinds de invoering van de
WWB: het zogenaamde zittend bestand. Daarvan is 57 procent vrouw en 43 procent man.

Het opleidingsniveau is betrekkelijk laag: 81 procent van het zittend bestand heeft een oplei-
ding op het niveau van LBO-MAVO of lager en heeft derhalve geen startkwalificatie6.

De leeftijd is vrij hoog: 36 procent is ouder dan 50 jaar. Ongeveer 14 procent is jonger dan 30
jaar, de helft van de populatie is tussen de 30 en 50 jaar oud.

De combinatie van relatief hoge leeftijd en laag opleidingsniveau bemoeilijkt de kansen van
deze cliënten om weer aan het werk te kunnen komen.

Bron: CBS-data. Het hier gepresenteerde cijfer betreft een stroomcijfer en wijkt daarom af van de gepubliceerde standcijfers van het
CBS.

6 Een startkwalificatie is een opleiding vanaf HA VO/VWO/MBO-2. Deze definitie is afgeleid uit de Lissabon doelstelling (TK 2005-
2006, 30.558 nrs 1-2). Dit niveau wordt minimaal noodzakelijk geacht om structureel een positie op de arbeidsmarkt te verkrijgen.
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2.2 Beleid algemeen

Uit alle gesprekken blijkt dat gemeenteambtenaren de WWB een verbetering vinden in verge-
lijking met de Abw. De financiële prikkel naar gemeenten blijkt te stimuleren. Gemeenten
proberen cliënten zo snel mogelijk aan een baan te helpen, om hiermee de bij standspopulatie
terug te dringen.

Het concept 'werk boven uitkering' is voor vrijwel de gehele populatie in het beleid doorge-
voerd. Dit hoeft niet een voorkeursbaan te zijn. Het begrip 'algemeen geaccepteerde arbeid'
maakt het mogelijk om een breder perspectief te hanteren. Voor meer dan de helft van de po-
pulatie is in het beleid vastgelegd wat de reikwijdte van het begrip 'algemeen geaccepteerde
arbeid' is. Gemeenten geven aan tot op heden geen financiële belemmeringen te kennen bij het
re-integreren van WWB-cliënten. Zij kunnen, bij het eventueel ontbreken van werk in het re-
guliere bedrijfsleven, veelal een aanbod doen in de vorm van work first, proefplaatsingen, op-
stapbanen of welke mengvorm van gesubsidieerde arbeid en traject dan ook.

Uiteindelijk vormt de (meervoudige) problematiek van de cliënt vaak de barrière voor het
deelnemen aan een traject naar arbeid. Het huidige succes dat gemeenten boeken bij het terug-
dringen van het aantal mensen met een WWB-uitkering, is te danken aan het beperken van de
instroom, scherpere handhaving en het snel uit laten stromen van cliënten die (redelijk) dicht
bij de arbeidsmarkt staan. Dit succes bij de terugdringing van het aantal WWB-gerechtigden
wordt versterkt door de prioriteitstelling die gemeenten hanteren. Hoewel in principe een ieder
(vroeg of laat) een aanbod voor een traject krijgt, blijkt dat klanten met minder afstand tot de
arbeidsmarkt in de regel sneller een traject krijgen aangeboden. Dit streven naar 'quick wins'
wordt bij een aantal gemeenten vanuit de gemeenteraad expliciet ondersteund. Overigens is het
doel over het algemeen gesteld op duurzame uitstroom. Dit betekent een arbeidsovereenkomst
van minstens zes maanden7.

Inmiddels zijn volgens de beleidsmedewerkers de meeste klanten met een relatief goed per-
spectief aan het werk en daarmee uit de WWB-uitkering. De slag die gemeenten nu moeten
maken is de integratie van personen die verder van de arbeidsmarkt staan. Het zittend bestand
kan hiertoe gerekend worden. Het blijkt dat een aantal gemeenten, na de herbeoordelingsope-
ratie uit 2004/2005, dit bestand opnieuw doorlichten om inzicht te krijgen in de mogelijkheden
om deze groep naar werk te begeleiden.

Het uitgangspunt voor de activering onder de WWB is 'kortste weg naar werk'. De consequen-
tie daarvan is dat gemeenten veel inzetten op bemiddelings- en workfirsttrajecten en maar
weinig inzetten op trajecten die resulteren in een startkwalificatie, zoals scholing. Mocht scho-
ling worden aangeboden, dan betreft dit veelal kort praktijkonderwijs, waar met het leren van
vooral vaardigheden een snelle uitstroom wordt beoogd8. Inmiddels lijkt een beleidsverande-

7 De definitie die in de Memorie van Toelichting WWB wordt gebruikt voor duurzame uitstroom is zes maanden.
Dit komt overeen met de uitkomsten van eerder IWI-onderzoek naar sociale activering,
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ring op til te zijn: de staatssecretaris sprak recentelijk over de slimste weg naar werk in plaats
van de snelste weg naar werk.

2.3 Doelgroepenbeleid

Gemeenten kennen geen gelijke wijze van categorisering van hun bestand. Uit interviews
blijkt dat het totale WWB-bestand grosso modo in drieën te verdelen is9. Ongeveer 60 procent
behoort tot het zittend bestand. De helft daarvan is volgens de beleidsmedewerkers met het
huidige instrumentarium en veel inspanningen te re-integreren. De andere helft zal niet meer
uitstromen naar regulier werk10. De restcategorie (ongeveer 40 procent van de populatie) be-
staat vooral uit mensen die onder het regime van de WWB zijn ingestroomd en direct met het
activerende beleid zijn geconfronteerd. Deze laatste groep heeft in de regel betere arbeids-
marktperspectieven dan het zittend bestand.

