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Voorwoord
Voor u ligt de rapportage van het onderzoek naar de preventieve uitstroom en nieuwe
instroom over de periode 1 januari 2006 t/m 31 januari 2007 in de gemeente Hoogeveen.
Van Amstel Advies heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente
Hoogeveen.
De resultatenhoofdstukken geven een zo uitgebreid mogelijk verslag van de uitkomsten van
het onderzoek. Dit betekent dat deze hoofdstukken meer de functie hebben van een
naslagwerk. De samenvatting die vooraf gaat aan het rapport geeft een globaal en
geïntegreerd beeld van de met dit onderzoek verkregen resultaten.
Het onderzoek heeft waardevolle resultaten opgeleverd, het geeft inzicht in de uitwerkingen
van de wet poortwachter in Hoogeveen.
Wij willen op deze plaats in het bijzonder Jacob Willemsma van de afdeling Mens en Werk
van de gemeente Hoogeveen bedanken voor zijn inzet en steun tijdens onze
werkzaamheden. Tevens bedanken wij de beleidsmakers, klantmanagers, de poortwachter
en de projectleiders van Werk Voorop en de Werkcompagnie voor hun bijdrage aan het
onderzoek en het inzichtelijk maken van het gehanteerde beleid in Hoogeveen.
Wij bedanken Desan Research Solutions voor de uitvoering van het veldwerk en het CWI en
de afdeling databeheer van de gemeente Hoogeveen voor de gegevens die zij ter
beschikking stelden.
Last but not least bedanken wij alle ‘nieuwe instromers’ en ‘preventieve uitstromers’ voor het
beantwoorden van de uitgebreide vragenlijst. Zonder deze waardevolle informatie had dit
rapport niet geschreven kunnen worden.
Hanneke van Lindert
Yvonne van Amstel
Quirijn van der Goes
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Samenvatting en conclusie
Dit rapport geeft een overzicht van de preventieve uitstroom en de nieuwe instroom over de
periode 1 januari 2006 t/m 31 januari 2007 in de gemeente Hoogeveen. Het onderzoek
bestond uit een aantal deelonderzoeken:
1. Er is een telefonische enquête afgenomen onder alle mensen die gedurende de
onderzoeksperiode het CWI bezocht hebben en/of voorkomen als nieuwe instroom in
bestanden van de gemeente. Doel van dit veldwerk was het verkrijgen van inzicht in de
omvang van de preventieve uitstroom, het achterhalen van inkomensbronnen van
mensen die preventief uitstroomden en het achterhalen van oordelen van (potentiële)
klanten over de dienstverlening van de gemeente Hoogeveen ten aanzien van de
uitkeringsaanvraag en Werk Voorop (Work First).
2. Er vond een bestandsanalyse plaats op basis van de bestanden van het CWI en de
gemeente Hoogeveen. Ook hier bestond het doel uit het achterhalen van de omvang van
de preventieve uitstroom. Daarnaast is zoveel mogelijk achterhaald waar de groep
mensen die preventief uitstroomden en niet deelnamen aan de telefonische enquête is
gebleven. Hiertoe is informatie ingewonnen bij ondermeer het UWV, het RMC (regionaal
Meld- en Coördinatiepunt vroegtijdig schoolverlaten) en de gemeentelijke
basisadministratie (GBA).
3. Er zijn diepte-interviews gehouden met medewerkers van de gemeente Hoogeveen,
Werk Voorop (Alescon) en de Werkcompagnie (Cvites). Op basis hiervan is de kop van
het dienstverleningsproces van de ‘sociale dienst’ van de gemeente Hoogeveen
onderzocht.
Voor de telefonische enquête zijn alle mensen die tussen 1 januari 2006 t/m 31 januari 2007
bij het CWI in Hoogeveen zijn geweest in verband met een WWB-uitkeringsaanvraag (of via
een andere route bij de gemeente beland zijn in verband met een aanvraag voor een WWBuitkering) benaderd. Uiteindelijk heeft een derde van deze groep meegedaan aan het
onderzoek. De mensen die niet deelnamen aan het onderzoek wijken voor wat betreft
geslacht en preventieve uitstroom/instroom in de uitkering (de enige kenmerken die van de
niet-responderende groep bekend zijn) niet af van de responderende groep.
Achtereenvolgens worden de belangrijkste uitkomsten van de drie deelonderzoeken aan de
hand van een aantal kernthema’s beschreven.
Gemeentelijke visie
“De klant centraal” vormt het uitgangspunt van het gemeentelijke dienstverleningsconcept in
Hoogeveen. Als klanten worden zowel burgers als bedrijven en instellingen binnen de
gemeente Hoogeveen gezien. De gemeente Hoogeveen ziet het als haar taak om
randvoorwaarden te scheppen zodat de inwoners vanuit hun eigen verantwoordelijkheid
kunnen participeren/werken. Een uitkering dient pas ingezet te worden als dit onvermijdelijk
is. Mensen die uiteindelijk instromen in de bijstand dienen zo snel mogelijk naar werk
begeleid te worden, of - als dit bijvoorbeeld vanwege een te grote afstand tot de
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arbeidsmarkt niet haalbaar is - anderszins te participeren in de samenleving. Hoogeveen
hanteert hierbij het motto: “Niemand aan de kant”.
De doelstellingen van het beleid en de visie ten aanzien van het gemeentelijk
dienstverleningsconcept van het voorportaal worden breed gedragen zowel door
beleidsmakers als door het uitvoerend personeel. Werk boven uitkering komt de klant ten
goede en maakt het gehele dienstverleningsproces efficiënter.
Procesbeschrijving
De stappen die een klant bij het aanvragen van een WWB-uitkeringsaanvraag doorloopt zijn
als volgt: Klanten melden zich bij het CWI voor het aanvragen van een WWB-uitkering. In
eerste instantie wordt gekeken of klanten zelf (of via bemiddeling van het CWI) hun weg naar
de arbeidsmarkt kunnen (terug) vinden. Lukt dit niet, volgt er een informatieve intake door de
klantmanagers van de gemeente Hoogeveen. De klantmanager draagt het dossier over aan
de poortwachter, deze onderzoekt de door de klant verstrekte documenten. Hiertoe
raadpleegt de poortwachter bronnen als: Gemeentelijke Basis Administratie, de
Belastingdienst, UWV’s, Suwinet, Kamer van Koophandel, Informatie Beheergroep en RDW.
Indien nodig wordt samen met de gemeentelijke controle ambtenaar een huisbezoek
afgelegd (rechtmatigheidonderzoek).
Als blijkt dat de klant recht heeft op een uitkering volgt er een intake-gesprek. In dit gesprek
wordt de afstand tot de arbeidsmarkt bepaald en de klant eventueel doorverwezen naar het
project ‘Werk Voorop’. Nieuwe instroom (fase 1 en 2) en alle jongeren (sinds kort tot 27 jaar)
komen in aanmerking voor deelname aan ‘Werk Voorop’. Binnen vijf werkdagen wordt de
klant aangemeld bij ‘Werk Voorop’. De uitvoering van ‘Werk Voorop’ is in handen van een
SW-bedrijf (Alescon). Vanuit Alescon worden sommige klanten doorverwezen naar de
Werkcompagnie. Daarnaast gaat ook een deel van de nieuwe instroom direct door naar de
Werkcompagnie. Om hoeveel mensen het hier gaat is onduidelijk.
De Werkcompagnie is een detacheringbedrijf dat deelnemers een contract biedt en uitplaatst
op de reguliere markt, maar tevens plaatsen en begeleiding heeft ingekocht bij Alescon.
Deelnemers van de Werkcompagnie krijgen na de intake direct een stage voor 10 weken
aangeboden (zoveel mogelijk bij een regulier bedrijf), maar ook een stage bij Aleson behoort
tot de mogelijkheden, bijvoorbeeld als deelnemers niet over voldoende sociale vaardigheden
beschikken). Na de stageperiode worden deelnemers geplaatst bij werkgevers, of via een
reguliere arbeidsovereenkomst of via een loon-voor-werk arbeidsovereenkomst.
Handhaving
Het thema handhaving neemt in Hoogeveen een cruciale plaats in, dit uit zich onder meer in
de sterke rol van de poortwachter. Alle dossiers van (potentiële) klanten worden door de
poortwachter onderzocht. Hiertoe worden documenten geverifieerd en gevalideerd. Ook
huisbezoeken worden ingezet bij vermoeden van onrechtmatigheid. In het kader van
onderhavig onderzoek kunnen geen betrouwbare uitspraken gedaan worden over het
percentage klanten dat door handhavingsactiviteiten buiten de uitkering is gehouden. De
gemeente registreert deze gegevens niet en uit het veldwerkonderzoek onder klanten kan
hierop slechts gedeeltelijk antwoord worden gegeven. Van de onderzochte respondenten
geeft 6% aan geen intake-gesprek te hebben gehad omdat men hiervoor niet in aanmerking
kwam. Hieronder valt zowel het vinden van een baan als ontbrekende of te laat ingeleverde
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documenten. Een huisbezoek werd bij 7% van de ondervraagden afgelegd. Overigens
vonden vrijwel alle mensen waar een huisbezoek werd afgelegd dat zij vriendelijk en beleefd
werden bejegend tijdens dit bezoek.
Uitvoering
De klantmanagers binnen de gemeente Hoogeveen zijn generalisten
(klantmanagementmodel). Ze zijn zowel verantwoordelijk voor re-integratie (doelmatigheid)
als voor inkomensvoorziening (rechtmatigheid). De gemiddelde caseload van de
klantmanager in Hoogeveen bedraagt 60 klanten.
De veranderende rol van de klantmanager vereist andere vaardigheden. De klantmanagers
zijn regisseurs geworden. Zij zijn verantwoordelijk om de klant op het juiste traject te
plaatsen, het ingehuurde re-integratiebedrijf begeleidt de klant inhoudelijk en procesmatig.
Deze nieuwe rol wordt door de klantmanagers niet met onverdeelde vreugde opgepakt.
Deels ervaren de klantmanagers de nieuwe regisseursfunctie als uitholling van hun
competenties. Het accent van de werkzaamheden is verschoven van inhoudelijke
begeleiding naar (administratieve) monitoring van de klant.
Samenwerking
Hoogeveen werkt nauw samen met andere partners (CWI, Alescon, Werkcompagnie). Deze
samenwerking verloopt goed. De lijnen zijn kort, werkzaamheden worden op elkaar
afgestemd en men ziet elkaars toegevoegde waarde. Naast individuele contacten tussen
klantmanagers van de gemeente en trajectbegeleiders van Werk Voorop en de
Werkcompagnie vindt regelmatig beursvloeroverleg plaats. De ketenpartijen bespreken
individuele klanten, vacatures en er vindt nazorg plaats. Deze samenwerking wordt door alle
betrokken als zeer positief ervaren. De goede samenwerking vormt een goede
voedingsbodem voor het geplande Bedrijfsverzamelgebouw (2009).
Oordelen dienstverlening CWI
Het overgrote deel van de ondervraagden is positief over de bejegening,
informatieverstrekking en deskundigheid van de CWI-medewerkers. Uitgedrukt in een
rapportcijfer bedraagt de tevredenheid een 7,2. Allochtonen en oudere klanten geven hogere
rapportcijfers dan autochtonen en jongeren.
Oordelen dienstverlening gemeente
Bijna een kwart van de ondervraagden had na het CWI-bezoek geen intakegesprek bij de
gemeente. Daar staat trouwens tegenover dat een aantal personen (27 in totaal) een intake
had zonder bij het CWI te zijn geweest!
De oordelen over de bejegening, informatieverstrekking en deskundigheid van de
medewerkers van de gemeente tijdens de intake, zijn grotendeels positief en vergelijkbaar
met die over het CWI-personeel. Minder positief is men echter over doorlooptijden tussen het
indienen van de aanvraag en de uiteindelijke toekenning/afwijzing. Ruim de helft van de
ondervraagden vindt de tijd die hier tussen verstrijkt te lang.
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De algehele tevredenheid uitgedrukt in een rapportcijfer bedraagt eveneens een 7,2. In
tegenstelling tot de oordelen over het CWI-personeel zijn het niet autochtonen die negatiever
oordelen, maar de eerste generatie allochtonen.
Preventieve uitstroom
De preventieve uitstroom ligt lager dan de gemeente Hoogeveen vermoedde. De preventieve
uitstroom bedraagt 30-32%. Op basis van het veldwerk onder (potentiële) klanten dat als
representatief kan worden beschouwd (een derde van de totale klantenpopulatie (dus geen
steekproef) is telefonisch bevraagd en de non respons wijkt niet af van de responsgroep),
bedraagt de preventieve uitstroom 32% en op basis van de bestandsanalyse 30%. Dat de
gemeente vooraf de preventie hoger inschatte (45%) heeft te maken met registratiefouten,
overschrijding van de overdrachtstermijn en verhuizingen etc.
De meeste redenen die genoemd worden waarom geen intake-gesprek volgde op het CWIbezoek hebben betrekking op het ‘zelf afzien van een gesprek’ en het ‘niet in aanmerking
komen’. Hiermee wordt onder meer bedoeld: het inmiddels gevonden hebben van een
betaalde baan, in aanmerking komen voor een andere uitkering (WW), het hebben van te
veel eigen vermogen en het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie.
De verplichtingen die een uitkering met zich meebrengen worden relatief zelden genoemd.
Ruim driekwart ondersteunt de stelling dat het vanzelfsprekend is iets (zoals werken) te
moeten doen voor een uitkering. Ouderen en vrouwen vinden dit vaker dan jongeren en
mannen. Een kwart van de mensen die uiteindelijk geen uitkering ontving zegt dat hierdoor
het sociale leven is veranderd.
De groep die preventief uitstroomde komt voor wat betreft geslacht en opleidingsniveau
redelijk overeen met de groep die instroomde in de bijstand. Onder de groep die preventief
uitstroomde bevinden zich verhoudingsgewijs meer jongeren tot 27 jaar en meer allochtonen
behorend tot de tweede generatie. Als we kijken naar onafhankelijke verbanden
(regressieanalyse) dan blijkt van de onderzochte kenmerken alleen etniciteit statistisch
significant samen te hangen met preventieve uitstroom. De kans om preventief uit te stromen
is voor allochtonen van de tweede generatie (ongeacht leeftijd, geslacht, woonvorm en
opleidingsniveau) drie keer zo groot als voor autochtonen.
Preventieve uitstroom en levensonderhoud
Van de mensen die preventief uitstroomde leeft ten tijde van het onderzoek bijna twee derde
(63%) van een betaalde baan. Een op de tien (11%) leeft (ook) van het inkomen van de
partner, een kwart (23%) leeft van een andere uitkering (WW/WAO/Wajong) en een op de 10
(11%) geeft aan (mede) van spaargeld te leven. De overigen noemen lening (3%), ouders
(3%), studiebeurs (2%) en zwart werken (2%).
Jongeren, mannen, hoog opgeleiden en allochtonen van de tweede generatie die preventief
uitstroomden leven vaker van inkomsten uit betaald werk dan respectievelijk ouderen,
vrouwen, laag opgeleiden en autochtonen/allochtonen van de eerste generatie.
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Het gemiddeld bruto maandinkomen op individueel niveau (gecorrigeerd voor het aantal
personen dat hiervan leeft) bedraagt € 1071. Het gemiddeld inkomen is het hoogst wanneer
als inkomstenbron ouders of partner wordt genoemd.
Ruim een derde van de mensen die preventief uitstroomde zegt door geen uitkering te
ontvangen in de financiële problemen te zijn gekomen. Het zijn vooral vrouwen en mensen
tussen de 45 en 57,5 jaar die aangeven schulden opgebouwd te hebben.
Arbeidsverplichting
Van degenen die instroomden in de bijstand werd een kwart verplicht om in het kader van
Werk Voorop te werken bij Alescon. Opvallend is dat hoewel de arbeidsverplichting in
principe geldt voor alle jongeren, toch ruim de helft (55%) aangeeft niet te zijn verplicht tot
het werken voor Alescon. Redenen hiervoor betreffen vooral gezondheidsproblemen, de
gezinssituatie (kinderen of mantelzorg) en het verrichten van gedeeltelijke betaalde arbeid.
Werk Voorop
De uitvoering van Werk Voorop is in handen van een SW-bedrijf (Alescon). Alescon is in tal
van branches actief, zoals bouw, detailhandel, horeca, groenvoorziening, montage/inpak en
schoonmaak. Klanten die in het kader van Werk Voorop worden doorverwezen naar Alescon
werken 20 uur per week met behoud van uitkering, daarnaast worden 3 uur per week
aanbodversterkende activiteiten ingezet (sollicitatietraining). Op basis van competenties en
motivatie krijgen de deelnemers werkzaamheden toebedeeld. Na een aanmelding van de
klantmanager voert Alescon een intakegesprek met de deelnemer. Vervolgens volgt binnen
5 werkdagen een plaatsing bij Alescon. Na zes weken volgt er een evaluatie. Op basis van
deze evaluatie wordt gekeken of de deelnemer binnen een periode van 13 weken ‘Werk
Voorop’ regulier kan uitstromen of toch beter geplaatst kan worden binnen de
Werkcompagnie.
De kosten van Werk Voorop bedragen € 15.000,-- per plek plus de uitkering (op jaarbasis).
De sollicitatietraining bij Alescon en eventueel flankerend beleid (kinderopvang,
schuldhulpverlening, etc) zijn hierin nog niet meegnomen.
Bijna twee derde van de onderzochte deelnemers aan Werk Voorop zegt gemotiveerd
gestart te zijn met het werken bij Alescon. Bij alle deelnemers die zeer ongemotiveerd waren
bij de start van het traject, is achteraf de motivatie ten positieve veranderd. Omgekeerd is
een vijfde van de deelnemers die (zeer) gemotiveerd startte achteraf minder gemotiveerd.
Met de werkzaamheden die verricht worden in het kader van Werk Voorop is twee derde
tevreden. Degenen die hiermee ontevreden zijn noemen onder meer als redenen het niveau
en de aard van de werkzaamheden.
De verplichtende werking was voor bijna de helft van de deelnemers reden om deel te
nemen. Het zijn vooral jongeren die aangeven door de dreiging met een strafkorting bij
Alescon te zijn gaan werken. De overgrote meerderheid (drie kwart van de deelnemers)
denkt overigens niet dat deelname aan het traject de uitstroom naar regulier werk vergroot.
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Alhoewel de snelheid van het proces een van de cruciale kenmerken is van Work First
projecten, geeft slechts de helft van de deelnemers aan dat binnen 5 werkdagen na de
uitkeringsintake een afspraak bij Alescon plaats vond.
De algehele tevredenheid met Werk Voorop uitgedrukt in een rapportcijfer is onder de
onderzochte deelnemers matig en bedraagt een 6.6. De variatie is groot. De helft van de
deelnemers vindt dat het werken bij Alescon hen goed deed, een kwart vindt van niet.
Uitstroom naar werk
Onderzocht is of er een onafhankelijke samenhang is tussen bepaalde
achtergrondkenmerken en de uitstroom naar een reguliere baan. Hiertoe is een
regressieanalyse uitgevoerd. Het blijkt dat alleen leeftijd, het opleidingsniveau en het feit dat
men preventief uitstroomde onafhankelijk samenhangen met het hebben van een reguliere
baan. De kans dat iemand leeft van inkomsten uit betaald werk is voor hoog opgeleiden,
jongeren en mensen die preventief uitstromen groter dan voor laag opgeleiden, ouderen en
mensen die instroomden in de bijstand.

