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Onderwerp Rapportages Zicht op 'Iedereen doet mee ' en 'Kansen en belemmeringen' 

Geachte leden van de Raad, 

Hierbij ontvangt u de rapportages Zicht op 'Iedereen doet mee ' en 'Kansen en belemmeringen' 
van de Inspectie Werk en Inkomen en het bijbehorende persbericht. De eerst genoemde rappor
tage is gebaseerd op zes onderzoeken van de inspectie en op een literatuurverkenning. In deze 
rapportage treft u de stand van zaken aan op het terrein van de uitvoering van de participatie-
plannen uit het Coalitieakkoord van februari 2007 en de uitwerking daarvan in afspraken met 
diverse partijen en beleidsmaatregelen. 
De tweede genoemde rapportage doet verslag van een onderzoek (als onderdeel van een meer
jarig project van de inspectie) onder burgers die anderhalfjaar een werkloosheids- of bijstands
uitkering ontvangen en de mate waarin deze burgers re-integratieondersteuning krijgen. 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rapporten vandaag aangeboden 
aan de Eerste en Tweede Kamer. Daarmee zijn de rapporten openbaar geworden. 

De onderliggende nota's van bevindingen en de literatuurverkenning kunt u opvragen bij de 
afdeling communicatie van de inspectie. U kunt hiervoor bijgaand bestelformulier gebruiken. 

Hoogachtend, 
Inspecteur-generaal a.i. 

(drs. P.H.B. Pennekamp) 
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IWI: Meer aandacht nodig voor kansarme werkzoekende 

Werkzoekenden die zelf niet in staat zijn om werk te vinden, moeten meer hulp krijgen 
bij het vinden van een baan. CWI, UWV en gemeenten helpen veel mensen bij het vinden 
van werk. Daarin is de afgelopen jaren al veel verbeterd. De hulpverlening zou nog wel 
aan kracht en snelheid kunnen winnen. De mensen die de hulp het hardst nodig hebben 
krijgen die nog niet in voldoende mate. Bovendien krijgen ze vaak dezelfde hulp als 
mensen die makkelijk zelf werk kunnen vinden. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie 
Werk en Inkomen. 

CWI, UWV en gemeenten bieden steeds meer hulp bij de re-integratie van werklozen, 
arbeidsongeschikten en bijstandsgerechtigden. Meestal gaat het om lichte vormen van hulp, 
zoals tips om vacatures te zoeken en gesprekken over werk. Meer intensieve vormen van hulp -
zoals sollicitatietraining, werkervaring, scholing - bieden ze veel minder aan. 
Mensen die niet snel zelf een baan vinden, hebben snel intensieve ondersteuning nodig. Het 
gaat dan vooral om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, gebrekkige opleiding, 
ouder dan 45, met gezondheidsproblemen, van niet-westerse komaf, of met een al lang lopende 
uitkering. IWI benadrukt het belang om op het juiste moment de juiste hulp te bieden. Daarom 
is het ook belangrijk om vroegtijdig een goede inschatting te maken van iemands kansen op 
werk. 

CWI, UWV en gemeenten proberen vooral de kortste weg naar werk te vinden. Dat is niet per 
se voor iedereen de beste weg. De organisaties steken nu relatief veel tijd en geld in 
werkzoekenden die goed in staat zijn om zelf vrij snel werk te vinden. Selectiviteit (wie krijgt 
ondersteuning) en maatwerk (is de hulp passend) blijken bij re-integratie van moeilijk 
bemiddelbare cliënten nog niet optimaal. Dat is jammer, want onderzoek heeft uitgewezen dat 
hulp aan werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt heel effectief kan zijn. Daar 
zijn ook goede praktijkvoorbeelden van. De hulp moet dan wel goed aansluiten bij iemands 
kansen en belemmeringen. Zelfs mensen die al jaren in de bijstand zitten, hebben met de juiste 
hulp een twee keer zo grote kans op het vinden van werk. 

Iedereen doet mee 
Het kabinet wil dat zoveel mogelijk mensen meedoen in de maatschappij. Er is een grote groep 
die niet kan meedoen met betaald werk. Veel van deze mensen kunnen wel meedoen met 
vrijwilligerswerk of mantelzorg. Voor sommigen is dat zelfs een eerste stap op weg naar een 
betaalde baan. Gemeenten hebben steeds meer oog voor deze maatschappelijke participatie, bij 
UWV staat dit nog in de kinderschoenen. 

De Inspectie Werk en Inkomen draagt door haar toezicht bij aan het doeltreffend functioneren van het stelsel van werk en 
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Gemeenten moeten ook bevorderen dat niet-uitkeringsgerechtigden de weg naar de 
arbeidsmarkt vinden. Afgesproken is om in deze kabinetsperiode 35.000 van deze 'nuggers' 
extra aan het werk te helpen. Die doelstelling is nog ver weg. Dat mensen met een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt en 'nuggers' nog te weinig hulp krijgen, komt deels doordat gemeenten tot 
nog toe geen financiële prikkels ervaren voor geslaagde hulp. 

Het kabinet wil dat er in deze kabinetsperiode veel meer mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt aan de slag komen. IWI biedt inzicht in de inspanningen van CWI, UWV en 
gemeenten om kwetsbare uitkeringsgerechtigden te laten meedoen. Vandaag publiceerde IWI 
de rapporten 'Zicht op iedereen doet mee' en 'Kansen en belemmeringen'. 

[NOOT VOOR DE REDACTIE - NIET VOOR PUBLICATIE] 
Voor een toelichting kunt u bellen met ErikStolk (070 304 4639 of 06 5102 4559). 
De rapporten 'Zicht op 'Iedereen doet mee'. Stand van zaken uitvoering participatiebeleid 
zomer 2008' en 'Kansen en belemmeringen. De ondersteuning van werklozen met een 
uitkering' kunt u downloaden van www.iwiweb.nl of opvragen bij de afdeling Communicatie 
(070 304 47 63). 
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Bestelformulier 

Voor het samenstellen van het rapport Zicht op 'Iedereen doet mee' is gebruik gemaakt van 
informatie uit meerdere onderzoeken van de Inspectie Werk en Inkomen. 
De nota's van bevindingen van deze onderzoeken zijn op papier en digitaal beschikbaar. 

Kruis één of meerdere van deze nota's aan als u deze wilt ontvangen. 
U kunt uw ingevulde bestelformulier sturen naar: 

Inspectie Werk en Inkomen 
ta.v. afdeling Strategie & Communicatie 
Postbus 11563 
2502 AN DEN HAAG 

U kunt uw bestelling ook mailen naar: communicatie(a),iwiweb.nl 

• Nota van bevindingen 'Instroom in de bijstanden dan' (N08-12) 

D Nota van bevindingen 'Duurzaamheid uitstroom WWB' (N08-13) 

D Nota van bevindingen 'Dienstverlening aan vluchtelingen met een hoge opleiding, alleen
staande ouders en 45-plussers' (N08-14) 

D Nota van bevindingen 'Resultatenproject Participatie, aangestuurd en uitgevoerd' 
(N08-16) 

D Nota van bevindingen 'Anderhalf jaar in de uitkering' (N08-15) 

D Literatuurstudie 'De aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt' (N08-18) 

D Verkennende studie 'Regionale samenwerking arbeidsmarkt' (V08-01) 

D Papieren versie sturen naar: 

Naam 

T.a.v. 

Adres 

Postcode en plaats 

D Digitale versie (pdf-bestanden) mailen naar: 

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. 



Meer bijlagen aanwezig 
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