De gemeenten verschillen bij het hanteren van een doelgroepenbeleid. De algemene doelgroe-
penindeling die expliciet in de wet is vermeld, WWB'ers, mensen met een nabestaandenuitke-
ring (Anw'ers) en niet uitkeringsgerechtigden, wordt voor vrijwel de gehele populatie in het
beleid vastgelegd. Voor ongeveer een derde van de populatie is geen sprake van een specifiek
doelgroepenbeleid binnen de WWB. Het principe is hier dat maatwerk voor iedereen geldt. De
geïnterviewden van gemeenten die geen doelgroepenbeleid hanteren, geven aan dat bij het
aanbieden van re-integratietrajecten de facto jongeren en recent ingestroomde klanten voor-
rang krijgen.

Voor bijna twee derde van de populatie wordt een op specifieke doelgroepen gericht beleid
uitgevoerd. Hierbij is niet altijd sprake van dezelfde indeling van groepen. In grote lijnen is de
indeling als volgt:

• Jongeren;
• Personen met een recent arbeidsverleden;
• Alleenstaande ouder;
• Niet uitkeringsgerechtigden en Anw-gerechtigden;
• Ouderen.

Wel past de kanttekening dat ook gemeenten die zeggen geen doelgroepenbeleid te kennen, de
prioriteit toch leggen bij de groepen die een grote kans hebben snel uit te stromen.

9 Zie ook IWI-onderzock naar sociale activering.
10 Divosa noemt in de WWB-monitor 2006 op p. 12 dat ongeveer de helft van het huidige bijstandsgerechtigden niet meer uit zal

stromen naar regulier werk.
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2.4 Arbeidsplicht

Categoriale ontheffing van arbeidsplicht is sinds de invoering van de WWB wettelijk niet meer
mogelijk, alleen op individuele gronden is dit toegestaan. Voor meer dan 90 procent van de
populatie is in het beleid expliciet vastgelegd op grond van welke criteria in individuele geval-
len van de arbeidsplicht kan worden afgeweken. Uit de gesprekken blijkt overigens dat er niet
snel tot ontheffing van de arbeidsplicht wordt overgegaan. Dit gebeurt vooral als de uitkomst
van een onafhankelijke medische keuring hiertoe aanleiding geeft. Medische belemmeringen
zijn op zich geen aanleiding tot ontheffing, alleen zal er eerder naar op de beperking aangepas-
te arbeid gezocht worden en zijn hierdoor de arbeidsmarktmogelijkheden van de cliënt beperk-
ter. Als er ontheffing op individuele gronden plaatsvindt, is dit bij de meeste gemeenten voor
een periode van maximaal eenjaar. Daarna vindt een herbeoordeling plaats die al dan niet tot
een verlenging van de ontheffingsperiode kan leiden.

Het CBS legt in de Statistiek Re-integratie Gemeenten (SRG) vast of WWB-cliënten deelne-
men aan een traject. Uit de statistiek blijkt dat van het zittend bestand ongeveer 50 procent in
2005 een traject heeft gevolgd. Een deel van deze trajecten is niet gericht op uitstroom. In haar
vervolgstudie zal de inspectie nader onderzoek doen naar de precieze aard van de ingezette
trajecten.

Gemeenten besteden bijna altijd aandacht aan de combinatie arbeid en zorg, met name op het
gebied van de kinderopvang. De mate waarin gemeenten een arbeidsverplichting opleggen aan
alleenstaande ouders met kinderen onder de twaalf jaar, wisselt sterk. Aan de ene kant ziet de
inspectie gemeenten die voor alleenstaande ouders met kinderen onder de twaalf jaar kinder-
opvang regelen en de ouder naar werk leiden. Aan de andere kant zijn er gemeenten die de
ouder met een kind jonger dan twaalf jaar de keuze laten om voor de kinderen te zorgen.

2.5 Voorzieningen / trajecten

Voor bijna de hele populatie is op hoofdlijnen in het beleid vastgelegd welke voorzieningen
beschikbaar zijn voor de re-integratie van de cliënten. Voor een kwart van de populatie is in
het beleid vastgelegd hoe omgegaan wordt met de inkoop van trajecten, zoals de vorm van
aanbesteding en de financieringssystematiek.
De contracten die gemeenten in de eerste jaren van de WWB met re-integratiebedrijven heb-
ben afgesloten, voorzien vooral in de verstrekking van integrale trajecten aan bijstandsgerech-
tigden. In de context van deze fase van de WWB is dit verklaarbaar. De verplichte aanbeste-
ding noopte tot het sluiten van beheersbare, inzichtelijke en vast omlijnde contracten. Deze
werkwijze werkt aanbodgestuurde trajecten in de hand: deze zijn eenvoudiger in contracten
vast te leggen dan vraaggestuurde trajecten die zijn toegesneden op een individu.

De doeltreffendheid van deze integrale trajecten blijkt echter tegen te vallen. In veel gevallen
ziet de beleidsmedewerker 'eindeloze trajecten zonder succes'. Vandaar dat veel gemeenten
een koerswending laten zien. Veel meer maken zij gebruik van vraaggestuurde trajecten die
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gericht zijn op één deelaspect (modulaire trajecten), waarbij een schifting heeft plaatsgevon-
den onder de aanbieders. Overigens is hierdoor volgens de beleidsmedewerker meer maatwerk
mogelijk. Veel van de overblijvende bedrijven zijn op enige wijze verbonden aan de gemeen-
ten.