Conclusies en aanbevelingen
Preventieve uitstroom
De grote achterliggende vraag achter het onderhavige onderzoek is of de manier waarop
Hoogeveen de beleidsvrijheid, die sinds de inwerkingtreding van de WWB in 2004 is
verkregen, heeft gebruikt om het voorportaal in te richten, humaan is. Worden er door de
relatief strenge aanpak aan de poort niet mensen onbedoeld buiten de poort gehouden?
De preventieve uitstroom door de gemeente zelf becijfert leek hoog: 45%, misschien wel te
hoog?!
Het eerste resultaat dat we hier willen bespreken betreft dan ook de preventieve uitstroom.
De preventiequote dient, zo blijkt uit dit onderzoek bijgesteld te worden. Hoogeveen heeft
een preventieve uitstroom van 30-32%. Hiermee lijkt Hoogeveen in de pas te lopen met de
gemiddelde Nederlandse gemeente. Alhoewel op basis van dit onderzoek vraagtekens gezet
kunnen worden bij de gemiddelde landelijke uitstroomcijfers die met de benchmark zijn
verkregen. We hebben in onderhavig onderzoek gezien dat de administraties van de
gemeente Hoogeveen en het CWI niet zodanig zijn ingericht dat een juist preventiecijfer kan
worden geabstraheerd. Wij hebben geen redenen om aan te nemen dat dit elders in
Nederland anders zal zijn. Vermoedelijk ligt het gemiddelde landelijk cijfer dus lager dan de
nu becijferde 33% in de benchmark. 1 Dus voor wat betreft de hoogte van het preventiecijfer
doet Hoogeveen het zeker niet slecht. De preventieve uitstroom onder jongeren ligt in
Hoogeveen trouwens aanzienlijk hoog, namelijk bij 44% voor jongeren tot 27 jaar en bij 54%
voor jongeren tot 24 jaar. Dit komt redelijk overeen met de preventieve uitstroom die in
Groningen onder jongeren is gemeten.2
1

Work First werkt. Op weg naar een evidence based work first. Uitgave Divosa, 2007, Els Sol, Julie Castonguay,
Hanneke van Lindert, Yvonne van Amstel
2
Werkt Groningen @ Work?, M. Beukeveld e.a., Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, juli 2005
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Maar hoe zit het met de zogenaamde humaniteit? Waar blijven mensen die preventief
uitstromen en hoe staat het met hun inkomensniveau.
We kunnen de groep die preventief uitstroomt op verschillende manieren in kaart brengen.
Wanneer we bijvoorbeeld kijken naar het gemiddeld inkomensniveau3 van de preventieve
uitstroom dan kunnen we vaststellen dat 90% ten tijde van het onderzoek leeft van een
gemiddeld persoonlijk bruto maandinkomen van meer dan € 1000,-. Van de overige 10% is
het maandelijks inkomen of onbekend (dit betreft mensen die aangeven van geleend geld,
zwart werk en een studiebeurs te leven) of het bedraagt tussen de € 600-700 (mensen die
van een uitkering leven: WW/WAO/Wajong/ziektewet). Vooral vrouwen en ouderen geven
aan dat zij schulden opgebouwd hebben en in de financiële problemen zijn gekomen als
gevolg van het preventief uitstromen.
We kunnen de groep preventieve uitstroom echter ook onderverdelen op basis van
economische (on)zelfstandigheid. Een niet gering deel van de preventieve uitstromers leeft
(ook) van inkomsten van anderen. Dat wil zeggen zij leven van inkomsten van partners
(11%), ouders (3%) en/of van uitkeringen (28%). Interessant hierbij is het gegeven dat het
gemiddeld inkomensniveau van de preventieve uitstromers het hoogst is wanneer zij van
inkomsten van hun ouders of partners leven. Hoger zelfs dan wanneer zij een betaalde baan
hebben. Economische afhankelijkheid is dus (in ieder geval zolang de relatie goed gaat) niet
nadelig voor de portemonnee.
De laatste indeling die we hier willen maken voor de groep preventieve uitstroom betreft
betaald werk versus geen betaald werk. Bijna twee derde (63%) van de mensen die
preventief uitstroomt leeft ten tijde van het onderzoek van inkomsten uit een betaalde baan.
De kans om te leven van inkomsten uit betaald werk ligt voor de groep die preventief
uitstroomt hoger dan voor mensen die instromen in de bijstand, ongeacht de invloed van
andere kenmerken als leeftijd, geslacht en eventuele deelname aan Werk Voorop. Een
mogelijke verklaring voor deze verhoogde kans betreft de duur van de werkloosheid. Uit
menig onderzoek blijkt dat hoe korter de werkloosheid hoe groter de kans op werk.
Ook al leeft het overgrote deel dat preventief uitstroomt boven de armoedegrens en is de
groep die geen werk of uitkering heeft relatief klein, toch blijft de groep financieel kwetsbaar.
Het verdient dan ook aanbeveling dat de gemeente ook bij deze groep de vinger aan de pols
houdt en de eerste maanden nazorg verleend.
Een laatste opmerking die wij op deze plaats over de preventieve uitstromers willen maken
en die tot nadenken stemt betreft de samenhang tussen bepaalde achtergrondkenmerken en
preventieve uitstroom. De preventieve uitstroom is groter onder bepaalde groepen, namelijk
onder jongeren, allochtonen en mensen die samenwonen met hun ouders. Daarentegen is
de preventieve uitstroom lager onder 27 t/m 44 jarigen, autochtonen en alleenstaande
ouders. Bij deze samenhang is telkens een kenmerk van degene die preventief uitstroomde
3

Het gezamenlijk bruto huishoudinkomen is met behulp van een equivalentfactor teruggebracht naar een
persoonlijk bruto inkomen.
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vergeleken met de preventieve uitstroom, respectievelijk instroom in de uitkering. Om te
achterhalen of er sprake is van onafhankelijke verbanden, rekening houdend met de invloed
van andere factoren, blijkt alleen de etniciteit een statistisch significant verband te hebben
met de preventieve uitstroom. De kans op preventieve uitstroom is voor allochtonen
behorend tot de tweede generatie groter dan voor autochtonen. Wat de verklaring is voor
deze uitkomst kan op deze plek niet beantwoord worden. Nader onderzoek is gewenst in
hoeverre dit te maken heeft met intrinsieke wensen van de betreffende allochtonen of dat
mogelijk de verklaring gezocht moet worden aan de andere kant van de poort.
Intern proces
Ten aanzien van het dienstverleningsproces zijn veel aspecten onderzocht, zowel vanuit het
perspectief van de klant als vanuit het perspectief van de dienstverlener. Ook al worden van
beide zijden enkele kanttekeningen geplaatst bij het ingezette beleid, de visie dat werk boven
uitkering gaat vindt breed weerklank. Ook het wederkerigheidsprincipe (voor wat hoort wat)
wordt door het overgrote deel van de onderzochte klanten en door iedere dienstverlener
ondersteund. Kanttekeningen betreffen dan ook vooral hoe het proces is ingericht.
Van de klanten uit bestaat er behoefte aan meer maatwerk. De aard van de ingezette
werkzaamheden dienen meer aan te sluiten op kennis en vaardigheden van de individuele
klant. Ook de snelheid van handelen kan op onderdelen worden verbeterd. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de doorlooptijden tussen intake en uiteindelijke toekenning of afwijzing van
de uitkering. Een ander verbeterpunt betreft de informatieverstrekking. De informatie die
verstrekt wordt kan bondiger en in eenvoudiger taalgebruik.
Over de dienstverlening in termen van bejegening en deskundigheid zijn de oordelen redelijk
positief. Wel aandacht behoeven de oordelen van allochtonen behorend tot de eerste
generatie. De oordelen van deze groep over de dienstverlening van de gemeente liggen
beduidend lager.
Een aandachtspunt aan de zijde van de dienstverlener betreft de rol van ketenregisseur. De
rol van ketenregisseur wordt ervaren als ketenadministrateur. Taken bevoegdheden en
daarmee ook mogelijkheden van de regisseursfunctie worden niet gezien, of opgepakt. De
functieverandering die in de loop der tijd is ontstaan wordt eerder als uitholling dan als
verrijking ervaren.
De conclusie beschouwend komen we tot de volgende aanbevelingen:
Aanbevelingen intern
•

Uitbreiden van de klantdefinitie naar potentiële klanten.
Dit impliceert dat het armoedebeleid van de gemeente zich ook uitstrekt over de
preventieve uitstroom. Het verlenen van nazorg, bijvoorbeeld tot 3 à 6 maanden na
de uitstroom vormt dan een logische vervolgstap. Maar ook het vroeger betrekken
van WW-ers kan een uitvloeisel zijn van het herdefiniëren van het klantbegrip.

•

Aandacht voor communicatie.
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Zowel de informatieoverdracht naar de klant als de interne communicatie van beleid
naar uitvoering en vice versa kan op onderdelen worden verbeterd.
Informatie niet alleen mondeling maar voor zover mogelijk daarnaast ook schriftelijk
verstrekken, waarbij vooral aandacht besteed wordt aan duidelijk en helder
taalgebruik.
•

Aandacht voor specifieke doelgroepen: allochtonen, alleenstaande moeders en
jongeren.
Inzetten op een startkwalificatie voor alle jongeren en gericht aanbieden van
flankerend beleid (kinderopvang) aan alleenstaande moeders. Ook zou in de
gemeente meer rekening gehouden kunnen worden met de taalachterstand van
allochtone klanten, hetgeen bijvoorbeeld inhoudt meer ruimte geven tijdens afspraken
voor het stellen van vragen. De gemeente Hoogeveen zou zelf meer als rolmodel
kunnen fungeren door meer allochtone medewerkers aan te stellen als klantmanager
en daarnaast te investeren in diversiteitsbeleid.

•

Regelmatig heronderzoeken of de vrijstelling van de arbeidsverplichting nog van
toepassing is.
Nut en noodzaak van registratie duidelijker communiceren. Volledige en betrouwbare
registratie is zowel van belang voor het monitoren van beleid (effecten van beleid
worden daarmee zichtbaar zodat ingehaakt kan worden op actuele ontwikkelingen en
tussentijds bijgestuurd kan worden), als voor het bewaken van de bedrijfsvoering.

•

•

Herdefiniëren van rollen, taken en verantwoordelijkheden van klantmanagers. Het
accent verschuift van uitvoering naar regievoering. Dit proces zal samen met de
klantmanagers ingestoken moeten worden. Duidelijkheid moet worden gegeven wat
onder regie wordt verstaan en op welke wijze de gemeente Hoogeveen integraal
invulling wil geven aan een ontschot gemeenschappelijk dienstverleningsconcept
waarbij de klant centraal staat. Gelet op de toekomstige BVG-vorming en de
veranderende context (toonkamerprincipe) is het noodzakelijk om hierover zowel
intern, binnen de verschillende gemeentelijke afdelingen (Beleid, Sociale Zaken,
Onderwijs, Economische Zaken, etc), als wel met externe ketenpartners invulling aan
te geven.
Het organiseren van een werkconferentie (eventueel aangevuld met externe
ketenpartners) zou kunnen fungeren om tot een aantal regiescenario’s te komen als
opmaat naar een gemeenschappelijk dienstverleningsconcept.

Aanbevelingen extern
•

Nut en noodzaak van registratie duidelijker communiceren. Bekostiging van het
gemeentelijk uitvoeringsapparaat vindt plaats op basis van deze registratie.
Een goede registratie vereist weliswaar enige inzet, maar het werpt ook veel vruchten
af, zowel voor intern als extern gebruik (ketenpartners).

•

De regie voor het vormgeven van het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid ligt steeds
vaker niet enkel meer bij de gemeente maar wordt deels ondergebracht in nieuwe
samenwerkingsverbanden met ketenpartners (UWV, CWI, RIB’s, etc.). Het bundelen
van de dienstverlening van ketenpartners is een absolute voorwaarde om de klant zo
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optimaal mogelijk van dienst te kunnen zijn en de klant ook daadwerkelijk centraal te
stellen in het uitvoeringsproces.
Eén aanspreekpunt, een goede diagnose aan het begin van het traject, een op maat
toegesneden integrale en ontschotte dienstverlening gericht op de lokale of regionale
arbeidsmarktvraag en het gezamenlijk vormgeven van aanbodversterkende
activiteiten leiden ertoe dat de gemiddelde verblijfsduur van klanten in de uitkering
wordt verkort en stimuleert werkhervatting.
•

•

•

De constructieve samenwerking tussen ketenpartners op het terrein van werk en
inkomen in de gemeente Hoogeveen is vruchtbaar en wij zijn van mening dat deze
voedingsbodem ook mogelijkheden biedt om parallel aan de BVG-vorming te starten
met de invoering van het Toonkamermodel.
Een essentieel onderdeel van elk (beleids)traject (“de klant centraal”) is het maken
van keuzes voor de werkwijze ten aanzien van de communicatie. Belangrijk is dan
ook om communicatief veel te investeren in de samenwerking met ketenpartners.
Investeren in het vergroten van het kennis- en opleidingsniveau van de Hoogeveense
bevolking, te beginnen bij de doelgroep jongeren. Voortgezette onderwijsinstellingen
dienen het voortijdig schoolverlaten van jongeren zonder startkwalificatie te
voorkomen. Gemeente en voortgezette onderwijsinstellingen dienen concreet
invulling te geven aan de (start) kwalificatieplicht4. Daarnaast is het van belang dat
werkgevers, onderwijsinstellingen en gemeente gezamenlijk invulling geven aan “een
leven lang leren” om de werkgelegenheid voor de Hoogeveense werknemer ook voor
de toekomst te waarborgen.

•

Vergroten van de samenwerking tussen de 3 O’s (Onderwijs, Overheid en
Ondernemers). Vertrekpunt hierbij is de vraag van de werkgevers. Onderwijs en
overheid opereren meer dan voor heen faciliterend.
De vraag naar personeel en de kansen van werkzoekenden op de lokale en regionale
arbeidsmarkt zijn sturend voor de inzet van het re-integratie instrumentarium en
benefites (loonkosten subsidie, etc).

4

Een startkwalificatie is volgens de overheid het minimale onderwijsniveau dat nodig is om kans te maken op
duurzaam werk. Een startkwalificatie is een havo of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2. Een vmbodiploma wordt dus niet gezien als een startkwalificatie.
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1.

Inleiding

Achtergrond
In 2004 zijn gemeenten zowel beleidsmatig als financieel volledig verantwoordelijk geworden
voor de uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB). Het doel van de WWB is, nog meer
dan dat dit tijdens de algemene bijstandswet (Abw)het geval was, werk boven inkomen.
Gemeenten hebben als taak om inwoners die financieel niet in hun eigen bestaan kunnen
voorzien eerst te helpen bij het vinden van werk, lukt dit niet dan wordt hen een
inkomensondersteuning geboden.
Door de term ‘passende arbeid’ uit de Abw in de WWB te vervangen door het begrip
‘algemeen geaccepteerde arbeid’ wordt aan de arbeid geen eisen meer gesteld in termen
van opleiding of salaris. Alle arbeid wordt passend geacht, waarbij wel rekening gehouden
wordt met de persoonlijke omstandigheden van de cliënt. Hiermee werd onder meer de deur
geopend voor het inzetten van Work First projecten. De gedachte achter Work First (het
concept is afkomstig uit de Verenigde Staten) is dat uitkeringsgerechtigden zich in ruil voor
een uitkering inspannen voor economische zelfstandigheid. Veel gemeenten zijn er toe
overgegaan in eerste instantie nieuwe instromers en later uitgebreid naar het zittend bestand
te plaatsen in Work First trajecten. Met behoud van uitkering of tegen een minimumloon
voeren cliënten gedurende een bepaalde tijd eenvoudige werkzaamheden uit, meestal in
combinatie met ondersteuning bij sollicitaties. Work First projecten hebben een verplichtend
karakter en een beperkte doorlooptijd (veelal 3-6 maanden).
De verplichte deelname van nieuwe cliënten dient twee doelen:
1. het verminderen van instroom (preventie aan de poort);
2. het bevorderen van uitstroom (begeleiden en het bevorderen van het zoekgedrag van
de cliënt, naar regulier werk of (terugkeer) naar school).
De strengere aanpak aan de poort al dan niet gecombineerd met Work First leidt in veel
gemeenten tot een daling van de instroom: mensen die zich bij het CWI melden komen om
diverse redenen niet in aanmerking voor een uitkeringsintake of zetten hun
uitkeringsaanvraag zelf uiteindelijk niet door.

Hoogeveen
Ook de gemeente Hoogeveen heeft Work First ingevoerd (Werk Voorop). Aanvankelijk
alleen voor jongeren tot 23 jaar die nieuw instromen, maar inmiddels uitgebreid naar alle
jongeren tot 27 jaar en verder iedereen die nieuw instroomt en een niet te grote afstand heeft
tot de arbeidsmarkt, de zogenaamde route A klanten (voorheen fase 1 en 2).
Naast deze ‘werkplicht’ kent Hoogeveen een strikt handhavingsbeleid. Alle toekomstige
klanten worden gescreend op de rechtmatigheid van de aanvraag. Hoogeveen screent alle
toekomstige klanten bij RDW, UWV (of mensen eventueel nog andere werkzaamheden
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uitvoeren) en GBA. Ten aanzien van Werk Voorop wordt de sanctie ‘korting op de uitkering’
ingezet bij klanten die weigeren te voldoen aan de arbeidsverplichting.
De preventieve uitstroom in Hoogeveen bedraagt volgens de gemeente ca. 45%. Hetgeen
boven het landelijk gemiddelde ligt (vgl. benchmark Work First)5
De gemeente Hoogeveen wil graag weten hoe deze groep is samengesteld. Waarom is de
uitkeringsaanvraag niet doorgezet, respectievelijk afgewezen en waar belanden de mensen
dan? Niet bekend is of deze mensen in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Is er
misschien een groep die als gevolg van het niet aanvragen van een uitkering onder de
armoedegrens leeft? Kortom wat doen deze mensen nu, waarvan leven zij en wat waren
uiteindelijk de redenen om af te haken, respectievelijk geen uitkering toegewezen te krijgen?
De achterliggende vraag hierbij is of de wet poortwachter zoals de gemeente Hoogeveen die
heeft uitgewerkt goed werkt en ‘humaan’ is.
Op bovengenoemde vragen wil de gemeente Hoogeveen graag antwoord krijgen en heeft
Van Amstel Advies gevraagd een inventariserend onderzoek uit te voeren. Het onderzoek
bestaat uit drie delen:
1) Bestandsanalyse van alle mensen die tussen 1 januari 2006 en 31 januari 2007 een
bezoek gebracht hebben aan het CWI in verband met een WWB- uitkeringsaanvraag.
2) Veldwerkonderzoek onder medewerkers van de gemeente Hoogeveen (zoals
beleidsmakers, casemanagers, poortwachter), Werk Voorop en de Werkcompagnie.
3) Veldwerkonderzoek onder alle mensen die tussen 1 januari 2006 en 31 januari 2007
aan de poort van de gemeente Hoogeveen stonden in verband met een
uitkeringsaanvraag.

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de doelstelling en de onderzoeksvragen van het
onderzoek. Hoofdstuk 3 gaat in op het beleid van de gemeente Hoogeveen ten aanzien van
preventie en nieuwe instroom. Wat zijn de doelstellingen, welke uitgangspunten worden
gehanteerd en hoe worden deze vertaald in de praktijk? In hoofdstuk 4 vindt u een overzicht
van de preventieve uitstroom op basis van bestandsanalyses. Hiertoe zijn de sofi-nummers
van mensen die preventief uitstromen naast andere bestanden (UWV, GBA, etc) gelegd. Op
deze manier kan achterhaald worden waar betreffende personen inmiddels zijn gebleven.
Hoofdstukken 5 t/m 10 vormen de kern van het rapport. Het betreft de ervaringen van
klanten (hoofdstukken 5 t/m 9) en medewerkers van de gemeente (hoofdstuk 10).
Hoofdstuk 5 beschrijft ervaringen en oordelen van mensen die afgelopen jaar voor de poort
van de gemeente Hoogeveen stonden. Hoofdstuk 6 becijfert de omvang van de nieuwe
instroom en preventieve uitstroom. Hoofdstuk 7 gaat nader in op hoe mensen die uiteindelijk
afzien van een uitkering, respectievelijk geen uitkering kregen toegekend in
levensonderhoud voorzien. Hoofdstuk 8 onderzoekt nader de groep die uiteindelijk instroomt.
Hoofdstuk 9 vergelijkt de preventieve uitstroom en de mensen die een uitkering hebben
5

Work First werkt. Op weg naar een evidence based work first. Uitgave Divosa, 2007, Els Sol, Julie Castonguay,
Hanneke van Lindert, Yvonne van Amstel
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aangevraagd voor wat betreft het vinden van een reguliere baan. Hoofdstuk 10 tenslotte laat
zien wat belangrijke sleutelfiguren vinden van de inrichting van het voorportaal in
Hoogeveen. De onderzoeksopzet vindt u in de bijlagen.
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2.

