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Wat werkt voor werk? 

Aan de leden van de Raad 

 

Door middel van deze rekenkamerbrief doet de Rekenkamer Maastricht verslag van een onderzoek naar het 

onderwerp re-integratiebeleid. 

 

Rapportage in de vorm van een rekenkamerbrief  is nieuw voor de rekenkamer, en nieuw voor de 

gemeenteraad van Maastricht. Voor deze lichte vorm van rapportage is gekozen omdat het om een beperkt 

onderzoek gaat, met een wat ander karakter dan gebruikelijk, en omdat de uitkomsten zich ons inziens 

lenen voor een meer verhalende vorm van rapportage. We hopen de opgedane inzichten hiermee snel en 

efficiënt aan de raadsleden te kunnen overbrengen.  

 

In het navolgende gaan we kort in op de aanleiding voor het onderzoek, schetsen we de onderzoeksvraag 

en –aanpak, en gaan we vervolgens direct over op het presenteren van de resultaten. 

 

1. Aanleiding voor het onderzoek 

Re-integratiebeleid is voor de gemeente een belangrijk beleidsterrein, zowel in maatschappelijk als financieel 

opzicht. Het hebben van werk wordt algemeen beschouwd als een belangrijk middel om deel te nemen aan 

de samenleving. Het re-integratiebeleid betreft daarnaast veelal kwetsbare doelgroepen. Ook in financieel 

opzicht gaat het om een belangrijk beleidsterrein. In Maastricht was in 2012 ruim € 111 miljoen gemoeid 

met programma 4 Sociale zekerheid en re-integratie, dat is een kwart van de totale gemeentelijke begroting. 

Het grootste deel van dat bedrag betreft het verstrekken van uitkeringen, maar het aantal uitkeringen is 

natuurlijk gerelateerd aan het re-integratiebeleid en de mate waarin dat effectief is.  

 

Gemeenten zijn sinds de invoering van de Wet werk en bijstand in 2004 zelf verantwoordelijk  voor de re-

integratie van mensen met een bijstandsuitkering, en sinds die tijd heeft het lokaal re-integratiebeleid in 

Nederland belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Gemeenten hebben deze wettelijke taak op 

verschillende manieren ingevuld en er zijn allerlei verschillen ontstaan in aanpak en effectiviteit van het re-

integratiebeleid. Ook dat maakt het een relevant onderzoeksonderwerp voor de rekenkamer en die heeft het 

onderwerp daarom voor 2011 op de (lange termijn) onderzoeksagenda geplaatst. 

 

Sinds het onderwerp op de onderzoeksagenda van de Rekenkamer Maastricht staat, hebben zich belangrijke 

ontwikkelingen voorgedaan op dit beleidsterrein. De rijksoverheid heeft forse hervormingen in de sociale 

zekerheid ingezet. De Wwb is ingrijpend gewijzigd en de regering is van plan om per 1 januari 2013 de 

nieuwe Wet werken naar vermogen (Wwnv) in werking te laten treden. Deze wet voegt de sociale 

werkvoorziening, de bijstand en de Wajong, de regeling voor jonggehandicapten, samen. De plannen gaan 

bovendien gepaard met ingrijpende bezuinigingen op de gemeentelijke budgetten voor re-integratie en op 

de sociale werkvoorziening.  

De gemeente Maastricht is momenteel druk bezig met de voorbereidingen op alle wijzigingen in wetgeving 

en financiering. Het beleid zal ingrijpend gewijzigd worden. In financiële zin is duidelijk dat er voor 2013 fors 

moet worden bezuinigd op het programma Sociale zekerheid en re-integratie en dat er ingrijpende keuzes 

moeten worden gemaakt. Dat zal duidelijk zichtbaar worden in de begroting voor 2013 en de 

daaropvolgende jaren.  
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2. Vraagstelling en aanpak van het onderzoek 

Omdat het beleid voor de onderkant van de arbeidsmarkt en de bijbehorende financieringsstromen 

momenteel enorm in beweging zijn, en er zonder twijfel grote veranderingen in het Maastrichtse beleid gaan 

plaatsvinden, is een klassiek rekenkameronderzoek dat terugkijkt naar de effectiviteit of efficiency van het 

gevoerde beleid in de afgelopen jaren weinig zinvol.  