De casemanager krijgt bij veel gemeenten een groot mandaat om zelf richting te geven aan de
activering van de cliënt. Voor ongeveer een derde van de populatie zijn in het beleid criteria
vastgelegd op grond waarvan cliënten uit het zittend bestand worden geselecteerd voor re-
integratie activiteiten. Ook de inbreng van de cliënt bij de diagnosestelling en de inrichting van
het traject is bij veel gemeenten niet expliciet in het beleid genoemd. Hoe de casemanager de
diagnose uitvoert en de afstand tot de arbeidsmarkt bepaalt, is bij een kwart tot de helft van de
gemeenten naar inzicht van de casemanager. De helft tot driekwart van de onderzochte ge-
meenten hanteert daarvoor een model.

Uit de interviews blijkt ook dat gemeenten experimenteren met werkwijzen om meer directe
begeleiding door eigen casemanagers mogelijk te maken. Voor iets minder dan de helft van de
populatie wordt deze experimenteerruimte nadrukkelijk in het beleid benoemd. In nieuwe con-
tracten krijgen voorzieningen voor het zittend bestand meer aandacht. Het betreft hier moeilij-
ker te bemiddelen personen die een langduriger traject nodig hebben. Daarnaast missen veel
gemeenten (tot voor kort) instrumenten specifiek gericht op sociale activering of zorg. Overi-
gens zijn deze trajecten niet eenvoudig op de re-integratiemarkt te verkrijgen".

Voor meer dan de helft van de populatie wordt een Work First aanpak gehanteerd. Deze aan-
pak, oorspronkelijk bedoeld om potentiële of recent ingestroomde WWB-cliënten te activeren,
wordt sinds kort ook ingezet voor het zittend bestand.

Gemeenten zijn bezig met de reductie van het oude WIW/ID12-bestand . Het tempo waarin dit
gebeurt varieert. Afhankelijk van het tempo resteert een groter deel van het werkdeel van het
budget, om in te zetten op overige re-integratievoorzieningen. Voor meer dan de helft van de
populatie wordt in het beleid niet expliciet kenbaar gemaakt hoe het werkbudget wordt ver-
deeld over WIW/ID-banen, trajecten voor instroom en trajecten voor het zittend bestand. Ove-
rigens geven de gemeenten aan voldoende middelen te hebben om de gewenste trajecten te
bekostigen. Dit volgt ook uit de verantwoording: hierin rapporteren de meeste gemeenten een
overschot van het w-deel, dat (na overheveling van een deel van het overschot naar het vol-
gende jaar) in een enkel geval door SZW is teruggevorderd.

1 Zie IWI-onderzoek Aanbesteding van rc-integratieopdrachten door gemeenten.
De Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) was een landelijk geldende wet, bedoeld om langdurig werklozen, uitkeringsgerechtig-
den en werkloze jongeren in korte tijd aan een baan te helpen. Deze mensen kregen begeleiding en konden met behulp van integra-
tie-instrumcnten als cursussen en opleidingen, een wcrkervaringplaats of een gesubsidieerde Wiw-baan hun kansen op werk vergro-
ten. In- en doorstroombanen (ID-banen) gaven langdurig werklozen een kans in- en door te stromen in gesubsidieerde arbeidsplaat-
sen en daarna uit te stromen naar een reguliere werkplek. Het Besluit In- en doorstroombanen was een landelijk geldend besluit.
Beide zijn afgeschaft met de inwerkingtreding van de WWB.

Inspectie Werk en Inkomen Maatwerk WWB 13/26



o
o

IWI

2.6 Uitstroombevordering

In grote lijnen kan men stellen dat gemeenten de omslag maken van een vooral aanbodge-
stuurd beleid (primair gericht op de mogelijkheden van het bestand) naar een toenemende aan-
dacht voor de vraagkant van de arbeidsmarkt (wat zoeken werkgevers). Voor iets meer dan een
derde van de populatie wordt door gemeenten naar samenwerking gezocht tussen de WWB-
afdeling en de afdeling economische zaken, bijvoorbeeld op het gebied van het vestigingsbe-
leid voor bedrijven. Ook beginnen gemeenten contacten te leggen met werkgevers om arbeids-
plaatsen te acquireren, voor meer dan drie kwart van de populatie wordt actief gezocht naar
beschikbare vacatures. Een aantal gemeenten zet jobhunters in. In andere gemeenten spant ook
de wethouder zich in om banen te werven. Aan marktonderzoek in de vorm van arbeidsmarkt-
analyse wordt wel gedacht, maar dit is over het algemeen nog niet geëffectueerd. Kleinere
gemeenten proberen vooral regionaal, of in samenwerking met een grotere buurtgemeente,
arbeidsmarktbeleid te voeren.

Gemeenten maken veel gebruik van loonkostensubsidie en Work First om de uitstroom te be-
vorderen. Het betreft hier tijdelijke arbeidscontracten die worden beschouwd als duurzame
uitstroom (een dienstbetrekking van langer dan een halfjaar). Indien na het tijdelijke dienst-
verband geen uitstroom plaats vindt naar werk elders, of verlenging van de tijdelijke regeling
niet mogelijk is, heeft betrokkene wel recht op een WW-uitkering van maximaal drie maan-
den. Het is mogelijk dat na deze periode weer een beroep op bijstand gedaan wordt.