Doelstelling en onderzoeksvragen

2.1

Doelstelling

De afdeling Sociale Zaken van de gemeente Hoogeveen zet haar dienstverlening zo effectief
en efficiënt mogelijk in. De preventieve uitstroom is in Hoogeveen relatief hoog. Om de
preventieve uitstroom op waarde te schatten is het noodzakelijk te onderzoeken of mensen
die uitstromen wel in voldoende mate in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien.
Hoogeveen wil graag weten of de strenge aanpak rechtvaardig is en de preventieve
uitstroom niet teweeg brengt dat een groep mensen onder de armoedegrens leeft.
Het doel van het onderzoek valt uiteen in meerdere subdoelen:
•

•
•

Het leveren van inzicht in de redenen waarom potentiële klanten wegblijven/afhaken, dan
wel het achterhalen van de achterliggende redenen waarom de uitkering wordt
geweigerd.
Het inzicht bieden in de levensonderhoudvoorziening van klanten die preventief
uitstromen.
In beeld brengen van succes- en faalfactoren van het dienstverleningsconcept t.b.v. het
‘voorportaal’ van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Hoogeveen.

2.2

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit alle personen die zich tussen 1 januari 2006 en 31 januari 2007
gemeld hebben bij het CWI van de gemeente Hoogeveen. Hierbij kunnen de volgende
groepen worden onderscheiden:
Preventieve uitstroom:
• personen die zonder opgaaf van redenen niets meer van zich lieten horen nadat zij
een bezoek brachten aan het CWI;
• personen die nadat ze een intake-gesprek hebben gehad bij de gemeente weg
blijven;
•

•
•

personen waarvan de aanvraag niet in behandeling is genomen door onvoldoende
medewerking (kunnen niet de benodigde papieren overleggen (bankafschriften,
legitimatie) of komen afspraken niet na);
personen die vanwege handhaving geen uitkering krijgen toegekend;
personen die vanwege wettelijke criteria geen recht op uitkering hebben (eigen
vermogen/inkomen, samenwonen etc.).
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Nieuwe instroom:
•

2.3

personen waarvan de uitkering gedurende de onderzoeksperiode is toegekend en
(enige tijd) een WWB-uitkering hebben ontvangen. Hieronder vallen ook personen die
deelgenomen hebben aan Werk Voorop.

Onderzoeksvragen

Op basis van bovenstaande doelstellingen en doelgroepen kunnen de volgende
onderzoeksvragen worden geformuleerd:
Preventieve uitstroom
1. Om welke redenen zijn personen tussen 1 januari 2006 en 31 januari 2007
uitgestroomd?
2. Hoe voorzien deze personen in hun levensonderhoud?
3. Zijn er personen die niet in eigen levensonderhoud kunnen voorzien? Zo ja,
waarvan leven zij?
Procesevaluatie
4. Hoe functioneert het gehele proces aan de voorkant?
5. Wat zijn kritische succes- en faalfactoren van de door Hoogeveen ingezette
instrumenten binnen het voorportaal?
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3.

3.1

Gemeentelijk beleid en inrichting van het proces

Inleiding

In dit hoofdstuk staat het beleid ten aanzien van preventieve uitstroom en nieuwe instroom
centraal. Ingegaan wordt op de missie en visie, de doelstellingen van het beleid, de
organisatie van het proces en de uitvoering. Om een beter beeld te krijgen van de gemeente
Hoogeveen beginnen we dit hoofdstuk met een overzicht van enkele kenmerken van de
gemeente.

3.2

Kenmerken gemeente Hoogeveen

Inwoners
Bijna eenderde (31%) van de inwoners van Hoogeveen is jonger dan 24 jaar, 16% is 65plusser.
Tabel 3.1 leeftijdsopbouw inwoners Hoogeveen
N %
< 25 jaar

16.674

30,7

25 t/m 44 jaar

14.716

27,1

45 t/m 64 jaar

14.256

26,3

8.644

15,9

65 jaar en ouder

Totaal
54.290 100
Bron: Ruimtelijk Planbureau, 2004 in: Huidige sociale staat van Hoogeveen, Sociale structuurvisie concept

Het aandeel westerse allochtonen bedraagt 5,5% en niet-westerse allochtonen 3,3%. De
grootste groep niet-westerse allochtonen betreft mensen afkomstig uit voormalig Nederlands
Indië.
Vergeleken met het landelijke gemiddelde is het opleidingsniveau laag. Bijna de helft van de
inwoners heeft een laag opleidingsniveau. Van de huishoudens leeft 12,2% van een laag
inkomen (maximaal 105% van het sociaal minimum).
Werkgelegenheid
De sectoren industrie, handel, bouwnijverheid, gezondheids- en welzijnszorg zijn de sectoren
met de meeste arbeidsplaatsen. In de periode 2001-2005 is het totaal aantal arbeidsplaatsen
in Hoogeveen jaarlijks gedaald.
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Tabel 3.2 Arbeidsplaatsen in Hoogeveen per sector
2001
Landbouw

2002

2003

2004

2005

810

770

797

736

734

Visserij

3

2

2

2

3

Winning van delfstoffen

2

2

1

2

1

4.919

4.851

4.570

4.592

4.579

84

64

73

90

99

Bouwnijverheid

2.227

2.179

2.081

2.056

2.067

Reparatie van consumenten artikelen en handel

4.448

4.157

3.929

3.868

3.678

Industrie
Productie en distributie van elektriciteit, aardgas en water

Horeca

369

344

383

413

397

1.089

1.066

1.163

1.047

1.132

932

929

1.054

1.028

1.031

1.567

1.480

1.483

1.448

1.446

772

780

843

784

811

Onderwijs

1.201

1.246

1.362

1.347

1.321

Gezondheids- welzijnszorg

3.055

3.183

3.227

3.138

3.202

747

732

729

673

614

Totaal
22.225 21.774 21.697 21.224
Bron: CBS 2006, in: Huidige sociale staat van Hoogeveen, Sociale structuurvisie concept

21.115

Vervoer en opslag
Financiële instellingen
Zakelijke dienstverlening
Openbaar bestuur

Cultuur, recreatie

3.3

Missie en visie

“De klant centraal” vormt het uitgangspunt van het gemeentelijke dienstverleningsconcept in
Hoogeveen. Inwoners van de gemeente Hoogeveen en dus niet de producten en diensten,
zijn leidend voor de inrichting van de dienstverlening. De ‘klant’ is volgens de gemeente
Hoogeveen (en dus ook voor de afdeling Mens en Werk) een breed begrip, zowel de vraagals de aanbodzijde van de arbeidsmarkt wordt als klant gezien: elke burger, bedrijf en
instelling binnen de gemeente Hoogeveen.
De gemeente ziet haar rol in het scheppen van randvoorwaarden zodat de inwoners van
Hoogeveen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid participeren/werken in de samenleving.
De faciliterende taakopvatting van de gemeente stoelt op de achterliggende gedachte dat
mensen in principe zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen levensonderhoud. Pas wanneer
het onvermijdelijk is wordt aan burgers een uitkering gegeven. De taak van de gemeente is
om ervoor te zorgen dat mensen die een uitkering ontvangen zo snel mogelijk naar werk
worden geleid: “niemand aan de kant”. Concreet betekent dit dat elke klant die zich als
werkzoekende meldt bij het CWI en in aanmerking komt voor een WWB-uitkering, een traject
krijgt aangeboden.
Samen met het CWI-Hoogeveen, het UWV, gemeente De Wolden en gemeente Midden
Drenthe werkt de gemeente Hoogeveen aan een sluitend aanbod van werk en inkomen. De
gemeente Hoogeveen heeft hierbij de regiefunctie.
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3.4

Doelstellingen beleid

De gemeente Hoogeveen heeft in haar voorjaarsnota 20066 een ambitieus doel neergelegd.
“Alle inwoners die tot de beroepsbevolking behoren hebben werk”

Hierbij hanteert de gemeente de onderstaande kwalitatieve en kwantitatieve subdoelen:
Kwalitatieve doelstellingen
•

Meer ondersteunen en meer stimuleren van uitkeringsgerechtigden, zodat zij zo
spoedig mogelijk terugkeren op de arbeidsmarkt en in hun eigen levensonderhoud
kunnen voorzien.

•
•

Verbeteren afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.
Versterken/vergroten van de arbeidsmarkt.

•

Verminderen van sociaal isolement als gevolg van werkloosheid (maatschappelijke
participatie).

Kwantitatieve doelstellingen
• Gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking in de gemeente is in 2010 gelijk aan
Drents gemiddelde.
• Eind 2008 zijn alle jongeren (t/m 25 jaar) die binnen bereik van de gemeente liggen,
geschikt voor participatie op de arbeidsmarkt (participatiegeschiktheid 80%).
•

3.5

Het percentage van de jongeren (t/m 25 jaar) dat deelneemt aan het arbeidsproces,
is eind 2010 minimaal gelijk aan het gemiddeld percentage voor alle leeftijden.

Organisatie

‘Hoogeveen Werkt’
De gemeente Hoogeveen stuurt op programma's. Elk programma wordt bestuurd door een
gemeentelijke 'trojka' bestaande uit een bestuurder, een manager (afdelingsmanager) en
een regisseur (een senior beleidsmedewerker). De bestuurder zet de lijn uit, de manager
zorgt voor mensen en middelen en de regisseur zorgt voor inhoudelijke samenhang en
afstemming.
Het arbeidsmarktbeleid van de gemeente Hoogeveen wordt integraal vormgegeven,
vastgelegd in het programma ‘Hoogeveen Werkt’. De afdelingen Economische Zaken, Mens
& Werk en de (ondersteunende) afdeling Beleid trekken hierin samen op.
De gemeentelijke trojka voor ‘Hoogeveen Werkt’ bestaat uit:

6

Voorjaarsnota 2006, Hoogeveen werkt
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Programmabestuurder:
Programmamanager:
Programmaregisseur:

Ton Bargeman
Wietse Kooistra
Geert Jansen

Het programma ‘Hoogeveen Werkt’ werkt strategische vraagstukken uit op het snijvlak van
Sociale Zaken en Economische Zaken. Doel van het team Economische Zaken is
samenwerken met het bedrijfsleven in Hoogeveen en daar waar mogelijk en nodig sturen op
de lokale economie door te investeren in de randvoorwaarden ter bevordering en het
realiseren van een duurzaam economisch klimaat.
De gemeente Hoogeveen heeft een direct economisch belang om te investeren in de lokale
arbeidsmarkt. De prognose is dat vanaf 2010 de groei van de arbeidsmarkt verder afneemt.
Nieuwe arbeidskrachten moet men dan gaan zoeken in de kaartenbakken van zowel het
UWV (WW en WIA) als de gemeente Hoogeveen (WWB). Dit gegeven is de reden waarom
de gemeente Hoogeveen meer dan voorheen investeert in de samenwerking met het
bedrijfsleven.
Naast het instrumentarium van Sociale Zaken beschikt de afdeling Economische Zaken ook
over instrumenten om werkgevers te verleiden zich te vestigen of werkzoekenden aan te
stellen. Als een bedrijf zich in Hoogeveen vestigt krijgt dit bedrijf per werknemer € 1.000,-- .
Relaties onderhouden en netwerken is van cruciaal belang om het economisch beleid te
kunnen vormgeven.

“In Hoogeveen bieden 75 bedrijven 50% van de werkgelegenheid. Deze bedrijven hebben meer
dan 50 personen in dienst. Het is dus zaak om deze groep blijvend aan Hoogeveen te binden”

Afdelingen
In Hoogeveen heeft recentelijk een organisatorische wijziging plaatsgevonden. De situatie
ten tijde van het onderzoek is dat het beleid in de gemeente Hoogeveen is gecentraliseerd in
de afdeling Mens en Werk: het team Beleid en Regie. Daarnaast valt het team Economische
zaken onder de afdeling Mens en Werk. De uitvoering is belegd bij de afdeling Sociale
Zaken.
Ketenpartners
De toekomstige vorming (in 2009) van een BVG kan gezien worden als concretisering van
de ketensamenwerking in het kader van een intergaal aanbod van diensten en producten op
het gebied van werk en inkomen. Naar de klant toe zal er geen onderscheid meer zijn tussen
CWI, UWV en gemeente.
Ten tijde van het onderzoek zijn er al tal van samenwerkingsverbanden. Drie klantmanagers
van de afdeling Mens en Werk zijn gehuisvest bij het CWI (voorlichtingsintake). Hierdoor kan
met name de poortwachterrol en het Werk Voorop-principe vorm en inhoud krijgen. Ook is
samenwerking gezocht met het CWI en de UWV. Uitgangspunt bij deze aanpassingen is het
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maximaal gebruik maken van elkaars kwaliteiten. In regionaal verband vervult de teamleider
Sociale Zaken (frontoffice) en Leerling-zaken de rol van centraal gemeentelijk aanspreekpunt
voor de dienstverlening van de afdeling Mens en Werk.
Beursvloeroverleg
Verder is er wekelijks beursvloeroverleg. In dit overleg waar CWI, gemeente en uitvoerende
organisaties (Cvitis en Alsecon) zitting hebben worden zowel beleidsinhoudelijk zaken als
concrete activiteiten die richting klanten zijn genomen besproken, zoals trajecten die zijn
gestart, scholing, gesprekken etc.

3.6

Proces

Werk Voorop

Figuur 3.1 Stappen WWB-aanvraag

CWI
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klanten zelf weg
arbeidsmarkt
vinden of dat zij
bemiddeling
CWI nodig
hebben

Informatieve
intake
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geeft voorlichting
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hoogte uikering.
De klant overlegt
bescheiden en
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aanvraagformulier

Poortwachter

intakegesprek
Ander traject

Onderzoekt
stukken, zoals
bankafschriften
en controleert in
GBA en
eventueel
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huisbezoek
afgelegd

Afstand tot de
arbeidsmarkt
wordt bepaald

Afhankelijk van
leeftijd en
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gaat klant naar
Werk Voorop

De stappen die een klant doorloopt bij het aanvragen van een WWB-uitkeringsaanvraag zijn
als volgt. Klanten melden zich (eventueel meldt de klant zich telefonisch) bij de balie van het
CWI voor het aanvragen van een WWB-uitkering. In eerste instantie wordt gekeken of
klanten zelf (of via bemiddeling van het CWI) hun weg naar de arbeidsmarkt kunnen (terug)
vinden.
Lukt dit niet dan volgt er een informatieve intake door de klantmanagers van de gemeente
Hoogeveen. Tijdens dit 20 minuten durende gesprek geeft de klantmanager voorlichting aan
de (toekomstige) klant en overlegt de klant zijn/haar bescheiden.
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De volgende onderwerpen worden tijdens dit gesprek behandeld.
•

uitkering (rechten en plichten);

•
•
•

route duiding;
hoogte van de uitkering;
het aanvraag formulier wordt uitgereikt;

•

situatiebeschrijving van de klant.

De klantmanager schrijft een beknopte situatieschets van de klant waarna het dossier in het
postbakje van de poortwachter wordt gelegd. De poortwachter is een aparte functionaris, in
dienst van de gemeente Hoogeveen, aangesteld voor de pilot van twee jaar.
De poortwachter onderzoekt de stukken (bankafschriften, controleert de gegevens in GBA en
andere informatiebronnen) en indien nodig gaat zij samen met de gemeentelijke controle
ambtenaar op huisbezoek (rechtmatigheidonderzoek).
Als blijkt dat de klant recht heeft op een uitkering volgt er een intake-gesprek. In dit gesprek
wordt de afstand tot de arbeidsmarkt bepaald en de klant eventueel doorverwezen naar het
project ‘Werk Voorop’. Nieuwe instroom (fase 1 en 2) en alle jongeren (sinds kort tot 27 jaar)
komen in aanmerking voor deelname aan ‘Werk Voorop’. De klantmanager van de
gemeente, gehuisvest in de locatie van het CWI, meldt de deelnemer, binnen vijf werkdagen
aan, bij ‘Werk Voorop’. De uitvoering van ‘Werk Voorop’ is neergelegd bij Alescon (WSWorganisatie in de regio).
Uitgangspunten voor het re-integratiebeleid van de gemeente Hoogeveen zijn ‘Niemand aan
de kant’ en ‘de klant centraal’. Dit betekent concreet dat elke klant die zich als werkzoekende
meldt bij het CWI en in aanmerking komt voor een uitkering ingevolge de WWB een traject
krijgt aangeboden. Dit trajectaanbod is afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt (route
A of B). Participatie op welke manier dan ook is hierbij het vertrekpunt.
De gemeente Hoogeveen beschikt over een breed pallet aan re-integratieinstrumenten, deze
zijn in z’n totaliteit gegund aan de private markt. In tegenstelling tot veel andere gemeenten
in het land besteedt de gemeente Hoogeveen alle trajecten uit aan private reintegratiebedrijven.

“We moeten die dingen laten doen, waar anderen beter in zijn”

Een belangrijke schakel tussen vraag en aanbod vormt in Hoogeveen de accountmanager.
Hoogeveen beschikt over twee accountmanagers. Tot de taken van de accountmanagers
behoren het benaderen van werkgevers in de gemeente Hoogeveen en het versterken van
de relatie met ondernemers. Bij de werkzaamheden is de vraag leidend. De accountmanager
vertaalt signalen vanuit de markt in werkzame projectvoorstellen. Een voorbeeld is het
project in de Transport en Logistiek. Samen met Kreeft Opleidingen (hoofdkantoor in
Hoogeveen) en het ROC Eindhoven worden werkzoekenden (WWB-gerechtigden) toegeleid
naar een functie binnen de Transport & Logistiek.
25

Handhaving
Door de gemeentelijke financiële verantwoordelijkheid voor de WWB heeft het thema
handhaving extra aandacht gekregen. Het management van de afdeling Werk & Inkomen in
Hoogeveen heeft op 2003 een visie Hoogwaardige Handhaving geformuleerd die aansluit bij
de visie van het ministerie van SZW. In het beleidsplan 2004 is een meer integrale visie
geformuleerd. Er worden twee activiteiten onderscheiden:
• Preventie
Bevorderen van de nalevingbereidheid. Uitgangspunt is dat mensen uit eigen
beweging tijdig de volledige en juiste gegevens leveren.
• Repressie
Straffen van geconstateerd misbruik en oneigenlijk gebruik (lik-op-stuk-beleid). Onder
misbruik wordt verstaan een uitkering ontvangen in strijd met wettelijke voorschriften
(een klant gaat bijvoorbeeld gedeeltelijk aan het werk of voert een gezamenlijke
huishouding zonder dit te melden). Oneigenlijk gebruik wil zeggen dat de uitkering
volgens de regels van de wet wordt ontvangen maar in strijd is met de bedoeling van
de wet (een uitkering ontvangen terwijl er voldoende mogelijkheden zijn voor
uitstroom naar arbeid).
Uitgangspunten van de gemeente Hoogeveen zijn dat spontane naleving van regels
gestimuleerd wordt door:
• informatieverstrekking over rechten en plichten;
• acceptatie van de regelgeving en de controlepraktijk;
• pakkans bij overtreding;
• bij geconstateerde fraude, een proportionele straf die afschrikkende werking heeft.
Deze uitgangspunten zijn in drie doelen omgezet:
1. versterken van de poortwachter- en controle functie;
2. verhogen van fraude alertheid;
3. optimaliseren van de dienstverlening.

“Vroeger zijn we echt veel te makkelijk geweest. Mensen kregen een uitkering en daar stond geen
enkele verplichting tegenover”.