 

Tegelijkertijd is er de laatste jaren op gemeentelijk niveau veel onderzoek gedaan naar succesvolle 

benaderingen overal in het land, en naar meer algemene zaken zoals de beschikbaarheid van en behoefte 

aan sturingsinformatie op dit beleidsterrein. Die onderzoeken kunnen de Maastrichtse  raad mogelijk  

inzichten bieden die nuttig zijn bij de vormgeving van het nieuwe beleid in de komende periode. 

 

Om die reden heeft de rekenkamer op zich genomen de raad een beknopt rapport aan te bieden waarin 

antwoord wordt gegeven op twee centrale vragen: 

 

1. Welke lessen zijn elders geleerd? 

2.  In hoeverre zijn deze lessen relevant voor onze gemeente, rekening houdend met de actuele (landelijke) 

ontwikkelingen op dit beleidsterrein? 

 

De rekenkamer heeft daartoe twee voor de gemeente relevante onderzoeksrapporten bestudeerd die in 

opdracht van de landelijke Raad voor Werk en Inkomen (RWI) zijn opgesteld: 

 

I. ‘Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken’, een literatuurstudie van februari 2011, waarin 74 

gemeentelijke (rekenkamer)rapporten zijn geanalyseerd.  

 

II ‘Sturingsinformatie lokaal re-integratiebeleid’, uit 2008, waarin een beeld wordt geschetst van de 

sturingsinformatie die de verschillende actoren op lokaal niveau (nodig) hebben. 

 

De lessen uit deze rapporten zijn in het navolgende kort op een rijtje gezet. Vervolgens wordt steeds 

aangegeven of en op welke wijze deze lessen volgens de rekenkamer relevant zijn of kunnen zijn voor de 

gemeente Maastricht. Bij de beantwoording van deze vraag heeft de rekenkamer getracht rekening te 

houden met de actualiteit, zowel op landelijk niveau als qua voorgenomen beleidswijzigingen op 

gemeentelijk niveau. 

 

Hierbij past nog een belangrijke kanttekening. De genoemde rapporten geven een zo compleet mogelijk 

beeld van wat er uit onderzoek bekend is. Maar het is opvallend hoe moeilijk het is om écht sluitende 

uitspraken te doen over wat werkt en wat niet, op het terrein van re-integratiebeleid. Daarvoor zijn 

meerdere oorzaken.  

Allereerst is het lastig om gemeenten onderling te vergelijken, want er zijn aanzienlijke lokale verschillen qua 

gevoerd beleid. Bovendien wordt lang niet overal systematisch onderzoek gedaan naar effectiviteit, en zelfs 

als dat wel gebeurt zijn er grote verschillen in de manier waarop gemeenten en rekenkamers de effectiviteit 

meten. Dat maakt onderlinge vergelijkbaarheid soms lastig.  
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Een tweede factor die het moeilijk maakt definitieve uitspraken te doen, is dat het op dit beleidsterrein om 

mensen en mensenwerk gaat. Re-integratiebeleid gaat over de vraag of en hoe mensen weer aan het werk 

kunnen worden geholpen dan wel in de samenleving kunnen participeren. Iedereen kan zich voorstellen hoe 

moeilijk het is om te meten welke aanpak daarbij werkt, en welke niet. En als iemand werk heeft gevonden, 

weet je niet of dat zonder hulp, advies of dwang ook was gelukt. Een gemeente kan ook niet zonder meer 

experimenteren met re-integratiecliënten, bijvoorbeeld door ze te verdelen in een testgroep en een 

controlegroep (die geen ‘behandeling’ ontvangt), om te kijken welke groep zich het beste redt. Dat gaat te 

ver, vinden de meeste mensen. Maar dat alles maakt het doen van onderzoek heel ingewikkeld.  

Dit betekent dat er minder bekend is dan iedereen zou willen, en dat er maar weinig aspecten van re-

integratiebeleid zijn waarover keiharde conclusies kunnen worden getrokken. De vraag waar je als gemeente 

in wilt/moet investeren, kan dus niet één-op-één uit het beschikbare onderzoek worden afgeleid, maar blijft 

deels een kwestie van politieke en misschien zelfs wel gevoelsmatige keuzes. Desondanks kunnen er uit het 

beschikbare materiaal lessen worden geleerd van wat elders is gedaan en is onderzocht. We zetten dat hier 

zoveel mogelijk op een rijtje in de hoop dat de raad en ook het gemeentebestuur er hun voordeel mee 

kunnen doen. 