2.7 Regie / management

De kwaliteit van de informatievoorziening bepaalt of gemeenten op beleidsmatig niveau struc-
tureel inzicht hebben in de effectiviteit van de diverse voorzieningen. Deze kwaliteit laat bij
veel gemeenten nogal wat te wensen over. Omdat de eigen bestanden (nog) niet altijd op orde
zijn, maken gemeenten in veel gevallen gebruik van gegevens van re-integratiebedrijven voor
monitoring en evaluatie. Er is een cliëntvolgsysteem beschikbaar, maar als gevolg van geda-
teerde gegevens en het ontbreken van een invuldiscipline13 wordt dit systeem niet als zodanig
ingezet. Een aantal gemeenten brengt het zittend bestand opnieuw in kaart en brengt daarvoor
de systemen op orde.

De eerder genoemde autonomie van de casemanager maakt het bestaan van een kwaliteitsbor-
gingssysteem nodig. In de onderzochte gemeenten richt de kwaliteitstoets zich vooral op de
rechtmatigheid van de uitkering.

13 Zie de conclusies uit het IWI-rapport 'Zicht op kansen' uit 2005.
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3 De uitvoering

Dit hoofdstuk brengt de uitvoering in beeld. Hierbij staan twee vragen centraal: zijn er genoeg
instrumenten beschikbaar om maatwerk te kunnen leveren, en zetten de casemanagers deze
voorzieningen zodanig in dat deze aansluiten bij de individuele mogelijkheden van de cliënt
(maatwerk)?

3.1 Algemeen

De inspectie heeft casemanagers uit een aantal geselecteerde gemeenten verschillende klant-
profielen voorgelegd van cliënten uit het zittend bestand. Vervolgens is de casemanagers ge-
vraagd welke activiteiten zij ontplooien bij het re-integreren van de beschreven persoon. Enke-
le kanttekeningen vooraf.

Natuurlijk komt deze exercitie met klantprofielen niet overeen met de dagelijkse praktijk. Be-
langrijk bij het leveren van maatwerk is de relatie tussen klantmanager en cliënt. Veelal is het
de bedoeling om in samenspraak tot het juiste traject naar werk te komen. Uiteraard ontbreekt
deze interactie hier. Maar, omdat de inspectie aan twaalf gemeenten dezelfde casus ter beoor-
deling aanbiedt, kan zij op hoofdlijnen toch een inschatting maken van werkwijzen, mogelijk-
heden en oplossingen die spelen bij het toeleiden naar werk.

Een tweede kanttekening die IWI plaatst, betreft het tijdvak waarin de vraag is voorgelegd aan
de gemeenten. Uit de gesprekken blijkt dat veel gemeenten de afgelopen periode vooral bezig
zijn geweest met het aan het werk helpen van uitkeringsgerechtigden met een relatief goed
perspectief op de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij vooral om jongeren en nieuwe instroom. Het
voorsorteren van deze groepen heeft er toe geleid dat het zittend bestand nog weinig trajecten
aangeboden heeft gekregen. Met de presentatie van de klantprofielen aan de casemanagers
beschrijft de inspectie eigenlijk een ideaaltypische situatie: als tijd en mogelijkheden aanwezig
zijn, dan zou de klantmanagers deze klant het volgende traject voorstellen. Hierbij geldt ui-
teraard dat er meerdere wegen naar Rome leiden, het is niet zo dat er een beste traject voor een
klantprofiel aangewezen kan worden.

3.2 Klantprofielen

De twaalf klantprofielen (zie bijlage 1) zijn één voor één voorgelegd aan de casemanagers met
daarbij de vraag, om een eerste reactie te geven welk traject het beste past binnen het beleid
dat de desbetreffende gemeente hanteert.
De vraag wordt gesteld tegen de achtergrond van de volgende hypothetische setting:
"Geconfronteerd met een toenemende druk op het I-deel van het WWB-budget heeft het mana-
gement besloten om het gehele zittend bestand opnieuw te beoordelen en te bekijken of er kans
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op uitstroom aanwezig is. De voorgeschiedenis van de klant is van ondergeschikt belang, de
beoordeling dient los van eerdere ontheffingen/trajecten gemaakt te worden. "

De klantprofielen zijn herkenbaar voor de geïnterviewde casemanagers. De profielen vertonen
gelijkenis met dossiers die zij onder handen hebben. De realiteitswaarde is hierdoor hoog ge-
noeg om van elke gemeente een beargumenteerde beoordeling te krijgen. Deze beoordelingen
door de twaalf gemeenten kunnen vervolgens vergeleken worden.

Bij de beoordeling of er sprake is van maatwerk hanteert IWI de volgende criteria:
Krijgen de cliënten een individuele behandeling?
Is er sprake van selectiviteit in het aanbod? Met andere woorden, worden klanten uitgesloten
bij het trajectaanbod?
Is er een spreiding bij het aanbieden van instrumenten, anders gezegd: wordt er gekozen uit
een gedifferentieerd spectrum van instrumenten?

De gemeenten laten onderling een divers patroon zien in de aanpak van het zittend bestand. Er
is echter één constante en dat betreft de individuele benadering van de cliënt. Er is geen sprake
van een groepgerichte benadering, waarbij cliënten met overeenkomstige kenmerken automa-
tisch hetzelfde benaderd worden door de gemeente. Uitgangspunt van de gemeenten is dat in
beginsel iedere klant zich in moet zetten en bij voorkeur uitstroomt naar regulier werk.