De poortwachter/controle ambtenaar speelt een belangrijke rol bij de handhaving. Zij
onderzoekt niet alleen bij het indienen van een aanvraag maar ook bij een periodiek
heronderzoek. Het onderzoek bestaat uit verificatie en validatie van de door de klant
verstrekte informatie. Bronnen zijn: Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), de
Belastingdienst, UWV’s, Suwinet, Kamer van Koophandel, Informatie Beheergroep, RDW.
Alle nieuwe dossiers worden, voordat zij in behandeling worden genomen door de
poortwachter, gescreend. Wanneer het vermoeden van onrechtmatigheid bestaat wordt een
huisbezoek afgelegd. Dit gebeurt altijd door twee medewerkers van de Sociale Dienst.
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Bij vermoeden van fraude kan ook een huisbezoek worden afgelegd. Een huisbezoek is een
belangrijk verificatiemiddel om de woon- en leefsituatie van een cliënt te onderzoeken.
In de volgende situaties kan een huisbezoek worden afgelegd:
1. Bij wijze van dienstverlening. Voor cliënten die om medische of sociale redenen niet
in staat zijn om zelf naar de dienst te komen.
2. Bijstandsverlening "op maat". Het gaat hier vooral ter beoordeling van een aanvraag
bijzondere bijstand.
3. Als controle-instrument naar aanleiding van het vermoeden dat een cliënt niet verblijft
op het door hem opgegeven adres of dat de alleenstaande (ouder) een gezamenlijke
huishouding voert. Dit vermoeden kan zijn ontstaan naar aanleiding van bijvoorbeeld:
• de aanvraag voor een uitkering;
•

een gepland periodiek heronderzoek;

•
•

een tip;
aanvraag bijzondere bijstand;

•

risicoanalyse om vervolgens projectmatig te werk te gaan;

•

het gesprek met de cliënt tijdens de aanvraag of het heronderzoek.

Er wordt nauw samengewerkt met de sociale recherche. De controle ambtenaar van de
gemeente Hoogeveen heeft in tegenstelling tot de sociale recherche geen
opsporingsbevoegdheden. Bij fraude van meer dan € 6000 wordt de sociale recherche
ingezet. Is de uitkering reeds beëindigd en wordt dan pas de fraude ontdekt, wordt de sociale
recherche ingezet bij fraude vanaf € 1000.

3.7

Werk Voorop en de Werkcompagnie

Werk Voorop
Doel van ‘Werk Voorop’ is dat deelnemers binnen 13 weken uitstromen naar regulier werk.
De deelnemers werken 20 uur per week met behoud van uitkering bij Alescon, daarnaast
krijgen zij 3 uur per week een sollicitatietraining.
De deelnemers worden ingezet op basis van hun competenties. Na een aanmelding van de
klantmanager voert Alescon een intakegesprek met de deelnemer. Tijdens dit gesprek wordt
door de re-integratieconsulent van Alescon een inschatting gemaakt van de mogelijkheden
en motivatie (‘luie handjes’ en ‘gouden handjes’). Vervolgens volgt binnen 5 werkdagen een
plaatsing bij Alescon.
Alescon is een bedrijf met een sociale werkvoorzieningstaak. Alescon is in een scala aan
branches actief: bouw, cleanroom/pack, detailhandel, grafisch horeca, groen, kringloop/
logistiek, metaal, montage/inpak, schilders en schoonmaak.
Alescon begeleidt de deelnemer naar reguliere vacatures. Hiervoor worden wekelijks alle
kranten, huis aan huis bladen gescreend op vacatures die tijdens de sollicitatietraining actief
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worden ingezet.
Na zes weken volgt er een evaluatie. Op basis van deze evaluatie wordt gekeken of de
deelnemer binnen een periode van 13 weken ‘Werk Voorop’ regulier kan uitstromen of toch
beter geplaatst kan worden binnen de Werkcompagnie.
De Werkcompagnie (onderdeel van re-integratiebedrijf Cvites) is een detacheringbedrijf dat
deelnemers een contract biedt en uitplaatst op de reguliere markt, maar tevens plaatsen en
begeleiding heeft ingekocht bij Alescon. Het komt dus voor dat iemand die een traject bij
Werk Voorop heeft gevolgd via de Werkcompagnie terugkomt bij Alescon.
De kosten van Werk Voorop bedragen € 15.000,-- per WSW-plek plus de uitkering (op
jaarbasis). De sollicitatietraining bij Alescon en eventueel flankerend beleid (kinderopvang,
schuldhulpverlening, etc) zijn hierin nog niet meegnomen.

Werkcompagnie
Van Alescon worden sommige klanten doorverwezen naar de Werkcompagnie, ook in
omgekeerde richting stromen klanten door. Daarnaast gaat ook een deel van de nieuwe
instroom direct door naar de Werkcompagnie. Om hoeveel mensen het hier precies gaat is
onduidelijk.
Oorspronkelijk is met de gemeente afgesproken dat de Werkcompagnie alleen ‘arbeidsmarkt
rijpe’ deelnemers doorverwezen krijgt. Hieronder worden mensen verstaan die met een
steuntje in de rug relatief snel uit kunnen stromen. In de praktijk blijkt echter dat een groot
deel van de doorverwezen deelnemers toch nog niet genoeg vaardigheden bezit voor de
reguliere arbeidsmarkt. De resultaatafspraken die met de gemeente gemaakt zijn kunnen
daarom niet gehaald worden. De gemeente heeft zich in deze flexibel opgesteld en is
afgestapt van het criterium “arbeidsmarktrijp”. Sinds de zomer van 2006 worden alle
deelnemers (ongeacht de afstand tot de arbeidsmarkt) begeleid.
Schematisch ziet het Werkcompagnie traject er als volgt uit:
Figuur 3.2 Traject Werkcompagnie
Loon-voor-werk
arbeidsovereenkomst

Intake

Stage
Werk (eventueel in combinatie
met subsidies etc.)
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Intake
Tijdens het intakegesprek wordt nagegaan wat de wensen, voorkeuren en ideeën van de
potentiële deelnemers zijn. Uitgangspunt van het traject is de potentie van de deelnemer en
niet zijn of haar beperkingen.
Stage
Na de intake krijgen deelnemers direct een stage voor 10 weken aangeboden. Het zoeken
van de juiste stage vereist maatwerk. Waar mogelijk krijgen deelnemers een stage bij een
regulier bedrijf. Als een deelnemer niet over voldoende sociale vaardigheden beschikt, wordt
veelal gekozen voor een stage bij Alescon. Dit wordt een peilstage genoemd, nagegaan
wordt wat de sterke en zwakke punten van een deelnemer zijn. Ook niet-willers worden
geplaatst bij Alsecon.
De stageperiode biedt de deelnemers een aantal voordelen:
• Referentie.
Met name de mensen die langer werkloos zijn geweest hebben hier veel baat bij.
• Wennen aan werk.
Leren van werkritme, werknemersvaardigheden.
•

Jobcoach.
Tijdens de stage begeleidt een jobcoach de deelnemers.

•

Jobhunt.
Gedurende de stage gaan deelnemers samen met een begeleider actief op zoek naar
geschikte banen. Ook een sollicitatietraining vormt een onderdeel van de jobhunt.

De Werkcompagnie heeft tijdens de stage wekelijks contact met de deelnemer. Hiervoor
komt de deelnemer langs bij het kantoor van de Werkcompagnie. Daarnaast bezoeken de
medewerkers van de Werkcompagnie de deelnemers ook regelmatig op de stageplaatsen.
Een stage vervult meerdere functies: diagnose instrument, trainen van
werknemersvaardigheden en het toeleiden naar een reguliere baan.
Bedrijfsleven
Na de stageperiode van 10 weken worden deelnemers geplaatst bij werkgevers. Dit gebeurt
op twee manieren: via een reguliere arbeidsovereenkomst of middels een loon-voor-werk
arbeidsovereenkomst.
Als tijdens de stage blijkt dat de deelnemer beschikt over goede (sociale) vaardigheden dan
wordt samen met de deelnemer regulier werk gezocht. Eventueel wordt loonkostensubsidie
ingezet zodat het voor werkgevers aantrekkelijker wordt om de werkzoekende aan te nemen.
Het eerste half jaar worden de uitstromers nog gevolgd en indien nodig begeleid.
Wanneer deelnemers nog niet helemaal rijp zijn voor de reguliere markt wordt gekozen voor
een loon-voor-werk arbeidsovereenkomst. Deelnemers komen in loondienst van de
Werkcompagnie en worden gedetacheerd bij reguliere werkgevers. Het voordeel van deze
constructie is dat risico’s voor werkgevers afgevangen worden (indien een deelnemer
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bijvoorbeeld niet aan de verwachtingen voldoet is de werkgever niet verplicht om een
ontslagprocedure uit te voeren) en de invloed vanuit de Werkcompagnie groot blijft.
De extra middelen waarover de Werkcompagnie beschikt in deze constructie (het loon dat
betaald wordt aan deelnemers wordt gecompenseerd door werkgevers en daarnaast
ontvangt de Werkcompagnie geld van de gemeente) worden ingezet om de deelnemers
intensief te begeleiden.
Een loon-voor-werk arbeidsovereenkomst wordt voor maximaal een jaar aangegaan. De
bedoeling is dat de deelnemers doorstromen naar een regulier dienstverband.
Sanctionering
De Werkcompagnie zet waar nodig sancties in. In principe wordt feitelijk sanctioneren zo min
mogelijk toegepast. “Een keer kan er best wat mis gaan.” Als mensen het echter structureel
af laten weten of als er twijfel is ontstaan of deelnemers de waarheid vertellen, dan wordt dit
aangepakt.
Als deelnemers afhaken bij de stage vindt korting op de uitkering plaats. Als deelnemers
verzuimen bij hun werkgever (loon voor werkconstructie) dan vindt allereerst controle plaats.
Is het verzuim verwijtbaar dan kan ervoor gekozen worden om bijvoorbeeld de verzuimde
dagen als opgenomen vakantiedagen aan te merken. Ook kan loon worden ingehouden, in
het ergste geval wordt iemand op staande voet ontslagen.
Ziekteverzuim is één van de grootste problemen bij de deelnemers van de Werkcompagnie.
De verzuimprocedure is als volgt:deelnemers die een stage lopen of via een loon-voor-werk
arbeidsovereenkomst werkzaam zijn moeten zich telefonisch ziek melden bij de
Werkcompagnie. Hier wordt navraag gedaan of men toch niet kan gaan werken. Als het
vermoeden bestaat dat iemand zich ten onrechte ziek heeft gemeld worden controles aan
huis uitgevoerd. Ook kan via de arbo-arts contact met de huisarts van de deelnemer worden
opgenomen.
Samenwerking
De Werkcompagnie ontvangt deelnemers vanuit het UWV, de gemeente Hoogeveen en
andere gemeenten in de regio. Er wordt samengewerkt met alle ketenpartners (met name de
andere partijen die actief zijn binnen het voorportaal) en werkgevers binnen de regio.
Er is regelmatig contact met de klantmanagers, ook naast de afgesproken 10-wekelijkse
rapportage en met Werk Voorop ( tweewekelijks overleg).
.
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4.

Bestandsanalyse

4.1

Inleiding

Aan de bestandsanalyse hebben twee databestanden ten grondslag gelegen: één bestand
van het CWI en één bestand van de gemeente. Het bestand van het CWI bevat gegevens
van alle klanten die zich tussen 1 januari 2006 en 31 januari 2007 bij het CWI gemeld
hebben voor een WWB-uitkering. Het bestand van de gemeente bevat gegevens van alle
mensen die tussen 1 januari 2006 en 31 januari 2007 een aanvraag WWB-levensonderhoud
indienden.
De bestandsanalyse bestaat uit twee delen:
1. een bestandsanalyse voorafgaand aan de telefonische enquête, uitgevoerd op beide
gehele bestanden; dit deel van de data-analyse zal vanaf hier de “dataverkenning”
genoemd worden.
2. een bestandsanalyse na (en naar aanleiding van de resultaten van) de telefonische
enquête, deze is gericht op een specifieke groep, namelijk op die personen die vallen
onder de preventieve uitstroom en die niet aan de telefonische enquête hebben
meegedaan. Naar deze groep is aanvullend onderzoek verricht om toch inzicht te krijgen
in waar deze personen uiteindelijk terecht zijn gekomen.

4.2

Dataverkenning

Voor het eerste gedeelte van de data-analyse zijn beide bestanden (van het CWI en van de
gemeente) nader onderzocht. Het doel van deze analyse is meervoudig:
• inzicht krijgen in de bewegingen binnen het voorportaal;
•

het verkrijgen van een helder beeld van de doelgroep;

•

het opsporen van eventuele opmerkelijkheden en inconsequenties.

Bronbestanden en aantallen
CWI
In het bestand van het CWI komen 487 personen voor (en 20 dubbele vermeldingen). De
dubbele vermeldingen komen voort uit het feit dat sommige personen zich gedurende de
onderzoeksperiode meerdere malen gemeld hebben bij het CWI voor een WWB uitkering.
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Gemeente
In het bestand van de gemeente komen 377 personen voor (en 29 dubbele vermeldingen).
Ook in dit bestand zijn de dubbele vermeldingen veelal het resultaat van meerdere
aanvragen door een persoon binnen de onderzoeksperiode. In enkele gevallen betrof het
andere redenen, zoals bijvoorbeeld een onjuiste aanvraag (wanneer men een WW uitkering
had moeten aanvragen in plaats van een WWB of wanneer uiteindelijk bijzondere bijstand is
toegekend in plaats van WWB).
In totaal zijn in de bestanden de gegevens van 704 personen opgenomen. Hiervan zijn 12
personen naar een andere gemeente verhuisd. De uiteindelijke onderzoeksgroep bevat dus
692 personen (Tabel 4.1)
Tabel 4.1 Overzicht van de bronbestanden
Bronbestand

Aantal

%

Enkel in het bestand van het CWI

327

47,3

Enkel in het bestand van de gemeente

205

29,6

In het bestand van zowel de gemeente als het CWI

160

23,1

Totaal

692

100,0

In 23% van de gevallen komen personen in beide bestanden voor. Dit is opmerkelijk omdat
de verwachting voorafgaand aan het onderzoek aanzienlijk hoger lag. In principe zouden alle
mensen die zich gedurende de onderzoeksperiode gemeld hebben bij het CWI in verband
met een WWB-uitkering en niet preventief uitstromen, moeten voorkomen in het bestand van
de gemeente. De gemeente Hoogeveen schatte de preventieve uitstroom op 45%. Dit zou
een aanzienlijk grotere overlap van beide bestanden betekenen. 7

Preventieve uitstroom
Bij het CWI wordt geregistreerd of een persoon overgedragen wordt aan de gemeente of dat
hij/zij de code preventie krijgt. Op basis van deze gegevens blijkt dat van de 487 personen
die zich hebben gemeld bij het CWI, 262 personen zijn overgedragen aan de gemeente. De
overige 225 personen kregen de code preventie. Op basis van de analyse van het CWIbestand bedraagt de preventieve uitstroom 46%.
Tabel 4.2 Ongecorrigeerd overzicht preventieve uitstroom en overdracht
Preventieve uitstroom/overdracht
Aantal
Preventieve uitstroom

225

46,2

Overgedragen aan de gemeente

262

53,8

Totaal

487

100,0

%

7

Een kleine afwijking is mogelijk door de afbakening van de onderzoeksperiode. Als iemand zich eind december
2005 bij het CWI meldt voor een WWB uitkering dan wordt deze in januari 2006 behandeld door de gemeente.
Voor wat het gemeentebestand betreft valt de aanvraag wel binnen de onderzoeksperiode, maar voor wat het
CWI betreft niet. Ditzelfde geldt ook voor het einde van de onderzoekperiode, waarbij aanvragen wel bij het CWI
zijn geregistreerd, maar nog niet bij de gemeente in behandeling zijn genomen. Al met al zal het om een zeer
kleine groep gaan, aangezien de wettelijke overdrachtstermijn acht werkdagen bedraagt. Uitgaande van de
gebruikelijke 260 werkdagen per jaar en een onderzoeksperiode van 13 maanden betekent dit dat er 16
werkdagen speling is, ofwel een speling van 2,8% aan het begin en 2,8% aan het einde van de
onderzoeksperiode.
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Verloop preventieve uitstroom
Gedurende de onderzoeksperiode fluctueerde de door het CWI gerapporteerde preventieve
uitstroom (Figuur 4.1). Met name tijdens de laatste vier maanden van 2006 zijn grote
veranderingen waar te nemen. In die maanden bedroeg de preventieve uitstroom:
september
70,3%;
oktober
75,0%;
november
57,1%;
december
24,1%.
De aanzienlijk lagere preventie in de maand december is waarschijnlijk het gevolg van de
personele bezetting. In die maand viel één van de twee poortwachters weg. Voor de relatief
hoge gerapporteerde preventieve uitstroom in de maanden september en oktober kunnen wij
geen verklaring geven. De start van het project Handhaving (oktober 2006) verklaart niet de
piek van september.

Correctie preventieve uitstroom
De preventieve uitstroom zoals gepresenteerd in Tabel 4.2 en Figuur 4.1 betreft preventieve
uitstroom zoals deze door het CWI is gerapporteerd. Wanneer de informatie verkregen uit
het databestand van het CWI wordt gecombineerd met de informatie uit het databestand van
de gemeente ontstaat een ander beeld. Slechts 225 van de 692 personen blijken onder de
preventieve uitstroom te vallen. Verder zijn er 15 personen die ondanks de door het CWI
gegeven code preventie toch een uitkeringsaanvraag indienden.
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Tabel 4.3 Gecorrigeerd overzicht preventieve uitstroom en overdracht
Preventieve uitstroom/overdracht
Aantal
Preventieve uitstroom

210*

30,4

Overgedragen aan de gemeente

277**

40,0

Overige aanvragen behandeld door de gemeente

205***

29,6

%

Totaal
692
100,0
* Van het oorspronkelijke aantal zijn 15 afgehaald die uiteindelijk wel bij de gemeente zijn behandeld.
** Bij het oorspronkelijke aantal zijn 15 opgesteld die uiteindelijk wel door de gemeente zijn behandeld.
*** Dit zijn aanvragen die niet in het databestand van het CWI voorkwamen, maar wel in de onderzoeksperiode
behandeld zijn door de medewerkers van de gemeente.

De preventieve uitstroom over alle geregistreerde aanvragen blijkt na deze correctie
aanzienlijk lager te liggen dan aanvankelijk werd verwacht, hij bedraagt 30%.
Bestandscontrole
Omdat de door CWI gerapporteerde preventieve uitstroom en de preventieve uitstroom
gebaseerd op de bestandsvergelijkingen CWI/gemeente sterk verschillen is in samenwerking
met het CWI en de gemeente nagegaan of dit verschil verklaard kan worden. Onderzocht is
of de gehanteerde selectiecriteria bij het opstellen van de bestanden misschien de oorzaak
zijn, of dat de oorzaak mogelijk ligt in het administratieve proces.
Bestandscontrole Gemeente
De bestandscontrole bij de gemeente is uitgevoerd door de applicatiebeheerder van het
Cliëntvolgsysteem (CVS). Specifiek is gezocht naar redenen voor het feit dat 205 personen
wel voorkomen in het bestand van de gemeente terwijl ze niet voorkomen in het CWIbestand.
Het vermoeden bestond dat mogelijk het bestand van de gemeente niet alleen uit (nieuwe)
WWB-aanvragen bestaat, maar ook uit tussentijdse contacten met de klant (zoals
bijvoorbeeld controles, wijzigingen etc.). Na een gerichte steekproef is voor het gehele
bestand (692 personen) nogmaals nagegaan wie wel en niet in de onderzoeksperiode een
aanvraag heeft ingediend. Dit kwam geheel overeen met het eerder door de gemeente
aangeleverde bestand.
Bestandscontrole CWI
Vervolgens is een steekproef uitgevoerd op het bestand van het CWI. Bij deze steekproef
zijn 40 personen uit de groep van 205 personen opgezocht in de database van het CWI
(Tabel 4.4).
Tabel 4.4 Oorzaken voor ontbreken personen in CWI bestand (n=40)
Oorzaak ontbreken in bestand

%

Datum indicering WWB buiten de onderzoeksperiode

35

(Wijziging) lopende WWB-uitkering (bijvoorbeeld bij een verhuizing)

35

Afgewezen aanvraag WW (en dus opgenomen als indicering WW)

15

Aanvullende uitkering
Geen duidelijke reden voor het ontbreken in het bestand

5
10
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Vier opmerkelijke feiten komen uit de controle naar voren:
•

•

•

•

Een aanzienlijk gedeelte van de steekproef (35%) is niet opgenomen in het bestand
omdat de indicering buiten de onderzoeksperiode valt. Dit is opmerkelijk omdat de
wettelijke termijn voor de overdracht van het CWI naar de gemeentelijke sociale dienst 8
werkdagen bedraagt. Dit zou kunnen betekenen dat of de registratie niet geheel correct
is bijgehouden of dat de overdrachtstermijn in een aantal gevallen is overschreden.
Bij verhuizing van een WWB-gerechtigde naar een andere gemeente betekent dit altijd
het in behandeling nemen van een nieuwe aanvraag voor de Sociale Dienst van de
gemeente waar de uitkeringsgerechtigde heen is verhuisd. De aanvrager hoeft zich
daarvoor niet eerst bij het CWI te melden. Dus voor deze 35% is het logisch dat het CWI
deze niet op heeft genomen in het bestand en de gemeente wel.
15% van de 205 personen die alleen in het bestand van de gemeente voorkwam had
aanvankelijk een WW uitkering aangevraagd. Dit betekent dat deze groep een andere
indicering (WW) heeft meegekregen. Deze personen vallen dus buiten de selectiecriteria
die het CWI heeft gehanteerd om het bestand samen te stellen.
Voor 10% van de personen in de steekproef is geen reden te vinden waarom ze niet in
het CWI-bestand te traceren zijn. Op basis van de gebruikte selectiecriteria hadden zij er
wel in moeten voorkomen.

Conclusie bestandscontrole en aanbevelingen
Het blijkt dat het grootste gedeelte van de 205 personen die wel voorkomen in het bestand
van de gemeente, maar niet in het bestand van het CWI, ontbreekt als gevolg van:
• de mogelijke overschrijding van de overdrachtstermijn van het CWI naar de
Gemeentelijke Sociale Dienst;
•

wijzigingen lopende WWB-uitkeringen (verhuizingen e.d.);

•

de vertaling van de bestandaanvraag naar selecteerbare variabelen in de databases.

Bij het vaststellen van de preventieve uitstroom is het raadzaam om deze factoren in het
vervolg mee te nemen. De beste methode om dit te doen is de nieuwe instroom die de
gemeente heeft geregistreerd, op sofi-nummer (burgerservicenummer) te koppelen aan de
informatie van het CWI.
Hierbij zijn drie groepen te onderscheiden:
Groep 1
Groep 2
Groep 3

De groep die alleen in het bestand van het CWI voorkomt (code
“preventie”).
De groep die in het bestand van de gemeente en het CWI voorkomt
(code “overdracht”).
De groep die alleen in het bestand van de gemeente voorkomt.

De preventieve uitstroom is dan als volgt te berekenen:
Groep 1
Gecorrigeerde preventieve uitstroom =
Groep 1 + Groep 2 + Groep 3

x 100
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Deze formule werk zo goed als de administraties van het CWI en de gemeente zijn. Het
vangt een administratieve beperking bij het CWI op (meldingen WWB die reeds een andere
indicering hebben gekregen en daardoor niet in de selectie zijn meegenomen). Tevens
betrekt het aanvragen die via een andere route dan het CWI bij de gemeente terecht zijn
gekomen.

4.3

Aanvullende bestandsvergelijking

Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de preventieve uitstroom is een tweede
data-analyse uitgevoerd, gericht op personen die onder de preventieve uitstroom vallen,
maar die niet mee hebben gedaan aan de telefonische enquête. Concreet betreft dit 151
personen van de 210 personen die tot de effectieve preventieve uitstroom gerekend kunnen
worden (zie Tabel 4.3).
Op basis van sofi-nummers is onderzocht of mensen:
•
•

alsnog verhuisd zijn;
een andere uitkering hebben gekregen;

•

(weer) zijn gaan studeren;

•

een (alternatief) re-integratietraject hebben gevolgd.

Verhuizingen
Een klein deel, 12 van de 151 personen, is verhuisd naar een andere gemeente.
Andere uitkeringen
Samen met de afdeling Datawharehouse van het UWV is uitgezocht hoeveel van de 151
personen uiteindelijk een WW-uitkering hebben ontvangen. Met de applicatiebeheerder van
de gemeente Hoogeveen is nagegaan hoeveel personen uiteindelijk Bijzondere Bijstand of
alsnog een WWB uitkering ontvingen.
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Een WWB-uitkering werd alsnog aan 9 personen toegekend. Zeventien personen vroegen
aanvankelijk een WWB-uitkering aan, maar ontvingen uiteindelijk een WW-uitkering. Deze
groep kreeg vermoedelijk een verkeerde indicering.
Opleiding
Bij het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC) is nagegaan of daar over de 151
personen informatie beschikbaar is. Het RMC heeft inzage in informatie van jongeren t/m 23
jaar. Er blijken 39 personen bekend te zijn bij het RMC.
Van deze 39 zijn 9 personen (weer) aan een opleiding begonnen, en 8 personen hebben
werk gevonden. Verder beschikken 15 van de 39 personen over een startkwalificatie en 2
personen zijn overgedragen aan het CWI dan wel het UWV. Twee personen hebben de
gemeente verzocht hun gegevens niet beschikbaar te stellen (geheimcode) en van 3
personen is onbekend wat hun status is.

Een (alternatief) re-integratietraject
In samenwerking met Alescon is uitgezocht hoeveel van de 151 personen deel hebben
genomen (of nemen) aan een re-integratietraject bij het bedrijf. Van de 151 personen blijken
er 5 bij Alescon bekend te zijn:
•

één persoon is een zogenaamde “niet-kunner”, iemand die niet over de capaciteiten
beschikt om regulier werk te vinden;

•
•

één persoon volgt momenteel een Werk Voorop traject;
twee personen hebben een SW-indicatie gekregen;

•

één persoon werkt bij Alescon vanuit de Werkcompagnie.
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Conclusie bestandscontrole
Het blijkt dat van de 151 personen 54% (82 personen) te traceren is via de andere bronnen
die zijn geraadpleegd. Helaas is vanwege de doorlooptijd van het onderzoek niet achterhaald
(via premies werknemersverzekeringen) wat de omvang is van de groep die preventief
uitstroomde en een reguliere baan vond.
Tabel 4.5 Traceren preventieve uitstroom (n=151)
‘Verblijf’ mensen die preventieve uitstromen
Verhuizingen
WWB-uitkering

N

%

12

7,9

9

5,9

WW-uitkering

17

11,3

RMC

39

25,8

5

3,3

69

45,7

Alescon
Onbekend
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5.

Cliëntoordelen over de dienstverlening met betrekking tot
uitkeringsaanvraag

5.1

Inleiding

In september 2007 heeft een telefonische enquête plaatsgevonden onder alle mensen die
tussen 1 januari 2006 en 31 januari 2007, in verband met een uitkeringsaanvraag, een
bezoek hebben gebracht aan het CWI in Hoogeveen. Het doel van de enquête was te
achterhalen of de wet poortwachter zoals die in Hoogeveen concreet is ingevuld in de
praktijk goed werkt. De preventieve uitstroom in Hoogeveen is relatief hoog, maar vallen er
door de wet poortwachter geen mensen buiten de boot? En, hoe ervaren de mensen die wel
door de poort komen de dienstverlening? Dit hoofdstuk beschrijft de ervaringen en oordelen
van mensen die afgelopen jaar voor de poort van de gemeente Hoogeveen stonden.
Allereerst wordt ingegaan op de achtergrondkenmerken van de respondenten van de
telefonische enquête.

5.2

Achtergrondkenmerken

Van de onderzochte respondenten is ruim de helft (56%) vrouw. De gemiddelde leeftijd
bedraagt 36 jaar (variërend tussen 18 en 65 jaar). Het gemiddelde opleidingsniveau is
relatief laag. Een zesde van de onderzochte respondenten heeft geen afgeronde opleiding
en ruim een derde heeft LBO/VMBO/MAVO afgerond.
Een kwart van de respondenten woont alleen en ruim een vijfde woont bij de ouders. Van de
respondenten tussen de 18 en 27 jaar woont ruim de helft bij de ouders (56%).
Ongeveer een op de vijf respondenten is allochtoon. De allochtonen zijn vooral van
Indonesische en Irakese afkomst.
! Alleen ten aanzien van het woonverband zijn er statistisch significante verschillen op
basis van de achtergrondkenmerken.
! Vrouwen zijn vaker alleenstaande ouder dan mannen: van de onderzochte vrouwen
is 30% alleenstaande ouder versus 6% van de onderzochte mannen. Mannen wonen
vaker bij de ouders. Van de onderzochte mannen woont 29% bij de ouders versus
18% van de onderzochte vrouwen.
! Jongeren wonen vaker bij de ouders. In de leeftijdsgroep tot 27 jaar woont 58% bij de
ouders versus 9% in de leeftijdsgroep 27 t/m 44 jaar.
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Ouderen wonen vaker alleen dan jongeren. In de jongste leeftijdsgroep woont 10%
alleen, in de oudere leeftijdsgroepen ( 45 tot 57,5 jaar en 57,5 tot 65 jaar) is dat 39%
respectievelijk 62%.

!

Tabel 5.1 Overzicht achtergrondkenmerken respondenten Hoogeveen (n=198)
Achtergrondkenmerken
%
Geslacht
Man

44,2

Vrouw

55,8

Leeftijd
18 t/m 26 jaar

30,3

27 t/m 44 jaar

46,0

45 t/m 57,5 jaar

17,2

57,5 t/m 64 jaar

6,6

Gemiddelde leeftijd

36,0

Opleiding
Geen/basisonderwijs

18,4

LBO/VMBO/MAVO

36,7

HAVO/VWO
MBO

4,1
34,2

HBO/WO

6,6

Etniciteit (volgens CBS-definitie)
Autochtoon

82,2

Allochtoon eerste generatie

11,2

Allochtoon tweede generatie

6,6

Woonvorm
Alleenwonend

24,4

Samenwonend met ouder(s)

22,8

Alleenstaande ouder

19.3

Samenwonend met partner en kinderen

17,3

Samenwonend met partner zonder
kinderen

11,2

Woongroep

1,0

Samenwonend met broer/zus of kennis

2,0

Inwonend (op kamers)

1,0

Begeleid wonen

0,5

Dakloos

0,5

5.3

Contact met medewerkers CWI

Ruim driekwart (86%) van de onderzochte respondenten bracht het afgelopen jaar een
bezoek aan het CWI in verband met een uitkeringsaanvraag of om de inschrijving te
verlengen.
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Aan de respondenten is gevraagd hoe zij het contact met de medewerkers van het CWI
hebben ervaren. Figuur 5.1 presenteert een overzicht van de resultaten.

Figuur 5.1 Oordelen over contact met CWI-medewerkers (n=163-172)
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Bejegening
Negen op de tien (91%) van de onderzochte respondenten zegt dat zij over het algemeen
vriendelijk en beleefd zijn behandeld. Een op de twintig (5%) zegt dat dit gedeeltelijk en
eveneens een op de twintig (5%) geeft aan dat dit niet het geval was.
! Er zijn nagenoeg geen verschillen op basis van de achtergrondkenmerken in het
oordeel over de bejegening.
Informatie
De medewerker van het CWI gaf volgens 84% van de ondervraagden voldoende informatie
over het aanvragen van een uitkering. Volgens 10% was dit niet en volgens 6% gedeeltelijk
het geval was.
! Vrouwen, ouderen en de tweede generatie allochtonen geven vaker aan dat
voldoende informatie is gegeven, dan respectievelijk mannen, jongeren en
autochtonen/eerste generatie allochtonen.
Aandacht
Volgens 88% van de onderzochte respondenten nam de medewerker over het algemeen
voldoende tijd om de vragen te beantwoorden, 12% zegt dat dit niet of gedeeltelijk het geval
is.
! Mensen tussen 45 en 57,5 jaar vinden minder vaak dat voldoende tijd wordt
genomen om vragen te beantwoorden, dan mensen die jonger zijn dan 45 of ouder
dan 57,5 jaar.
! Mensen met een middelbaar opleidingsniveau vinden minder vaak dan mensen met
een laag of hoog opleidingsniveau, dat voldoende tijd wordt genomen om vragen te
beantwoorden,
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Deskundigheid
Bijna driekwart (71%) vindt de medewerkers van het CWI (zeer) deskundig. Een op de tien
(10%) vindt de medewerkers matig en 4% niet deskundig, 15% vindt de medewerkers
deskundig noch ondeskundig (Figuur 5.2).

Figuur 5.2 Oordelen over deskundigheid medewerkers (n=168)
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! Mannen en mensen met een middelbaar opleidingsniveau vinden minder vaak dat de
medewerkers van het CWI deskundig zijn, dan vrouwen en mensen met een laag of
hoog opleidingsniveau.

Tevredenheid CWI bezoek
De tevredenheid ten aanzien van het bezoek aan het CWI uitgedrukt in een rapportcijfer
bedraagt een 7,2 (variërend van 1 tot 10).
! Klanten die ouder zijn dan 57,5 jaar geven hogere cijfers dan klanten die jonger zijn.
! Autochtone klanten geven lagere cijfers dan allochtone klanten.
! Klanten met een HAVO/VWO-opleidingsniveau geven lagere cijfers dan klanten met
een ander opleidingsniveau.

5.4

Voorlichtingsbijeenkomst

Gedurende een gedeelte van de onderzoeksperiode organiseerde het CWI samen met de
Sociale Dienst voorlichtingsbijeenkomsten voor mensen die zich melden bij het CWI en in
aanmerking komen voor een WWB-uitkering. In deze bijeenkomsten werd voorgelicht over
de rechten en plichten die verbonden zijn met het ontvangen van een bijstandsuitkering.
Sinds eind 2006 zijn deze bijeenkomsten afgeschaft en wordt in individuele gesprekken
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hierover uitleg gegeven. Hieronder volgen de oordelen over de groepsbijeenkomsten. De
vragen hierover zijn door 39 personen (18% van alle ondervraagden) die deelgenomen
hebben aan zo’n bijeenkomst beantwoord. Vanwege het relatief lage aantal zullen geen
uitsplitsingen worden gedaan op basis van achtergrondkenmerken.
Bejegening
Negen van de tien (90%) deelnemers aan de voorlichtingsbijeenkomsten zeggen dat zij over
het algemeen vriendelijk en beleefd zijn behandeld, 3% van de respondenten vindt dat dit
gedeeltelijk het geval is en 8% geeft aan dat dit niet zo was.
Informatie
De informatie die tijdens de bijeenkomst werd gegeven vond 85% van de onderzochte
deelnemers helder en duidelijk, volgens 10% was dit gedeeltelijk het geval. Een op de twintig
(5%) vond de informatie niet helder en duidelijk. De reden waarom men de informatie niet
helder vond had veelal te maken met het taalgebruik, er werden te moeilijke woorden
gebruikt. Verder wordt door drie deelnemers genoemd dat niet goed werd uitgelegd, het
tempo te hoog lag en de informatie niet juist was.
Vergelijkbare oordelen hebben de deelnemers over de informatiemap, 80% vond deze map
(zeer) duidelijk, 11% vond de map niet en 8% gedeeltelijk duidelijk.
Ook hier betreft de kritiek vooral het taalgebruik.
"Ik begreep het zelf wel, maar moest er toch even voor gaan zitten. Behoorlijke kost”

Ruim driekwart van de onderzochte deelnemers (77%) was na het bijwonen van de
bijeenkomst voldoende op de hoogte van de rechten en plichten, voor 15% was dit
gedeeltelijk en voor 8% niet het geval.

Deskundigheid
Vier vijfde (80%) vindt de medewerkers van de voorlichtingsbijeenkomst (zeer) deskundig.
Een op de tien (10%) vindt de medewerkers matig en 3% niet deskundig, 8% vindt de
medewerkers deskundig noch ondeskundig (Figuur 5.3).
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Figuur 5.3 Oordelen over deskundigheid medewerkers (n=39)
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Groepsvoorlichting of individueel?
Een meerderheid van de deelnemers (59%) verkiest individuele voorlichting boven
groepsvoorlichting; 15% van de deelnemers vond de voorlichting in een groep juist prettig en
26% van de deelnemers heeft geen uitgesproken voorkeur.
Tevredenheid voorlichtingsbijeenkomst
De tevredenheid met de voorlichtingsbijeenkomst uitgedrukt in een rapportcijfer bedraagt
een 7,2 (variërend van 4 tot 10).
! Mannen geven gemiddeld lagere rapportcijfers over de tevredenheid met de
voorlichtingsbijeenkomst dan vrouwen.
! Klanten die ouder zijn dan 57,5 jaar geven hogere cijfers dan klanten die jonger zijn.
! Klanten van de eerste generatie allochtonen geven hogere cijfers dan autochtonen of
klanten behorend tot de tweede generatie allochtonen.

5.5

Intakegesprek

Nadat mensen zich bij het CWI Hoogeveen melden voor een uitkering worden zij
overgedragen aan de afdeling Sociale Zaken van de gemeente. Daar wordt aan de hand van
een gesprek en op basis van diverse documenten die men moet overhandigen bepaald of
men recht heeft op een WWB-uitkering. Deze paragraaf beschrijft de oordelen van klanten
die een intake gesprek bij de gemeente hebben gehad. Het betreft de oordelen van 156
klanten (79% van de onderzochte groep). Figuur 5.4 presenteert een overzicht van de
resultaten.
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Figuur 5.4 Oordelen intakegesprek (n=153-154)
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Bejegening
Negen van de tien (88%) klanten zeggen dat zij over het algemeen vriendelijk en beleefd zijn
behandeld tijdens het intake gesprek, 7% van de klanten vindt dat dit gedeeltelijk het geval is
en 5% geeft aan dat dit niet zo was.

! Klanten tussen 45 en 57,5 jaar vinden minder vaak dat ze vriendelijk en beleefd zijn
behandeld tijdens het intakegesprek dan klanten die jonger zijn dan 45 jaar of ouder
dan 57,5 jaar.
! Klanten met een middelbaar opleidingsniveau vinden minder vaak dan hoog of laag
opgeleide klanten dat ze vriendelijk en beleefd behandeld zijn tijdens de intake.
! Klanten behorend tot de eerste generatie allochtonen vinden minder vaak dat ze
vriendelijk en beleefd zijn behandeld tijdens het intakegesprek dan autochtone
klanten of klanten van de tweede generatie allochtonen.

Informatieverstrekking
De informatie die tijdens het intakegesprek werd gegeven wordt door 82% van de klanten
helder en duidelijk gevonden, 11% vindt de informatie gedeeltelijk en 7% niet helder.
! Vrouwen vinden minder vaak dat de informatie die gegeven wordt helder en duidelijk
is dan mannen.
! Klanten tussen 45 en 57,5 jaar vinden minder vaak dat de informatie die gegeven
wordt helder en duidelijk is, dan klanten die jonger zijn dan 45 jaar of ouder dan 57,5
jaar.
! Klanten met een lbo/vmbo/mavo-niveau vinden minder vaak dan klanten met andere
opleidingsniveaus dat de informatie die gegeven wordt helder en duidelijk is.

Aan degenen die de informatie niet of gedeeltelijk helder vonden is gevraagd aan te geven
waarom dat zo is. Het merendeel van de antwoorden had betrekking op onvolledigheid van
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de informatie. Niet duidelijk is waar men recht op heeft, zoals eventuele extra vergoedingen
en wat de plichten zijn.

“Ik heb een algemene bijstandsuitkering. Ze hebben me niet duidelijk gemaakt dat ik ook in
aanmerking kan komen voor een ouderenbijstandsuitkering.”
“Van de dingen die je op moet sturen om je uitkering niet in gevaar te brengen wist ik niets af. Wat
ik ermee moest e.d. en dat is mij ook niet verteld”.
“De eerste gesprekken waren super, dit jaar heb ik met mevr. …. te doen gehad. Ik voelde me door
haar als een nummer behandeld. Ik wist niet wat ik vergoed kon krijgen en dergelijke. Ik had de
kabel vergoed kunnen krijgen en de overblijf van mijn dochter.”
“Ik zei nog tegen mijn vriendin dat ze beter een soort van protocol hadden kunnen klaarleggen
waarop duidelijk aangegeven stond wanneer ik waarheen moest en wat ik mee moest nemen, dat
scheelt tijd en irritatie van beide partijen”.