Geen enkele gemeente verleent een categoriale ontheffing van de arbeidsplicht. In de praktijk
worden ouderen (ouder dan 50-55 jaar) wel 'ontzien'. Aan hen wordt veelal zelfde keuze
voorgelegd of zij de arbeidsmarkt nog willen betreden. De reden is dat deze groep naast hun
leeftijd vaak andere beperkingen hebben die de kans op uitstroom sterk bemoeilijken. Ge-
meenten geven wel aan contact te willen houden met deze categorie uitkeringsgerechtigden, in
de vorm van jaarlijkse gesprekken waarin ook de activering aan de orde kan komen. Het gaat
hier overigens om een substantiële groep, circa 36 procent van het zittend bestand is ouder dan
vijftig j aar.

In geval van medische beperkingen geven gemeenten wel formeel (al dan niet gedeeltelijk)
ontheffing van arbeidsplicht. Dit gebeurt op basis van medische keuring. Het aantal gevallen
waarvoor een medische keuring wordt aangevraagd verschilt sterk per gemeente. De ene ge-
meente ziet bij een zeer beperkt aantal van de klantprofielen de noodzaak om een medische
keuring aan te vragen, een andere gemeente vraagt bij zeven van de twaalf profielen een medi-
sche keuring aan. De meeste gemeenten zetten in op medische keuringen bij twee of drie
klantprofielen (vooral profiel A en K, zie bijlage). De gemeentegrootte is hierbij niet bepalend.

Bij de andere belangrijke groep waar voorheen een vrijstelling gold, de eenoudergezinnen,
laten gemeenten een wisselend beeld zien, dit komt overigens overeen met het door de ge-
meente gekozen beleid. Dit betekent dat de ene gemeente de keuze bij de ouder legt, om zich
geheel vrij te maken voor de verzorging van een kind tot twaalf jaar. De andere gemeente ver-
langt van de ouder zich te richten op werk en zorgt voor kinderopvang, ongeacht de leeftijd
van het kind.
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Uniform in de aanpak van gemeenten is de werkwijze met klanten met een taalachterstand.
Standaard wordt hier een cursus Nederlands ingezet.

Selectiviteit en spreiding
De meeste gemeenten zijn weinig selectief (9) in het aanbieden van trajecten: in deze gemeen-
ten krijgen vrijwel alle voorgelegde klantprofielen een traject aangeboden. Deze trajecten kun-
nen overigens qua inhoud en looptijd wel verschillen. De inspectie wijst bij deze uitkomst wel
op de premisse waaronder de klantprofielen zijn ingevuld: stel dat u een klant opnieuw moet
beoordelen of de kans op uitstroom aanwezig is. Zoals eerder aangegeven komt dit niet altijd
overeen met de praktijk, omdat het hier veelal gaat om een niet geprioriteerde groep, die eigen-
lijk nog wacht op een actieve bemiddeling. Het geeft wel aan dat casemanagers kansen toe-
dichten aan cliënten uit het zittend bestand, en deze groep niet bij voorbaat als kansloos voor
activering bestempelen.

Tweederde van de gemeenten kent weinig spreiding bij de aanbieding van trajecten. Dit bete-
kent dat er weinig diversiteit is binnen de gemeente bij het aanbod van trajecten. Casemana-
gers geven aan dat geëigende instrumenten voor deze groep nog ontbreken. Om mensen toch
een traject aan te kunnen bieden, grijpt de casemanager naar het instrument dat eigenlijk be-
doeld is voor de snelle uitstroom. In veel gevallen worden dan werkervaringsplaatsen of work
first genoemd als mogelijkheden.

Natuurlijk zien de casemanagers ook dat de inzet van dit instrumentarium er niet altijd toe leidt
dat mensen snel de arbeidsmarkt betreden. De inzet van deze instrumenten voor cliënten uit
het zittend bestand dient dan ook meer als diagnose-instrument: een middel om de eventuele
belemmeringen voor een voorspoedige re-integratie te achterhalen. Dit blijkt tevens uit de in-
schatting die de consulenten maken over de duur van de trajecten. Men verwacht dat de terug-
leiding van deze groep, en daarmee de trajecten, langer duurt dan de groepen met een hogere
prioriteit. Een beperkt aantal gemeenten kiest voor een aanpak waarbij eerst wordt ingezet op
het verminderen van beperkingen of wegnemen van belemmeringen. Gezien de beschrijving
die de casemanagers zelf geven van de populatie vindt men dit eigenlijk de geëigende weg
naar re-integratie. Immers, het betreft hier een groep met over het algemeen een grote afstand
tot de arbeidsmarkt. Het succesvol toeleiden naar werk zal eerder gefaseerd met tussendoelen,
dan via één traject gebeuren. Een gefaseerde aanpak kan leiden tot een stijging op de re-
integratieladder. Een aantal gemeenten ziet dit ook als winst.

Hoewel het voor de hand ligt dat grote gemeenten een uitgebreider instrumentarium hebben en
op basis daarvan een toegespitst pakket kunnen aanbieden, zijn op basis van dit onderzoek
geen algemene uitspraken te doen die verband houden met de grootteklasse van gemeenten.
Wel blijkt dat gemeenten (4) die een gespreid pakket aanbieden alle groot zijn, maar er zijn
ook grote gemeenten met weinig spreiding. De gemeenten (6) die een kleine selectiviteit com-
bineren met een kleine spreiding zijn over het algemeen klein (4) tot middelgroot (2). Een mo-
gelijke verklaring is dat deze gemeenten wel de intentie hebben om iedereen een traject aan te
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bieden, maar dat het instrument daartoe ontbreekt. De werkwijze van een gemeente wordt dan
ook niet direct bepaald door haar omvang.