Van de onderzochte respondenten wist 84% welke documenten men bij het intakegesprek
moest overleggen, een op de acht (12%) wist dit niet.
! Vooral klanten tussen de 45 en 57,5 jaar wisten niet welke documenten ze tijdens de
intake moesten overleggen.
! Klanten met alleen basisschool wisten het minst vaak welke documenten overlegd
moesten worden.
In Tabel 5.2 staan de bronnen vermeld die klanten gebruikten om zich te informeren over
documenten die bij de intake meegenomen dienden te worden. Ruim de helft werd via een
brief geïnformeerd welke gegevens meegenomen dienden te worden.
Tabel 5.2 Overzicht van informatiebronnen % (n=143)
Informatiebronnen
%*
Kreeg hierover brief

60,3

Is verteld bij CWI

28,8

Uit een folder
Anders**

4,1
16,4

* telt op boven 100% omdat meerdere bronnen mogelijk zijn
** onder anders wordt onder meer genoemd: via (informatiemap) voorlichtingsbijeenkomst (3x); stond op formulier (3x); gebeld;
(3x) ; internet (2x)

Klanten die een brief kregen wisten vaker dan andere klanten welke documenten tijdens de
intake overlegd moesten worden.
Ruim eenderde (36%) van de klanten moest nadat de aanvraag ingediend was nog
aanvullende informatie overleggen.
! Klanten die ouder zijn dan 45 jaar moesten vaker naderhand nog aanvullende
informatie overleggen.
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! Klanten behorend tot de eerste generatie allochtonen moesten vaker naderhand
aanvullende informatie overleggen dan autochtone klanten of klanten behorend tot de
tweede generatie allochtonen.

Deskundigheid
Ruim twee derde (70%) vindt de medewerkers van de intake (zeer) deskundig, 9% vindt de
medewerkers matig en 5% niet deskundig, 16% vindt de medewerkers deskundig noch
ondeskundig (Figuur 5.5).
Figuur 5.5 Oordelen over deskundigheid medewerkers intake (n=151)
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! Oudere klanten (45-plussers), hoger opgeleiden en klanten behorend tot de eerste
generatie allochtonen vinden minder vaak dat de medewerkers van de intake
deskundig zijn, dan respectievelijk jongere klanten, lager opgeleiden en autochtonen/
tweede generatie allochtonen.

Doorlooptijden
De tijd die verstrijkt tussen het indienen van de aanvraag en de schriftelijke
afwijzing/toekenning vindt ruim de helft (56%) van de ondervraagden te lang duren.
! Klanten die jonger zijn dan 57,5 jaar vinden het vaker te lang duren dan klanten
boven de 57,5 jaar.
! Hoog opgeleide klanten (HBO/WO) vinden de tijd die verstrijkt vaker te lang dan lager
opgeleide klanten.
! Autochtone klanten en klanten behorend tot de eerste generatie allochtonen vinden
de tijd vaker te lang dan klanten behorend tot de tweede generatie allochtonen.
Een redelijke termijn tussen het indienen van een aanvraag en de schriftelijke
afwijzing/toekenning vindt het merendeel (53%) van de ondervraagden 2-4 weken; 30% vindt
minder dan 2 weken een redelijke termijn. Ongeveer een op de zes (17%) zegt 1-2 maanden
een redelijke termijn te vinden.
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Wijze van toekenning
Slechts 14 ondervraagden hebben de vraag naar de wijze waarop de toekenning/afwijzing
van de uitkeringsaanvraag is medegedeeld beantwoord. De resultaten zijn daarom niet
representatief voor de gehele groep. Wel valt op dat van deze 14 ondervraagden slechts een
krappe twee derde aangeeft via een officiële brief/beschikking op de hoogte gesteld te zijn
Tevredenheid intake
De tevredenheid met de intake uitgedrukt in een rapportcijfer bedraagt een 7,2 (variërend
van 1 tot 10).
! Klanten tussen de 45 en 57,5 jaar geven gemiddeld lagere rapportcijfers over de
tevredenheid met de intake dan klanten van een andere leeftijdsgroep.
! Klanten behorend tot de eerste generatie allochtonen geven lagere rapportcijfers dan
autochtonen en klanten behorend tot de tweede generatie allochtonen.
! Klanten die ouder zijn dan 57,5 jaar geven hogere cijfers dan klanten die jonger zijn.
! Klanten die alleen de basisschool gevolgd hebben geven gemiddeld hogere
rapportcijfers dan klanten met een hoger opleidingsniveau.

5.6

Huisbezoek

Van de ondervraagden heeft 7% te maken gehad met een huisbezoek. Dit betreft 13
personen (9 autochtonen en 4 eerste generatie allochtonen). Deze huisbezoeken vonden
zowel voor (n=6) als na (n=6) de toekenning/afwijzing plaats. Bij een respondent zowel voor
als na de toekenning/afwijzing.
De redenen die genoemd worden voor huisbezoek betreffen onder meer controle op
samenwonen, vanwege eigen huis etc. De reden voor het huisbezoek was slechts bij een
van de ondervraagde niet duidelijk.
“Ik vroeg geen bijzondere uitkering aan, dat vonden ze vreemd. Maar dit zijn allemaal verkapte
leningen en daar had ik geen behoefte aan.”

Twaalf van de 13 respondenten vonden dat de consulent vriendelijk en beleefd waren tijdens
het huisbezoek.
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6.

Aan de poort

6.1

Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft hoeveel mensen gedurende de onderzoeksperiode (1 januari 2006
tot 31 januari 2007) aan de poort stonden en hoeveel daarvan uiteindelijk een uitkering
ontvingen. Wat is de omvang van de groep die zelf van een uitkering afzag dan wel geen
uitkering kreeg toegekend.

6.2

Bewegingen in het voorportaal

Figuur 6.1 geeft een overzicht van de bewegingen in het voorportaal. Hoeveel mensen
bezochten het CWI, hoeveel hadden een intake- gesprek en wat is het uiteindelijke aantal
dat preventief uitstroomde, dat wil zeggen potentiële klanten die zelf afzien van een uitkering
of niet in aanmerking komen voor een WWB-uitkering.

Figuur 6.1 Bewegingen in het voorportaal
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Van één respondent is de route die afgelegd is onbekend
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Uit figuur 6.1 blijkt dat van de 198 ondervraagden uiteindelijk 134 mensen een uitkering
ontvingen. Dit betreft 68% van de totale groep, oftewel de preventieve uitstroom bedraagt
32%.
Hierna beschrijven we kort de diverse stappen die leiden tot het verkrijgen van een WWBuitkering dan wel tot preventieve uitstroom.

CWI
Bijna negen van de tien klanten (86%) van de onderzochte groep bracht afgelopen jaar een
bezoek aan het CWI. Tabel 6.1 presenteert de redenen voor het bezoek aan het CWI. Een
derde (34%) noemt als reden dat het arbeidscontract was afgelopen en een op de zeven
(14%) heeft de opleiding afgerond of tussentijds afgebroken. Eveneens een op de zeven
noemt als reden dat de relatie met partner is verbroken.
Tabel 6.1 Overzicht redenen CWI-bezoek (n=162)
Redenen
%
Einde contract/ontslag

34,0

Einde/afbreken opleiding

13,6

Scheiding

14,8

Uitkeringsaanvraag

9,9

Aanvulling op betaald werk

3,7

Verlenging inschrijving

6,8

Einde WW-uitkering

1,9

Gezondheidsproblemen

3,1

Einde WAO

1,9

Opvang

0,6

Dakloos

0,6

Zoeken naar werk/vacatures

3,7

Aanvulling op andere uitkering

1,2

Samenwonen

1,9

Zwanger

1,2

Anders

5,6

Intake gemeente
Ruim drie kwart (79%) van de ondervraagden heeft een intake gesprek gehad bij de
gemeente. Alhoewel de route naar een uitkering altijd via het CWI loopt bevindt zich onder
degenen die een intake gesprek hadden ook een aantal personen (n=27) dat niet naar het
CWI is geweest. Deze groep is divers qua samenstelling, zowel wat betreft leeftijd, geslacht
als woonvorm. Het betreft echter alleen autochtone personen.
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Tabel 6.2 Overzicht intake (n=198)
Intake gemeente
CWI-bezoek
129
Geen CWI-bezoek
27

Geen intake gemeente
42
--

Totaal
171
27

! Vooral allochtonen behorend tot de tweede generatie hadden geen intake-gesprek bij
de gemeente, 46% van mensen behorend tot de tweede generatie allochtonen dat
een bezoek bracht aan het CWI had geen intake gesprek bij de gemeente tegenover
27% van de eerste generatie allochtonen en 22% van de autochtonen.
De redenen die personen noemen voor het niet hebben van een intake-gesprek staan
gepresenteerd in Tabel 6.3. De meest genoemde redenen betreffen het zelf afzien van een
uitkering, of het niet (meer) in aanmerking komen.
Tabel 6.3 Redenen voor afzien intake (n=36)
%
Zelf afgezien van gesprek
Kwam niet in aanmerking
Ging alleen om verlenging
Aanvraag is nog lopende
Anders

41,7
30,6
2,8
5,6
19,6

* Onder anders wordt onder meer genoemd: niet zeker of UWV of gemeente moet betalen, was al eerder
geweest, betreft andere uitkering

Zelf afzien intake-gesprek
Het zelf afzien van het intake gesprek had in de helft van de gevallen te maken met een
betaalde baan, andere redenen die worden genoemd voor het zelf afzien van een intake bij
de gemeente:
“Ik zat eerst in een relatiebreuk en achteraf gezien is het toch goed gekomen,
dus had geen uitkering meer nodig.”
“ Wat naast de uitkering speelde was voor mij een zware belasting”.
“Ik had uiteindelijk te veel verdiend.”
“Er kwam teveel bij kijken.”
“Ik heb een WW uitkering aangevraagd.”

Niet in aanmerking voor intake-gesprek
De meest genoemde redenen die mensen aangeven dat ze niet in aanmerking komen voor
een intake-gesprek betreffen ontbrekende of te laat ingeleverde documenten en het vinden
van een betaalde baan. Verder wordt onder meer genoemd:
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“k zit maximaal 2 maanden in de uitkering en daarna ga ik meestal weer aan het werk”
“Ik ben afgekeurd om te werken en eerst werd me verteld dat ik niet ingeschreven hoefde te staan,
maar later bleek van wel omdat ik een uitkering ontvang dus ik me moest weer gaan inschrijven.”
Mijn IQ was te hoog voor de uitkering, dus ik kon gewoon aan het werk “

Toekenning uitkeringsaanvraag
De uitkeringsaanvraag werd in 88% van de gevallen toegekend. Uiteindelijk zagen drie
klanten waarvan de uitkering werd toegekend af van de uitkering.
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7.

Preventieve uitstroom

7.1

Inleiding

Dit hoofdstuk beschrijft de preventieve uitstroom, dat wil zeggen de groep mensen die
uiteindelijk geen WWB-uitkering ontving terwijl er wel sprake was van een startende
uitkeringsaanvraag (CWI-bezoek en/of intake gesprek bij de gemeente). Allereerst
beschrijven we kort hoe deze groep is samengesteld. Vervolgens onderzoeken we waarvan
mensen, die uiteindelijk zelf afzagen van een uitkering of geen uitkering kregen toegekend,
leefden. Tevens presenteren we de oordelen van de mensen die preventief uitstroomden
over een aantal aspecten die samenhangen met het niet verkrijgen van een uitkering.

7.2

Achtergrondkenmerken preventieve uitstroom

Voor wat betreft geslacht en opleidingsniveau komt de preventieve uitstroom redelijk overeen
met de groep die instroomde in de bijstand (Tabel 7.1). De gemiddelde leeftijd van beide
groepen (preventieve uitstroom en instroom WWB) komt ook overeen, alleen bevinden zich
onder de preventieve uitstroom meer jongeren tot 27 jaar en bij de instroom meer mensen
tussen 27 en 45 jaar.
Voor wat betreft etniciteit wijken de beide groepen af. De preventieve uitstroom onder
allochtonen behorend tot de tweede generatie is beduidend hoger dan de instroom in de
bijstand. Ook stromen mensen die bij hun ouders wonen eerder preventief uit en
alleenstaande ouders stromen vaker in.
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Tabel 7.1 Overzicht achtergrondkenmerken preventieve uitstroom in %
Preventieve
Instroom
uitstroom
WWB
(n=63)
(n=134)
Geslacht
Man

43,8

44,4

Vrouw

56,3

55,6

18 t/m 26 jaar

43,8

23,9

27 t/m 44 jaar

31,3

53,0

45 t/m 57,5 jaar

21,9

14,9

57,5 t/m 64 jaar

3,1

8,2

34,8

36,5

Geen/basisonderwijs

17,2

18,9

LBO/VMBO/MAVO

37,5

36,4

Leeftijd

Gemiddelde leeftijd
Opleiding

HAVO/VWO

3,1

4,5

35,9

33,3

6,3

6,8

Autochtoon

76,6

85,0

Allochtoon eerste generatie

10,9

11,3

Allochtoon tweede generatie

12,5

3,8

Alleenwonend

25,0

24,1

Samenwonend met ouder(s)

29,7

19,5

Alleenstaande ouder

14,7

21,8

Samenwonend met partner en kinderen

15,6

18,0

Samenwonend met partner zonder kinderen

10,9

11,3

-

1,5

Samenwonend met broer/zus of kennis

3,1

1,5

Inwonend (op kamers)

1,6

0,8

Begeleid wonen

-

0,8

Dakloos

-

0,8

MBO
HBO/WO
Etniciteit (volgens CBS-definitie)

Woonvorm

Woongroep

7.3

Levensonderhoud

Inkomstenbronnen
Van de onderzochte respondenten die van een uitkering afzag, respectievelijk geen uitkering
toegekend kreeg (preventieve uitstroom), leefde nadat de uitkering was afgewezen de helft
(52%) van betaald werk. Een op de vier kreeg een andere uitkering
(WAO/Wajong/WW/ANW).
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Van degenen die geen betaald werk vonden of een andere uitkering ontvingen, leefde het
merendeel van het inkomen van partner/ouders en/of spaargeld, 3% leefde van een lening
en 2% van inkomsten uit zwart werk.
Tabel 7.2 Overzicht inkomstenbron naar preventieve uitstroom in % (n=63)
Huidige
Inkomsten bron
Inkomstenbron ten
inkomstenbron
direct bij uitstroom
tijde van onderzoek
%*

%*

Betaald werk

52

63

Inkomen partner

13

11

WW

14

14

WAO/Wajong

8

9

Inkomen ouders

5

3

ANW

2

2

Ziektewet

3

3

Studiebeurs
Spaargeld

2
11

11

Lening

3

3

Zwart werken

2

2

* telt op boven 100% omdat meerdere inkomstenbronnen mogelijk zijn

Bijna driekwart (71%) van de preventieve uitstroom leeft ten tijde van het onderzoek nog van
dezelfde inkomstenbronnen als op het moment van uitstroom. Het aantal mensen dat van
een betaalde baan leeft is gestegen naar 63%. Een klein deel (2%) volgt inmiddels een
opleiding.
! Jongeren tot 27 jaar hebben vaker een betaalde baan dan mensen uit andere
leeftijdsgroepen (75% van de jongeren tot 27jaar heeft een betaalde baan).
! Mannen hebben vaker een betaalde baan dan vrouwen (68% versus 56%).
! Mensen zonder opleiding of met alleen basisschool hebben minder vaak een
betaalde baan dan mensen met hogere opleidingsniveaus.
! Mensen behorend tot de tweede generatie allochtonen hebben vaker een betaalde
baan dan autochtonen of allochtonen behorend tot eerste generatie.
Van spaargeld leven vooral mannen verdeeld over de leeftijdscategorieën tot 57,5 jaar
(zowel autochtonen als tweede generatie allochtonen). Degene die aangeeft van inkomsten
uit zwart werk te leven is een autochtone hoog opgeleide jonge vrouw (HBO/WO-niveau).
Degenen die aangeven van geleend geld te leven zijn autochtone vrouwen tot 45 jaar met
een middelbaar opleidingsniveau.

55

Gemiddeld maandinkomen
Aan respondenten is gevraagd naar het gezamenlijke maandelijks bruto huishoudinkomen.
We hebben dit op basis van een equivalentfactor (aantal kinderen en volwassenen dat
hiervan leeft) teruggebracht naar een persoonlijk inkomen. 9 Het gemiddelde bruto
maandinkomen van personen behorende tot de preventieve uitstroom bedraagt € 1071.
Tabel 7.3 Overzicht inkomen preventieve uitstroom naar inkomstenbron in %
Huidige
Inkomstenbron ten
Gemiddeld bruto
inkomstenbron
tijde van onderzoek
maandinkomen1
(n=63)
(n=46)
%*
Betaald werk

63

1.196 €

Inkomen partner

11

1.531 €

WW

14

714 €

WAO/Wajong

9

665 €

Inkomen ouders

3

1.842 €

ANW

2

1.100 €

Ziektewet

3

693 €

Studiebeurs

2

?

11

1.114 €

Lening

3

?

Zwart werken

2

?

Spaargeld

* telt op boven 100% omdat meerdere inkomstenbronnen mogelijk zijn

Het bruto inkomen is het hoogst van diegenen die als inkomstenbron ouders of partner
aangeven.

7.4

Oordelen

Aan de mensen die behoren tot de preventieve uitstroom is een aantal stellingen voorgelegd.
Gevraagd is aan te geven in hoeverre men het met de stellingen eens is.
Tabel 6.6 presenteert het overzicht van de oordelen.
Tweederde van de onderzochte preventieve uitstroom geeft aan hard op zoek te zijn
geweest naar werk om een uitkeringsaanvraag te voorkomen.
! Mannen en mensen tot 45 jaar geven vaker aan dan vrouwen respectievelijk ouderen
na het CWI-bezoek hard op zoek te gaan naar werk.

9

De achterliggende formule is: individueel inkomen =

bruto huishoudinkomen
((nvolwassenen) + (0,7 * nkinderen))**0.5.
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De plichten verbonden aan een uitkering is voor 52% van de onderzochte groep een extra
stimulans om werk te zoeken.

Tabel 7.4 Overzicht stellingen in % (n=63)
Totale preventieve
uitstroom

Preventieve uitstroom die
werk vond

Mee eens

Mee oneens

Mee eens

Mee oneens

Na bezoek aan CWI hard op zoek naar werk om
uitkering te voorkomen

66,7

19,1

74,4

10,3

De plichten verbonden aan uitkering stimuleerden
extra om werk te zoeken

51,7

35,0

46,2

35,9

Doordat ik geen uitkering kreeg/aanvroeg kwam ik
in een onvoorziene situatie terecht

37,5

48,2

31,4

48,6

Doordat ik geen uitkering ontving, heb ik schulden
opgebouwd

29,5

68,9

25,6

74,4

Doordat ik geen uitkering kreeg/aanvroeg kwam ik
in financiële problemen

34,4

65,5

26,3

73,7

Ik ben blij dat ik geen uitkering kreeg/aanvroeg

44,8

41,4

58,3

25,0

Achteraf was ik liever wel klant van de gemeente
geworden

18,6

69,5

16,2

72,9

Mijn sociale leven is veranderd doordat ik geen
uitkering kreeg

26,7

63,4

15,4

71,8

Vroeger was het makkelijker om uitkering te krijgen

48,9

14,9

35,7

17,9

Ieder mens zonder inkomsten heeft recht op
uitkering

65,6

21,9

64,1

20,5

Ik vind het vanzelfsprekend dat ik iets moet doen
(zoals werken) voor een uitkering

79,7

12,5

90,0

7,5

Als ik het voor het zeggen had zou ik de wetgeving
t.a.v. WWB-uitkeringen veranderen

60,3

17,2

60,0

14,3

Ruim een derde van de mensen die uiteindelijk geen uitkering ontving zegt in een situatie
terecht gekomen te zijn die eigenlijk niet was voorzien. Veelal had dit te maken met
geldgebrek.
! Autochtonen gever vaker aan dan allochtonen dat zij in een onvoorziene situatie
terecht zijn gekomen door geen uitkering te ontvangen.
Een op de drie kwam uiteindelijk in de financiële problemen.
! Vrouwen geven vaker dan mannen aan schulden opgebouwd te hebben/ in financiële
problemen te zijn gekomen.
! Mensen tussen de 45 en 57,5 jaar zeggen vaker schulden opgebouwd te hebben/ in
financiële problemen te zijn gekomen dan mensen jongeren dan 45 jaar.
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! Mensen met lager maandelijks bruto inkomen dan €1000 geven vaker aan schulden
opgebouwd te hebben dan mensen met een maandelijks bruto inkomen dat hoger is
dan €1000.