De houding ten opzichte van niet-werkwilligen is wisselend. Gegeven de reeds genoemde pri-
oritering op grond van de caseload is de consulent niet altijd in staat om hier veel tijd aan te
besteden. Bij nalatigheid van de cliënt wordt volgens de casemanagers in veel gevallen niet
direct gesanctioneerd. Dit is niet in lijn met het strengere beleid dat gemeenten voeren op het
gebied van inzet van cliënten bij het traject. Hiervoor zijn verschillende verklaringen aan te
wijzen.
Te milde afstemmingsverordening bewerkstelligt geen gedragswijziging bij de cliënt.
Het opleggen van sancties is (in de praktijk) de discretionaire bevoegdheid van casemanagers.
Zij kunnen hier verschillend mee omgaan.
Het opleggen van sancties wordt beschouwd als tijdrovende bureaucratische rompslomp.
'Niet willers' worden even opzij gelegd, om prioriteit te kunnen geven aan kansrijke groepen.
Overigens geeft men aan dat dit een tijdelijke handeling is. Uiteindelijk blijft de gemeente
echter de klant aanspreken op het voldoen aan opgelegde voorwaarden. Bij continuering van
de onwil wordt uiteindelijk het maatregelenbeleid toegepast.

Werkdruk
Dat het aan tijd wel eens ontbreekt, klinkt door bij de opmerking van een aantal casemanagers
dat hun caseload van circa 150 dossiers wel erg veel is, om maatwerk te kunnen leveren. Ove-
rigens is de caseload niet overal even groot. Dit hangt ook samen met de verschillende werk-
wijzen van gemeenten. Gemeenten zoeken naar mogelijkheden om de werkzaamheden om de
werkzaamheden zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Zo zijn er gemeenten, waar de consulent
met één groep cliënten werkt: hetzij de groep klanten met een korte afstand tot de arbeids-
markt, hetzij de groep klanten met meer afstand of bijstandsgerechtigden met ontheffing van
arbeidsplicht.
Verder ziet IWI gemeenten met consulenten die verantwoordelijk zijn voor of het werkdeel, of
het inkomensdeel. Ten slotte zijn ook consulenten aan het werk die het integrale dossier be-
handelen en gemeenten die juist de overstap hebben gemaakt van de ene naar de andere werk-
wijze. Een veelgehoord argument voor deze taaksplitsing is dat een integraal casemanager de
tijd moet verdelen tussen de rechtmatigheid van de uitkering en de doeltreffendheid van de
activering. De rechtmatigheid kan de boventoon gaan voeren boven de doeltreffendheid, bij-
voorbeeld als er sprake is van een dreigende huisuitzetting moet een casemanager wel eens in
allerijl actie ondernemen om dat tegen te gaan. Een functiescheiding biedt dan meer focus aan
de consulenten, wat de werkdruk kan verlagen.

Andere factoren die de werkdruk van de casemanager verhogen, zijn de meer intensieve eigen
begeleiding van cliënten in plaats van deze trajecten uit te besteden aan re-integratiebureaus.
Ook het succesvol opereren van de poortwachtersfunctie speelt hierbij een rol. De kwaliteit
van de recente instroom is afgenomen ten opzichte van de Abw-periode14, wat voor de case-
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manager betekent dat deze groep meer begeleiding nodig heeft en daarmee minder tijd over-
blijft voor de begeleiding van het zittend bestand.

Bevoegdheden van de casemanager
In alle gemeenten ziet IWI de casemanagers opereren met een grote discretionaire bevoegd-
heid. Vaak maken zij zelfde diagnose en kiezen (veelal modulair) de trajecten. Voor de gepri-
oriteerde doelgroepen kunnen zij die ook aanwenden, omdat over het algemeen de beschikbare
voorzieningen toereikend zijn. De klantmanagers vinden dan ook dat zij veel mogelijkheden
hebben om de klant op maat te bedienen. Hetzij binnen de bestaande raamcontracten, hetzij via
individuele inkoop. De financiële middelen hiervoor zijn ook aanwezig. Wel is voor voorzie-
ningen buiten het reguliere traject meestal toestemming nodig.

Overigens geven veel consulenten aan goed met de thans lopende contracten met de Rib's uit
de voeten te kunnen. Hier is de afgelopen jaren een verbeteringslag ingezet. De meer resul-
taatgerichte Rib's hebben de verbintenis met de gemeenten in stand kunnen houden of een
contract af kunnen sluiten. De casemanagers zijn dan ook tevreden over de ruimte die zij heb-
ben bij de invulling van hun werk. Samen met de individuele benadering van de klant is dit
volgens hen de belangrijkste factor voor de verklaring van de thans behaalde resultaten.

Instrumenten
Die resultaten gelden echter vooral voor de groep cliënten met een relatief kleine afstand tot de
arbeidsmarkt. Nu deze groep cliënten grotendeels aan de slag is, komen de casemanagers toe
aan de groep die al langer in de bijstand zit. Voor een verdere terugdringing van de bij stands-
populatie is aanpak en begeleiding van deze groep noodzakelijk.

Een voortvarende aanpak van deze groep vraagt wel om de juiste instrumenten en een goed
inzicht in de specifieke kenmerken van deze groep. Het blijkt echter dat een aantal gemeenten
deze populatie opnieuw gaan beoordelen, omdat recente informatie ontbreekt. Voorts is het
duidelijk dat het gewenste instrumentarium bij een aantal gemeenten (nog) niet in gebruik is.
De re-integratie van het zittend bestand vergt in veel gevallen een ander, zwaarder instrumen-
tarium. De onderzoekspopulatie heeft door de lange uitkeringsgeschiedenis per definitie een
grote afstand tot de arbeidsmarkt. De praktijk wijst uit dat ongeveer de helft daarvan geen en-
kele kans meer heeft op uitstroom15. De anderen hebben of komen in aanmerking voor sociale
activering: van zelfredzaamheid bevorderen tot een gefaseerde aanpak richting arbeidsmarkt16.

Deze verdeling is gebaseerd op de schattingen van de geïnterviewde consulenten. Bij deze schattingen die de consulenten maken
zitten onderling weinig verschillen (marges van maximaal 10 procentpunten).
Zie ook IWI-onderzoek naar sociale activering.
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Conclusies

De inspectie heeft onderzoek verricht naar de activering door gemeenten van mensen die al
sinds de afloop van de Abw-periode ononderbroken in de bijstand zitten. Zij zijn dus inge-
stroomd voor l januari 2004. Met een aandeel van zestig procent is dit een substantieel deel
van de totale populatie. Deze verkennende studie vat de onderzoeksgroep onder de noemer
'zittend bestand'.

Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten de prioriteit hebben gelegd bij een ander deel van de
populatie, namelijk de nieuwe instroom en jongeren. In zowel beleid als uitvoering is deze
prioritering te onderkennen. Als gevolg van deze prioritering zijn de meeste van de onderzoch-
te gemeenten (vooral de grotere) in beperkte mate toegekomen aan de begeleiding van het
zittend bestand. Dit effect wordt versterkt doordat personen die langer in de bijstand verblijven
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben en daardoor meer aandacht van de casemanager
behoeven.

De meeste gemeenten zetten beleidsmatig in op het realiseren van snelle successen. Ook het
gekozen instrumentarium is daarop geënt. Work first en werkervaringsplaatsen zijn veel voor-
komende instrumenten, maar vooral geschikt voor klanten met een relatief kleine afstand tot
de arbeidsmarkt. Gemeenten zetten soms toch bestaande, meer op direct activering gerichte
trajecten in voor cliënten uit het zittend bestand, maar dan bij wijze van diagnose-instrument.

Deze praktische belemmeringen zijn van invloed op het kunnen realiseren van de intenties van
de gemeenten. Het is niet zo dat het zittend bestand sowieso buiten beeld is. Op individuele
basis worden gesprekken gevoerd. Een formele categorale ontheffing van groepen is bij de
onderzochte gemeenten niet geconstateerd. De reactie van de consulenten op de voorgelegde
klantprofielen laat ook zien dat de groep op zich niet is afgeschreven. Het perspectief blijkt uit
de individuele benadering van de klant en de trajecten die men bij een serieuze aanpak voor
ogen heeft. Met deze individuele benadering is naar de mening van de inspectie aan een be-
langrijke voorwaarde voor maatwerk voldaan.

Ook het feit dat de consulenten niet selectief zijn in het toewijzen van trajecten bevestigt dit
beeld. In negen van de twaalf onderzochte gemeenten krijgen vrijwel alle voorgelegde klanten
een traject aangeboden. Bij de uitzonderingen valt op dat casemanagers oudere bijstandsge-
rechtigden over het algemeen vrij laten in de keuze om een traject te volgen. Formeel is er
geen sprake van een categorale ontheffing. Een ieder van deze groep wordt op individuele
basis benaderd, maar het adagium: 'werk, tenzij', is hier niet van toepassing.

In sommige gemeenten geldt dit ook voor eenoudergezinnen. Hier is het mogelijk om na een
individueel gesprek zonder dringende reden vrijgesteld te worden van arbeidsplicht. Nadruk-
kelijk dient vermeld dat dit niet voor alle gemeenten geldt. Er zijn ook gemeenten die, zodra
kinderopvang is geregeld, de ouder verplicht te re-integreren.
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Binnen de beleidskaders opereren de casemanagers autonoom. Deze autonomie wordt door de
inspectie als een belangrijke randvoorwaarde beschouwd om maatwerk aan te kunnen bieden.
Deze autonomie legt wel een zware claim op de kwaliteit van de consulent. In de onderzochte
gemeenten richt de kwaliteitstoets zich vooral op de rechtmatigheid van de uitkering. Gemeen-
ten erkennen dat een meer gestructureerde vorm van kwaliteitsborging van het re-
integratieproces mogelijke willekeur kan voorkomen.

Bij een autonome werkwijze van casemanagers is daarnaast de kwaliteit van de informatie-
voorziening van belang. Echter, gezien de gemankeerde informatievoorziening richting beleid
en politiek bestaat volgens de inspectie het risico dat op beleidsmatig niveau niet op structurele
wijze inzicht ontstaat in de effectiviteit van de diverse voorzieningen. Dit bemoeilijkt het ge-
ven van sturing aan de uitvoering.