“Ik ben arbeidsongeschikt en ik had verder niemand anders die mij kon helpen. Ik ben wel
afgekeurd maar ik kreeg ook niks van het UWV “
“Ik duikelde omdat ik minder kreeg dan het bijstandsniveau en omdat ik oproepbaantjes had. Het
was hard buffelen.”
“ Ik moest nog harder gaan werken.”
“ Dat je ongeveer een kleine 800- 900 euro rood sta. En dat wanneer er een rekening komt wij
altijd moeten wachten op een herinnering want als de rekening de eerste keer komt kunnen we
hem niet meteen betalen pas later dus.”
“Omdat ik vier en een halve maand zonder geld heb gezeten.”
“ Ik heb nog nooit schulden gehad. Ik heb nu een huurachterstand, en schulden bij allerlei mensen.
Dit had ik niet verwacht.”
“Er kwam heel veel papierwerk op me af, er moest veel geregeld worden bijv. huursubsidie.”

Voor ruim een kwart is het sociale leven veranderd doordat geen uitkering werd verkregen.
! Vrouwen geven vaker aan dan mannen dat hun sociale leven is veranderd doordat zij
geen uitkering hebben gekregen.
! Mensen met een lager maandelijks bruto inkomen dan €1000 geven vaker aan dat
hun sociale leven is veranderd dan mensen met hoger maandelijks bruto inkomen
dan €1000.

‘Als mensen jarig zijn wil ik ze een cadeautje geven maar dat kan niet want ik heb daar geen geld
voor. Ik kan nooit uit, ik heb geen behang op mijn bovenverdieping.”

Ruim drie kwart van de preventieve uitstroom ondersteunt de stelling dat het
vanzelfsprekend is iets te moeten doen (zoals werken) voor een uitkering.
! Vrouwen ondersteunen vaker dan mannen de stelling dat zij het vanzelfsprekend
vinden iets (zoals werken) te moeten doen voor een uitkering.
! Oudere mensen (45-plussers) vinden het vaker vanzelfsprekend dan jongere mensen
(tot 45 jaar) dat zij iets moeten doen in ruil voor een uitkering.

Een ruime meerderheid (60%) geeft aan de wetgeving ten aanzien van bijstandsuitkeringen
te veranderen als men het voor het zeggen had.
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! Ouderen ondersteunen vaker dan jongeren de stelling dat zij de wetgeving zouden
veranderen als zij het voor het zeggen hadden.
! Autochtonen en allochtonen van de eerste generatie ondersteunen vaker dan
allochtonen van de tweede generatie de stelling dat zij de wetgeving zouden
veranderen als zij het voor het zeggen hadden.
! Mensen die alleen of met een partner (en kinderen) wonen ondersteunen vaker dan
alleenstaande ouders en mensen die bij hun ouders wonen de stelling dat zij de
wetgeving zouden veranderen als zij het voor het zeggen hadden.
Dingen die genoemd worden zijn onder andere: individuele benadering (4x), hardere aanpak
(niet werken geen uitkering) (4x) meer controles (4x), meer opkomen voor mensen met
gezondheidsproblemen (3x), loonnorm omhoog (3x), minder bureaucratisch (3x), meer kijken
naar de context (zoals gezinssituatie) (3x).
“Ik zie nu mensen die een uitkering hebben, waarvan ik me afvraag waarom ze een uitkering
hebben. Ze hebben de kans om de boel te belazeren, controle is niet streng genoeg. Er zijn
mensen die een zielig gezicht opzetten en het geregeld krijgen.”
“Veel beter naar de persoonlijke situatie kijken, intake-gesprekken moeten veel persoonlijker
worden.”
“Alleen recht op een uitkering als je dat ook verdient en gehandicapte mensen hebben recht op
een uitkering.”
“In bepaalde situaties vind ik het niet nodig dat mensen die 20 uur moeten werken. Het werk op
sociale gelegenheden is in bepaalde situaties alles behalve passend.”
“Er moet meer vertrouwen komen in de klant. Dit zou ik willen veranderen.”

7.5

Onafhankelijke verbanden met preventieve uitstroom

In dit hoofdstuk zijn ten aanzien van de preventieve uitstroom telkens twee kenmerken
onderling vergeleken (bijvoorbeeld preventieve uitstroom en geslacht). Om te achterhalen of
er sprake is van onafhankelijke verbanden met de preventieve uitstroom is een logistische
regressie uitgevoerd. Hierbij wordt onderzocht of er sprake is van een onafhankelijke
samenhang van één bepaald achtergrondkenmerk met de preventieve uitstroom (dus los van
de overige kenmerken). In het regressiemodel zijn leeftijd, geslacht, opleidingsniveau,
etniciteit en woonvorm opgenomen.
Alleen de samenhang met etniciteit is statistisch significant.
! Ongeacht geslacht, leeftijd, woonvorm en opleidingsniveau is de kans op preventieve
uitstroom drie keer zo groot voor allochtonen van de tweede generatie dan voor
autochtonen.
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8.

Instroom in de bijstand

8.1

Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de mensen die een WWB-uitkering ontvingen. Bestond
er een werkverplichting? En heeft de gemeente voldoende voorlichting gegeven over wat de
werkverplichting inhield?

8.2

Achtergrondkenmerken

Tabel 8.1 Overzicht achtergrondkenmerken preventieve uitstroom in % (n=134)
Instroom WWB
Geslacht
Man

44,4

Vrouw

55,6

Leeftijd
18 t/m 26 jaar

23,9

27 t/m 44 jaar

53,0

45 t/m 57,5 jaar

14,9

57,5 t/m 64 jaar

8,2

Gemiddelde leeftijd

36,5

Opleiding
Geen/basisonderwijs

18,9

LBO/VMBO/MAVO

36,4

HAVO/VWO
MBO
HBO/WO

4,5
33,3
6,8

Etniciteit (volgens CBS-definitie)
Autochtoon

85,0

Allochtoon eerste generatie

11,3

Allochtoon tweede generatie

3,8

Woonvorm
Alleenwonend

24,1

Samenwonend met ouder(s)

19,5

Alleenstaande ouder

21,8

Samenwonend met partner en kinderen

18,0

Samenwonend met partner zonder kinderen

11,3

Woongroep

1,5

Samenwonend met broer/zus of kennis

1,5

Inwonend (op kamers)

0,8

Begeleid wonen

0,8

Dakloos

0,8

Werkverplichting
ja

27,8

nee

72,2
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Ruim de helft van de instroom bestaat uit vrouwen en bijna een kwart is jonger dan 27 jaar
Het opleidingsniveau is relatief laag. Aan ruim een kwart van de instroom legde de gemeente
een arbeidsverplichting op.

8.3

Werkverplichting

De gemeente Hoogeveen verplicht bepaalde mensen te werken in ruil voor een uitkering
(Werk Voorop). Oorspronkelijk bestond de arbeidsverplichting voor alle jongeren tot 23 jaar.
Ten tijde van het onderzoek geldt de arbeidsverplichting voor alle jongeren tot 27 jaar.
Daarnaast bestaat de arbeidsverplichting ook voor mensen boven de 27 jaar die nieuw
instromen, als de afstand tot de arbeidsmarkt niet te groot is. De zogenaamde route A
klanten (vroeger genoemd fase 1 en 2).
Ruim een kwart van de onderzochte instroom is door de gemeente verplicht gesteld om in
het kader van Werk Voorop te gaan werken bij Alescon (een sociale werkvoorziening in
Hoogeveen).
Tabel 8.2 Arbeidsverplichting in % (n=133)
18 t/m 26 jaar 27 t/m 44 jaar 45 t/m 57,5 jaar
ja
45,5
23,2
20,0
nee 54,5
76,8
80,0

57,5 jaar - 65 jaar
18,2
72,2

! Mannen en jongeren tot 27 jaar werden vaker verplicht om te werken dan vrouwen en
mensen boven de 27 jaar.
! Allochtonen werden vaker verplicht te werken dan autochtonen.
! Mensen die met ouders wonen werden vaker verplicht om in ruil voor de uitkering te
werken dan mensen uit een ander woonverband.

Gevraagd is wat de redenen zijn dat het niet verplicht gesteld werd (Tabel 8.3). Tot de meest
genoemde redenen behoren gezondheidsproblemen, redenen die samenhangen met de
gezinssituatie (zorg voor kinderen of zieke gezinsleden) en het feit dat de klant al gedeeltelijk
betaalde werkzaamheden verricht.
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Tabel 8.3 Redenen dat gemeente afzag van werkverplichting in % (n=133)
Redenen voor afzien verplichting
%
Gezondheidsredenen

21,0

Werk gedeeltelijk

12,3

Gezinssituatie

11,1

Opleiding aangevraagd

7,4

Ben route B

7,4

Ben geen jongere

4,9

Start ander re-integratietraject

3,7

Vrijstelling

3,7

Niet in staat om te werken

2,5

De brug

2,5

Werkcompagnie

2,5

Ik werkte al bij Alescon

2,8

Alleenstaande ouder

1,2

Persoonlijke omstandigheden

1,2

Verrichten van mantelzorg

1,2

IRO

1,2

Had me al vrijwillig aangemeld

1,2

Had teveel diploma’s

1,2

Heb geen sollicitatieplicht

1,2

Geweigerd

1,2

Niet geschikt/te veel hersens

1,2

Anders

7,4

8.4

Re-integratietrajecten

Van de mensen die verplicht werden tot Werk Voorop (n=37) werkten uiteindelijk 21 mensen
bij Alescon, 4 mensen volgden een ander re-integratietraject. Ook een aantal mensen dat
niet verplicht werd tot werken volgde een ander re-integratietraject. (Figuur 8.1)
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Figuur 8.1. Overzicht nieuwe instroom

Instroom WWB
133
37
96
Arbeidsverplichting
37

12

64

Geen arbeidsverplichting
96

Geen re-integratietraject
76

21

32

4

Werk Voorop
21

Ander re-integratietraject
36

5

4

14
3

De brug
5

Cvites
4

Werkcompagnie
3

Anders
14

Wensen ten aanzien van re-integratie
Aan alle onderzochte klanten van de nieuwe instroom is gevraagd of zij wensen hebben ten
aanzien van re-integratie (trajecten). Driekwart (74%) geeft aan geen specifieke wensen te
hebben. Het kwart (26%) dat wel specifieke wensen ten aanzien van re-integratie(trajecten)
uit, noemt: het volgen van een opleiding; meer werken vanuit de menselijke maat; meer
rekening houden met kennis en vaardigheden en meer gericht op passend betaald werk.
Sociale Dienst
Gevraagd is welke rol de sociale dienst kan spelen bij het vervullen van de reintegratiewensen. Het meest genoemd wordt: dezelfde rol als de huidge; intensievere/betere
begeleiding; maatwerk en op weg helpen naar een betaalde baan.
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”Hoe het nu gaat is het goed, een scholingstraject aanbieden vond ik heel erg goed.”
“Dat ze wat assertiever zijn. Dat je merkt dat je geholpen wordt, ook bij passend werk. Meer inzicht
krijgen op iemands situatie.
“Het zal beter zijn als de Sociale Dienst banen zou aanbieden op niveau. Vooral voor jongeren is
het van belang om werk te krijgen dat gerelateerd is aan de eerder gevolgde studie. De Sociale
Dienst zou hierbij bijvoorbeeld hulp kunnen bieden bij het vinden van een passende stageplek.“

8.5

Oordelen

“Ze hebben oog voor de mensen!“

Aan de mensen die behoren tot de nieuwe instroom is een aantal stellingen voorgelegd.
Gevraagd is aan te geven in hoeverre men het met de stellingen eens is.
Tabel 8.4 presenteert het overzicht van de oordelen.
Tabel 8.4 Overzicht stellingen in % (n=63)
Mee eens

Neutraal

Mee oneens

De plichten verbonden aan uitkering stimuleerden
extra om werk te zoeken

52,5

15,8

31,7

Achteraf was ik liever geen klant van de
gemeente geworden

67,7

11,3

21,0

Mijn sociale leven is veranderd doordat ik een
uitkering kreeg

48,9

6,0

45,1

Vroeger was het makkelijker om uitkering te
krijgen

49,5

41,1

9,5

Ieder mens zonder inkomsten heeft recht op
uitkering

70,5

13,6

16,0

Ik vind het vanzelfsprekend dat ik iets moet doen
(zoals werken) voor een uitkering

75,6

8,4

16,0

Als ik het voor het zeggen had zou ik de
wetgeving t.a.v. WWB-uitkeringen veranderen

59,8

16,5

23,6

De plichten verbonden aan een uitkering is voor 53% van de onderzochte groep een extra
stimulans om werk te zoeken.
! Jongeren ondersteunen minder vaak dan ouderen de stelling dat de plichten
verbonden aan een uitkering extra stimuleren om werk te zoeken.
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! Alleenstaande ouders ondersteunen minder vaak de stelling dat de plichten
verbonden aan een uitkering extra stimuleren om werk te zoeken, dan klanten in
andere woonverbanden.
Twee derde van de instroom zegt achteraf liever geen klant geworden te zijn van de
gemeente.
! Allochtonen (met name de tweede generatie) ondersteunen vaker de stelling dat zij
achteraf liever geen klant van de gemeente waren geworden dan autochtonen.
De helft geen aan dat het sociale leven is veranderd doordat een uitkering is verkregen. Het
meest genoemd wordt gebrek aan financiële middelen, moeite om rond te komen of aan
bepaalde activiteiten deel te nemen.
! Mannen ondersteunen vaker de stelling dat hun sociale leven is veranderd doordat zij
een uitkering ontvingen dan vrouwen.
! Ouderen ondersteunen vaker de stelling dat hun sociale leven is veranderd doordat
zij een uitkering ontvingen dan jongeren.

“Ik ben nu afhankelijk van de gemeente, omdat ik niet genoeg verdien nu. Ik had liever mijn eigen
geld verdiend maar dat kan niet.”

“Mensen kijken spontaan anders naar je als ze horen dat je een uitkering hebt. Ze denken dat
mensen die een uitkering krijgen lui zijn, terwijl dat niet zo is. Mensen kijken niet verder dan hun
neus lang is.“

“De financiële situatie is slechter geworden. Hierdoor zijn dagelijkse activiteiten niet meer mogelijk.“

”Ik heb meer tijd om naar mijn (klein)kinderen te gaan.”

Drie kwart van de instroom vindt het vanzelfsprekend dat men iets moet doen (werken) voor
een uitkering. De meerderheid zou de wetgeving omtrent WWB-uitkeringen veranderen.
Vooral genoemd worden de hoogte van de uitkering veranderen en strengere controles
zodat de mensen die recht hebben een hogere uitkering krijgen.
“Mensen een uitkering toekennen die er echt recht op hebben en achter de mensen aangaan die
er geen recht op hebben.“
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8.6

Werk Voorop (Alescon)

Informatieverstrekking
Tweederde van de mensen met een arbeidsverplichting geeft aan door de gemeente
voldoende ingelicht te zijn over hetgeen men bij Alescon kon verwachten. Degenen die
aangeven niet voldoende te zijn voorgelicht, noemen dat informatie ontbrak over:
• inhoud werkzaamheden (n=6);
•

werktijden (n=3);

•
•

omvang traject (n=3);
sanctiebeleid (n=2);

•

verzuimbeleid (n=2);

•

alle informatie ontbrak er werd niets verteld, alleen dat ik me moest melden (n=2).

“Ze hadden mij wel mogen vertellen dat ik met gehandicapten samen moest werken, het maakt mij niet zo
veel uit, maar het zou fijn zijn als ze dit een volgende keer van te voren even melden.”

Snelheid
De helft van de deelnemers had binnen een week na de uitkeringsintake een afspraak bij
Alescon en eveneens ruim de helft (59%) startte binnen 5 dagen met de werkzaamheden.
Werkzaamheden
Uiteindelijk zijn 21 mensen aan de slag gegaan bij Alescon. Van deze mensen werkten 16
personen (76%) met behoud van uitkering, twee personen (10%) kregen een dienstverband
bij Alescon en eveneens twee personen (10%) waren gedetacheerd bij een andere
werkgever. Een persoon was gedeeltelijk gedetacheerd en werkte gedeeltelijk bij Alescon
met behoud van uitkering.
Een derde zegt geen invloed op deze vorm gehad te hebben, een kwart zegt veel invloed te
hebben. De overigen zeggen niet veel/niet weinig invloed te hebben gehad.
Het merendeel van degenen die aangeven geen invloed te hebben gehad had dit liever wel
gehad.
Met de activiteiten die deel uitmaken van de werkzaamheden voor Alescon is 62% van de
onderzochte deelnemers tevreden.
Degenen die hiermee niet tevreden zijn noemen:
•

het niveau van de werkzaamheden (n=3);

•

liever ander soort werkzaamheden technisch/ICT (n=2);

•
•

discriminatie (n=1);
niet duidelijk wie wat doet (n=1).
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“Werk Voorop vind ik een beetje overdreven. Je kan wel mensen verplichten om een baan of stage
te zoeken voor minimaal 20 uur per week. Maar van Alescon leert niemand wat. Het staat ook niet
mooi op je CV.“

Redenen niet deelname
Degenen die uiteindelijk ondanks werkplicht niet aan de slag gingen noemen hiervoor als
redenen:
• aard van de werkzaamheden (te simpel) (n=3);
• persoonlijke omstandigheden (n=3)
•

werk gevonden (n=2);

•
•

bij de Brug gaan werken (n=2);
wachtlijst/geen ruimte (n=3);

•

bezig met traject bij gemeente (n=1);

•

nog lopende (n=1).

“Als je gek wilt worden moet je daar werken. Ook de mensen met wie je werkt, die sporen niet.
Daar wil ik niet tussen zitten“.

Motivatie
Bijna twee derde (62%) van de deelnemers aan Werk Voorop zegt (zeer) gemotiveerd
gestart te zijn met het werken bij Alescon. Een op de vijf (19%) zegt zeer ongemotiveerd
geweest te zijn. Bij alle deelnemers die zeer ongemotiveerd waren is achteraf de motivatie
ten positieve veranderd. Vier deelnemers die (zeer) gemotiveerd waren voor de start zijn
achteraf minder gemotiveerd.
Tabel 8.5 Motivatieveranderingen van de deelnemers aan Werk Voorop (n=21)
Motivatie na start Alescon
Motivatie voor de start Alescon

Achteraf
gemotiveerder

Achteraf minder
gemotiveerd

Ongeveer
gelijk gebleven

Totaal

Heel gemotiveerd

1

1

4

6

Gemotiveerd

2

3

2

7

Niet gemotiveerd/niet ongemotiveerd

0

1

3

4

Zeer ongemotiveerd

4

0

0

4

Doorlooptijd
De gemiddelde doorlooptijd bij Alescon bedraagt 28 weken (variërend van 1 tot 40 weken).
De helft (53%) van de deelnemers was met de periode tevreden. Twee deelnemers vonden
het te kort en acht deelnemers te lang. Er is geen samenhang tussen doorlooptijd en
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tevredenheid met de duur van de periode. Zowel deelnemers die een korte doorlooptijd
hadden geven aan het te lang te vinden als deelnemers met een lange doorlooptijd en vice
versa.
Begeleiding
Driekwart (n=15) van de deelnemers vond de begeleiding door de medewerkers van Alescon
goed.
Grafiek 8.1 Oordeel begeleiding Alescon (n=21)
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Twee deelnemers geven aan de begeleiding onvoldoende/slecht te vinden. De redenen die
zij noemen:
“Niks ging goed. Er was alleen discriminatie en mishandeling. Heb de directeur nog nooit gezien,
als je hem wilt spreken, kan dat niet. Als je iets wilt vragen aan een begeleider hebben ze geen tijd.
Je weet helemaal niet wat je moet doen.“
“Je kwam daar aan, de tijden werden doorgeven en je moest gaan zitten en beginnen met werken.“

Oordelen
Aan de mensen die bij Alescon hebben gewerkt is een aantal stellingen voorgelegd.
Gevraagd is aan te geven in hoeverre men het met de stellingen eens is.
Tabel 8.6 presenteert een overzicht van de stellingen.
Tabel 8.6 Overzicht stellingen in % (n=22)
Mee eens

Neutraal

Mee oneens

Door het werken bij Alescon heb ik meer kans op
een betaalde baan

27,3

13,6

59,1

Ook zonder dreiging met strafkorting zou ik bij
Alescon hebben gewerkt

54,5

-

45,5

Het werken bij Alescon deed mij goed

50,0

27,3

22,7
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De helft van de deelnemers aan Werk Voorop (55%) geeft aan ook zonder de dreiging met
een strafkorting voor Alescon te hebben gewerkt. De overigen zeggen dat zij zonder dit
sanctiebeleid niet bij Alescon zouden gaan werken.
! Jongeren tot 27 jaar zijn het vaker oneens met de stelling dat zij ook zonder dreiging
met strafkorting bij Alescon zouden werken.