De onderzoeksvraag of het zittend bestand maatwerk krijgt aangeboden is in veel gevallen
(nog) niet opportuun. Tijdens de onderzoeksperiode hebben veel klanten uit het zittend bestand
nog geen traject aangeboden gekregen. Voor deze groep is de vraag of er sprake is van maat-
werk dan ook niet aan de orde. De beperkt beschikbare tijd van de casemanager en het ontbre-
ken van een toegesneden instrumentarium vormen de belangrijkste belemmeringen voor het
realiseren van de intentie om vanuit de eigen professionaliteit een individueel aanbod aan de
cliënt te kunnen doen.

In het vervolgonderzoek zal de inspectie terugkomen op de aard van de trajecten die aan cliën-
ten uit het zittend bestand worden aangeboden en wat de effectiviteit van deze trajecten is.
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Bijlage l

Gebruikte klantprofielen

Klantprofiel A
Geslacht
Leeftijd
Nationaliteit / Etniciteit
Opleiding
Werkervaring
Uitkeringsverleden
Houding
Belemmeringen

Vrouw
44
Nederlands
MBO
Geen
20 jaar bijstand
Niet actief
Psychisch

Klantprofiel B
Geslacht
Leeftijd
Nationaliteit / Etniciteit
Opleiding
Werkervaring
Uitkeringsverleden
Houding
Belemmeringen

Man
42
Iran
Lager onderwijs
15 jaar marktkoopman in Iran geweest
4 j aar bij stand
Actief, wil marktverkoper worden
Taalbarrière

Klantprofiel C
Geslacht
Leeftijd
Nationaliteit / Etniciteit
Opleiding
Werkervaring

Uitkeringsverleden
Houding
Belemmeringen

Vrouw
40
Surinaams
Lager onderwijs
10 jaar 50% part time schoonmaakwerk via thuiszorg, werkt mo-
menteel naast uitkering.
8 j aar bij stand
Actief
Contractuitbreiding bij huidige werkgever niet mogelijk.
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Klantprofiel D
Geslacht
Leeftijd
Nationaliteit / Etniciteit
Opleiding
Werkervaring
Uitkeringsverleden
Houding
Belemmeringen

Vrouw
25
Nederlands
MBO (niet afgerond)
geen
4 j aar bijstand
Niet actief, wil voor 3 kinderen zorgen
Schulden, moeilijke echtscheiding met

Jongste kind 3/4 jaar oud.
psychische gevolgen

Klantprofiel E
Geslacht
Leeftijd
Nationaliteit / Etniciteit
Opleiding
Werkervaring
Uitkeringsverleden
Houding
Belemmeringen

Man
56
Nederlands
Universiteit
Verwaarloosbaar, af en toe een enkele maand uitzendbureau
25 jaar bijstandsuitkering
Niet-willer
Psychisch, niet representatief

Klantprofiel F
Geslacht
Leeftijd
Nationaliteit / Etniciteit
Opleiding
Werkervaring
Uitkeringsverleden
Houding
Belemmeringen

Man
35
Nederlands
MBO
10 jaar in de bouw
8 jaar gedeeltelijk WAO, 3 jaar aanvullende bijstand
Wil graag carrièreswitch, maar weet nog niet waar naar toe.
Medische belemmering, 25% afgekeurd

Klantprofiel G
Geslacht
Leeftijd
Nationaliteit / Etniciteit
Opleiding
Werkervaring
Uitkeringsverleden
Houding

Belemmeringen

Vrouw
48
Nederlands
HBO
5 jaar gewerkt, 20 jaar geleden.
10 jaar bij stand
Niet actief, vooral bezig met alternatieve medische behandelingen
(en het krijgen van bijzondere bijstand daarvoor)
Medisch, ME , goedgekeurd
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Klantprofiel H
Geslacht
Leeftijd
Nationaliteit / Etniciteit
Opleiding
Werkervaring
Uitkeringsverleden
Houding
Belemmeringen

Man
61
Nederlands
Lager onderwijs
30 jaar eigen zaak gehad, failliet gegaan.
6 jaar bijstand
Actief, beschouwt uitkering als een schande.
Schulden

Klantprofiel I
Geslacht
Leeftijd
Nationaliteit / Etniciteit
Opleiding
Werkervaring
Uitkeringsverleden

Houding
Belemmeringen

Man
32
Nederlands
MBO
Gedurende 3 jaar kortdurende uitzendcontracten
Draaideurcliënt, gedurende 8 jaar bijstand afgewisseld met
rende detentieperioden wegens diefstal.

kortdu-

Niet actief
Gokverslaving, schulden, detentieverleden

Klantprofiel J
Geslacht
Leeftijd
Nationaliteit / Etniciteit
Opleiding
Werkervaring
Uitkeringsverleden
Houding
Belemmeringen

Vrouw
23
Afghanistan
Lager onderwijs
Geen
5 jaar
Actief
Taalbelemmering

Klantprofiel K
Geslacht
Leeftijd
Nationaliteit / Etniciteit
Opleiding
Werkervaring
Uitkeringsverleden
Houding
Belemmeringen

Man
52
Marokkaans
Lager onderwijs
16 jaar productiewerk
15 jaar bijstand
Niet actief
Taal, lichamelijke beperkingen
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Klantprofiel L
Geslacht
Leeftijd
Nationaliteit / Etniciteit
Opleiding
Werkervaring
Uitkeringsverleden
Houding
Belemmeringen

Vrouw
52
Nederlandse
Lager onderwijs
Geen
8 jaar bij stand
Actief, doet vrijwilligerswerk in bejaardentehuis.
Grote afstand tot de arbeidsmarkt
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