Eveneens de helft zegt dat het werken bij Alescon hen goed deed. Bijna een kwart geeft aan
dat dit niet het geval is.
! Jongeren tot 27 jaar zijn het vaker oneens met de stelling dat werken bij Alescon hen
goed deed.
De stelling dat de kansen op een baan worden verhoogd door te werken voor Alescon
ondersteunt ruim een kwart. De meerderheid is het hier niet mee eens.
! Jongeren tot 27 jaar zijn het vaker oneens met de stelling dat werken bij Alescon de
kans op een betaalde baan verhoogd.
Tevredenheid
Het algehele oordeel ten aanzien van de tevredenheid met het werken bij Alescon uitgedrukt
in een rapportcijfer bedraagt een 6,6 (variërend van 1 tot 10). Vier deelnemers geven een
onvoldoende en tien deelnemers geven een 7.
Uitstroom
Een kwart van de deelnemers stroomde uit naar regulier werk, eveneens een kwart volgt een
ander re-integratietraject (al dan niet met behoud van uitkering), genoemd wordt: de Brug,
een beveiligingsbedrijf, traject vrachtwagenchauffeur (via Kreeft) en werkzaam bij Alescon in
de groepsvoorziening.
Tabel 8.7 Uitstroom uit Werk Voorop (n=21)
Regulier werk

5

Werken via uitzendbureau

1

Opleiding/school

3

Ander re-integratietraject mbu

3

Ander re-integratietraject in
loondienst

2

Werk nog bij Alescon

3

GGZ-behandeling

1

Op zoek naar werk met behoud van
uitkering

3
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9.

Uitstroom naar werk

Van de degenen die preventief uitstroomden leeft ten tijde van het onderzoek (september
2007) 57% van inkomsten uit betaald werk, tegenover 37% van de mensen die uiteindelijk
een uitkeringsaanvraag indienen en toegekend kregen. 10
Tabel 9.1 Overzicht huidige inkomstenbron naar preventieve uitstroom en instroom uitkering in %
Huidige
Preventieve
Instroom WWB*
Totaal*
inkomstenbron
uitstroom*
Betaald werk

57,3

37,1

44,9

WWB

12,2

54,5

38,3

Inkomen partner

9,8

9,8

9,8

WW

4,9

6,8

6,1

WAO

8,5

2,3

4,7

studiebeurs

2,4

2,3

2,3

Inkomen ouders

1,2

2,3

1,9

ANW

3,7

-

1,4

AOW

1,2

,8

0,9

PGB

1,2

0,8

0,9

Alimentatie

-

1,5

0,9

Ziektewet

-

1,5

0,9

Inkomen kinderen

-

0,8

0,5

Spaargeld

2,4

-

0,9

Lening

1,2

-

0,5

Geen inkomsten

2,4

-

0,9

* telt op boven 100% omdat meerdere inkomstenbronnen mogelijk zijn

Met behulp van logistische regressieanalyse is gekeken of er sprake is van onafhankelijke
verbanden met het leven van inkomsten uit een betaalde baan. Met deze statistische
techniek is de unieke samenhang van achtergrondkenmerken met een betaalde baan
berekend, waarbij rekening wordt gehouden met de bijdrage van de andere kenmerken.
! Het blijkt dat van de onderzochte kenmerken (geslacht, leeftijd, opleidingsniveau,
etniciteit, woonverband, preventieve uitstroom, deelname aan Werk Voorop en
deelname aan een ander re-integratietraject) alleen opleidingsniveau, leeftijd en
preventieve uitstroom een onafhankelijk verband hebben met het feit of men
september 2007 van inkomsten uit betaalde arbeid leeft.

10

Dit cijfers wijkt licht af van het cijfer genoemd in hoofdstuk 7 (tabel 7.2). In de vragenlijst is op twee momenten
gevraagd naar de huidige inkomstenbron. Aan het begin van de vragenlijst is aan alle respondenten gevraagd
wat hun huidige inkomstenbron is. Vervolgens is specifiek aan de mensen die preventief uitstroomden gevraagd
wat de inkomstenbron is ten tijde van het uitstromen en of deze bron afwijkt van de huidige inkomstenbron. Ten
behoeve van de onderlinge vergelijkbaarheid hebben we ervoor gekozen op deze plek het antwoord te nemen
van de vraag die aan alle respondenten gesteld is.
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De kans dat iemand op het moment van onderzoek leeft van inkomsten uit betaald werk is
voor:
• hoog opgeleiden 5 keer zo groot dan voor laag opgeleiden;
•

jongeren tot 27 jaar 7 keer zo groot dan voor ouderen (57-plussers);

•

mensen die preventief uitstroomden 3 keer zo groot dan voor mensen die in de WWB
instroomden.

Deelname aan Werk Voorop of een ander re-integratietraject hebben geen onafhankelijke
samenhang met het feit of men in september 2007 leeft van inkomsten uit betaalde arbeid.
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10.

Oordelen sleutelfiguren

In april/mei 2007 is een aantal interviews gehouden met belangrijke sleutelfiguren (zie
Bijlage II). Doel van deze gesprekken was het evalueren van het voorportaal. Op basis van
half gestructureerde interviews is een aantal thema’s besproken (doelstellingen, visie,
samenwerking, uitvoering en succes- en faalfactoren).

10.1 Doelstellingen en visie
De doelstellingen van het beleid en de visie ten aanzien van het gemeentelijk
dienstverleningsconcept van het voorportaal vinden breed weerklank. ‘Werk boven inkomen’
wordt uitgedragen door alle medewerkers (zowel beleidsmakers als uitvoerend personeel).
Allen vinden de situatie vergeleken met vroeger verbeterd. De snelheid van het proces komt
de klant ten goede.
“Vroeger zijn we echt veel te makkelijk geweest. Mensen kregen een uitkering en daar stond geen
enkele verplichting tegenover”,

10.2 Samenwerking
De samenwerking tussen de partners (CWI, Alescon, Werkcompagnie en gemeente
Hoogeveen) verloopt goed. Partners zien elkaars toegevoegde waarde, zoeken afstemming
in werk, zowel procesmatig als uitvoerend en delen kennis en expertise.
Korte lijnen, snel schakelen, lik op stuk beleid en het werken aan een gemeenschappelijk
dienstverleningsconcept vormen de basis voor deze (goede) samenwerking. De partners
sterven naar een éénduidige werkgeversbenadering en om dit te bereiken werkt men
momenteel aan een ‘portfolio richting werk’.
“De gemeente denkt actief mee en past als de praktijk dit wenst haar beleid aan”.

10.3 Uitvoering
Klantmanagers
De gemiddelde caseload van de klantmanager bedraagt 60 klanten. De klantmanagers
binnen de gemeente Hoogeveen zijn generalisten (klantmanagementmodel),
verantwoordelijk voor zowel re-integratie (doelmatigheid) als inkomensvoorziening
(rechtmatigheid). De veranderende rol van de klantmanager verlangt het aanmeten van
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(nieuwe) vaardigheden. De klantmanagers zijn regisseurs geworden. Concreet betekent dit
dat zij verantwoordelijk zijn om de klant op het juiste (ingekochte) traject te plaatsen. Na het
uitzetten van dit trajectplan is het aan het (ingehuurde) re-integratiebedrijf om de klant verder
inhoudelijk en procesmatig te begeleiden bij zijn/haar activiteiten. De klantmanagers ervaren
hun nieuwe regisseursfunctie gedeeltelijk als uitholling van hun competenties, terwijl de
organisatie juist het niveau van de klantmanager naar boven heeft bijgesteld. Voorheen had
het merendeel een MBO-opleiding (Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD)), tegenover nu
een HBO-opleiding (Personeel & Organisatie). Het accent van de werkzaamheden is
verschoven naar (administratieve) monitoring van de klant.
“We zijn meer dan 70% bezig met vullen van allerhande systemen en hebben nog maar 20%
klantcontact”.

Poortwachter/controleambtenaar
Volgens de poortwachter wordt 10% van de aanvragen, via handhaving buiten de poort
gehouden. Van de huisbezoeken is 99% positief, dat wil zeggen dat er geen bijzonderheden
worden gevonden. Huisbezoeken hebben niet alleen een controle- maar ook
signaleringsfunctie. Bij sociale verwaarlozing, armoede wordt bijvoorbeeld contact gezocht
met de wijkagent.
Ook al is het geen beleid van de gemeente, ziet de controleambtenaar het als haar taak om
bij het vinden van onrechtmatigheden ‘feeling’ te blijven houden met de (potentiële) klant.
De scheidslijn tussen de werkzaamheden van de sociale recherche en de controle
ambtenaar is diffuus: de sociale rechercheur observeert en de controleambtenaar neemt
waar. In principe zijn het dezelfde werkzaamheden, met het verschil dat door het ontbreken
van opsporingsbevoegdheid de controleambtenaar voorafgaand aan het gesprek niet hoeft
te zeggen dat mensen niet verplicht zijn om te antwoorden.
Een verbeterpunt in het beleid zou zijn de poortwachter vervroegd in te zetten:
“direct de informatie van CWI naar de controleambtenaar in plaats van naar de klantmanager voor
een voorlichtingsintake”

Beursvloeroverleg
Het wekelijkse beursvloeroverleg wordt als zeer positief ervaren. Het betreft veel casuïstiek,
vooral de sociale context, houding, gedrag en vaardigheden worden besproken. Deze
informatie wordt door de deelnemers aan het beursvloeroverleg als zeer relevant beschouwd
en is medebepalend voor het bepalen van het traject, de begeleiding en de aanpak van klant
en werkgever.
Het beursvloeroverleg wordt echter ook gebruikt om vraag en aanbod te matchen. Vacatures
die zijn geworven worden breed besproken en ook de kandidaten passeren een voor een de
revue. Daarnaast is ‘nazorg’ uitvoerig thema. De ex-WWB-ers worden nauwlettend gevolgd
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(vinger aan de pols) en indien nodig wordt de begeleiding weer opgepakt (zowel naar klant
als werkgever). Als blijkt dat deelnemers na 12 maanden van detachering niet een
vervolgcontract krijgen aangeboden wordt het contact weer opgestart.
“Als die de WW in gaat zijn we hem kwijt”

De toegevoegde waarde van het beursvloeroverleg betreft volgens de deelnemers:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

korte lijnen;
elkaars organisatie beter leren kennen;
drempels wegnemen;
ervaringen delen;
hechter samenwerken;
instrumenten uitwisselen en inzetten;
‘maatwerk’ kunnen bieden en leveren (vacatures delen);
pragmatisch en gemeenschappelijk tot een oplossing komen (vanuit verschillende
invalshoeken);
informatie en kennis delen zowel op klant- werkgevers als op instrumenteel niveau;
resultaat is een beter ingekleurde foto van zowel de klant als de werkgever;
concretiseren van een ‘lik op stuk beleid’.

10.4 Succes- en faalfactoren
Breed gedragen succesfactoren van het Hoogeveense beleid ten aanzien van instroom aan
de poort betreffen:
•
•

de snelheid van het proces;
het direct toewerken naar werk;

•

het aanpakken van frauduleus handelen;

•
•

de nauwe samenwerking met de ketenpartijen;
de korte lijnen.

“Werk Voorop is niet alleen inspirerend maar geeft ook inzicht ”.

Als verbeterpunten worden genoemd:
•

•
•

Werk Voorop voor iedereen, maar gefaseerd voor zittend bestand en dan met een
variabele eindtijd (het komt vaak voor dat de 13 weken worden verlengd met nog 13
weken terwijl dat voor sommige deelnemers ook met minder of meer kan).
het vervroegen van de inzet van de controleambtenaar (direct na CWI en niet pas na
de informatieve intake);
de functie van regisseur beter definiëren, inclusief taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden;
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•

Uitholling vak klantmanager tegengaan;

•

de armoedeval: het wegvallen van gunstige regels en subsidies heeft een negatief
effect op de maandelijks beschikbare middelen;
éénduidig handelen van klantmanagers naar uitvoerders toe; af en toe komt het voor
dat tegengestelde adviezen aan klanten worden gegeven: klantmanagers spreken
soms met klanten dingen af die strijdig zijn met de afspraken die met de uitvoerders
zijn gemaakt.

•
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Bijlage II Onderzoeksopzet telefonische enquête
Inleiding
Ten behoeve van het onderzoek is in september 2007 een telefonisch enquête afgenomen
onder mensen die tussen 1 januari 2007 en 31 januari 2007, in verband met een
uitkeringsaanvraag WWB, een bezoek hebben gebracht aan het CWI. Dit hoofdstuk
beschrijft de onderzoeksopzet. We gaan nader in op de onderzoekspopulatie, de respons en
het meetinstrument.
Onderzoekspopulatie
De onderzoekspopulatie bestaat uit alle mensen van het voorportaal van Hoogeveen tussen
1 januari 2006 en 31 januari 2007. Om de NAW-gegevens van de onderzoekspopulatie te
achterhalen hebben wij bestanden gekregen van het CWI en de gemeente Hoogeveen.
Aangezien een bezoek aan het CWI verplichtend is voor een uitkeringsaanvraag hebben wij
het CWI gevraagd om ons een bestand aan te leveren betreffende de onderzoeksperiode
met sofi-nummers en NAW-gegevens van alle personen die in verband met een WWBaanvraag een bezoek hebben gebracht aan het CWI.
Het CWI leverde ons een bestand aan met 507 cases. Hierin bevonden zich 20 dubbele
vermeldingen. Dus uiteindelijk resteren 487 unieke personen (achterhaald op basis van sofinummers). Van deze 487 personen zijn 10 personen verhuisd vóór de uitkeringsaanvraag en
behoren derhalve niet meer tot de doelgroep. Dus uiteindelijk resteren 477 unieke personen
(achterhaald op basis van sofi-nummers).
Deze 477 personen hebben gedurende de onderzoeksperiode een bezoek gebracht aan het
CWI in verband met een aanvraag voor een WWB-uitkering. Van deze 477 personen kregen
225 mensen de code preventie. Dat wil zeggen deze mensen zijn niet doorverwezen naar de
gemeente voor een uitkeringsintake.
In verband met het achterhalen van de groep die uiteindelijk een uitkering heeft gekregen
vroegen wij de gemeente eveneens om ons een bestand aan te leveren van alle personen
die gedurende de onderzoeksperiode een uitkeringsaanvraag hebben ingediend. De
gemeente leverde ons een bestand met 406 cases. Hierin bevonden zich 29 dubbele
vermeldingen. Dus uiteindelijk resteren 377 unieke personen. Onder deze 377 personen
bevinden zich 217 personen die niet in het bestand van CWI getraceerd kunnen worden,
alhoewel voor een uitkeringsaanvraag een voorafgaand bezoek aan het CWI verplichtend is.
Van deze 217 is volgens de administratie van de gemeente gedurende de
onderzoeksperiode een uitkeringsaanvraag WWB in behandeling genomen. Deze 217
personen voldoen derhalve aan de inclusiecriteria voor het onderzoek. Wij hebben deze
daarom toegevoegd aan onze onderzoekspopulatie.
De totale onderzoekspopulatie bestaat dus uit:
477 mensen (CWI bestand)
217 mensen (gemeente bestand) +
694 mensen
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Respons
De totale onderzoeksgroep (n=694) is telefonisch benaderd voor deelname aan het
onderzoek. Hiertoe ontvingen zij voorafgaand aan het een brief waarin het doel van het
onderzoek is uitgelegd. Uiteindelijk hebben 218 mensen deelgenomen aan het onderzoek.
De respons is 31%.
Tabel 12 presenteert een overzicht van de redenen voor non-respons.
Tabel 1 Overzicht respons onderzoek Hoogeveen (n=694)
N
%
Geslaagd

218

31,4%

In gesprek

19

2,7%

109

15,7%

14

2,0%

7

1,0%

Weigering geen reden

27

3,9%

Weigering geen zin/tijd

44

6,3%

Weigering principieel

3

0,4%

Weigering i.v.m. gezondheid

4

0,6%

Geen huishouden (bedrijf e.d.)

1

0,1%

77

11,1%

2

0,3%

Verkeerd telefoonnummer

68

9,8%

Anders

42

6,1%

Telefoonnummer onbekend

59

8,5%

Geen gehoor
Buiten veldwerkperiode
Spreekt geen Nederlands

Afgesloten telefoonnummer
Fax, computer, modem

Van deze 218 geven 20 personen aan dat zij niet bij het CWI zijn geweest en evenmin een
intakegesprek hebben gehad bij de gemeente. Het betreft dus personen die niet tot de
doelgroep behoren. Deze worden geëxludeerd. De uiteindelijke respons bedraagt 198
personen.
Tabel 2 presenteert een overzicht van de representativiteit. Aangezien in de bronbestanden
alleen een paar achtergrondkenmerken bekend zijn, kunnen we alleen op deze variabelen
vergelijken. Ten aanzien van deze variabelen komt de responsgroep goed overeen met de
totale onderzoekspopulatie.
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Tabel 2 Overzicht representativiteit respons
Onderzoekspopulatie Respons
(n=694)
(n=198)
Geslacht
Man

46,8

44,2

Vrouw

52,6

55,8

Leeftijd
18 t/m 26 jaar

30,3

27 t/m 44 jaar

46,0

45 t/m 57,5 jaar

17,2

57,5 t/m 64 jaar

6,6

Bronbestanden
CWI

47,3

47,5

Gemeente

29,6

28,8

CWI en
Gemeente

23,1

23,7

Meetinstrument
Om in een kort tijdsbestek inzicht te krijgen in de mening en ervaring van de mensen die zich
in het voorportaal van de gemeente Hoogeveen bevonden, is een vragenlijst ontworpen met
grotendeels gesloten antwoordcategorieën. Dit maakt het mogelijk om vergelijkingen tussen
groepen te maken en eventuele verschillen in ervaring op te sporen.
De vragen hadden betrekking op de volgende onderdelen:
• Achtergrondkenmerken (geslacht, leeftijd, opleiding, woonsituatie, etc.)
•

Redenen bezoek CWI

•
•

Oordelen bezoek CWI
Oordelen Intake gemeente

•

Toekenning/afwijzing uitkeringsaanvraag

•

Huisbezoek

•
•

Werk Voorop
Levensonderhoud na uitstroom

•

Levensonderhoud ten tijde van het onderzoek

•

Oordelen over wetgeving en wel/niet verkrijgen van uitkering

De vragenlijst is telefonisch afgenomen. Alvorens de mensen telefonisch zijn benaderd is
een aankondigingsbrief verstuurd. De gemiddelde gespreksduur bedroeg ca.14 minuten.
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Bijlage III Gesprekspartners
Voor het in kaart brengen van het gehele proces rondom het voorportaal van de gemeente
Hoogeveen hebben mondelinge interviews plaatsgevonden met een aantal sleutelfiguren:
Gemeente Hoogeveen
• hoofd Sociale Zaken
•
•

senior beleidsmedewerker Economische Zaken
senior beleidsmedewerker afdeling Mens en Werk

•
•

accountmanager
drie casemanagers

•
CWI

controleambtenaar

• beleidsmedewerker CWI
Werk Voorop
• projectleider
• trajectbegeleider
Werkcompagnie
• projectleider

Tevens waren wij toehoorders bij het beursvloeroverleg dat wekelijks wordt gehouden.
Deelnemende organisaties van dit overleg zijn: CWI, gemeente Hoogeveen, Alescon,
Werkcompagnie (Cvites).
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