 

3. Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken 

In februari 2011 bracht de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) het rapport Gemeentelijk re-integratiebeleid 

vergeleken1 uit. De RWI is het overlegorgaan en expertisecentrum van werkgevers, werknemers en 

gemeenten in Nederland, en doet voorstellen aan de regering en andere partijen over het brede terrein van 

werk en inkomen.  

 

In het rapport Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken heeft het bureau SEO Economisch Onderzoek in 

opdracht van de RWI het vele onderzoek naar lokaal re-integratiebeleid bij elkaar gebracht. Het rapport 

heeft 74 beschikbare onderzoeken, afkomstig van gemeenten en gemeentelijke rekenkamers, geordend en 

de inzichten in vier categorieën gepresenteerd. Die inzichten worden aangevuld en vergeleken met landelijke 

onderzoeksresultaten en met de internationale literatuur. Het levert daarmee een goed beeld op van wat we 

op dit moment weten over de werking van re-integratiebeleid.  

 

3.1 Relatie gemeente met re-integratiebedrijven 

Het eerste thema van het RWI-rapport betreft de relatie tussen gemeenten en commerciële re-

integratiebedrijven, een thema dat in dit rapport van de Rekenkamer Maastricht buiten beschouwing wordt 

gelaten. De gemeente Maastricht heeft in 2009 besloten de uitvoering van re-integratie niet meer aan te 

besteden, maar in plaats daarvan te kiezen voor inbesteding bij het MTB. Die keuze staat op dit moment niet 

ter discussie. De lessen uit het rapport betreffende de relatie met commerciële re-integratiebureaus zijn 

daarom (op dit moment) niet relevant voor Maastricht. 

 

 

 

                                                

 
1   L. Kok en A. Houkes (2011) Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken. Een literatuurstudie, door SEO Economisch 

onderzoek in opdracht van de RWI, Den Haag, februari 2011.  
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3.2 Effectiviteit van re-integratie-trajecten 

Het tweede thema dat in het RWI-rapport wordt behandeld is de effectiviteit van re-integratietrajecten. Re-

integratietrajecten is de verzamelnaam voor alle instrumenten die mensen aan een (betaalde) baan moeten 

helpen: instrumenten om vraag en aanbod beter op elkaar te doen aansluiten en instrumenten die mensen 

aanzetten tot meer participatie in de samenleving (zoals sociale activering). Het betreft instrumenten die tot 

op heden ook in Maastricht worden ingezet, dus de belangrijkste inzichten worden hier gepresenteerd2.  

 

Uitstroom naar werk - Uit de verzamelde onderzoeksrapporten blijkt dat deelname aan trajecten die gericht 

zijn op werkhervatting inderdaad leiden tot een hogere kans op uitstroom naar werk. Met name 

bemiddelingstrajecten en sollicitatietraining hebben een positief effect op de kans op uitstroom naar werk, 

evenals langer durende trajecten gericht op werk. Vakscholing in combinatie met werkervaring blijkt 

effectief. Wel is vakscholing een duur instrument, waardoor het niet zomaar voor alle cliënten kan worden 

ingezet.  

 

Kosten en baten - Interessant is de conclusie dat uit zowel Nederlandse als buitenlandse onderzoeken blijkt 

dat deelname aan re-integratietrajecten gemiddeld effectief is: de kans op uitstroom naar werk wordt er 

gemiddeld genomen door verhoogd. Hoeveel hoger, is onder meer afhankelijk van het moment waarop het 

traject wordt ingezet. Uit de landelijke cijfers blijkt dat trajecten het meest effectief zijn als ze worden 

ingezet binnen een jaar nadat mensen werkloos zijn geworden.  

Een betrouwbare en zinvolle kosten/baten-analyse blijkt moeilijk te maken, hoe graag iedereen dat ook zou 

willen3. Naast de genoemde (netto-)effectiviteit moeten daarbij nog veel meer factoren worden 

meegewogen, zoals de vraag hoeveel de re-integratie heeft gekost, en welke kosten daarbij worden 

meegenomen. Vooral van beroepsscholing en basiseducatie zijn de kosten gemiddeld hoger dan de 

bespaarde uitkeringslasten. Ook is voor een kosten/baten-analyse van belang om te weten hoeveel jaar 

uitkering door de uitstroom naar werk wordt bespaard. Hierover zijn echter geen gegevens bekend4. 

 

Doelgroepen - Deelname aan trajecten is het meest effectief voor cliënten met slechte perspectieven op 

werk5. Een uitzondering daarop vormen bemiddelingstrajecten en sollicitatietrainingen: die zijn effectiever 

voor mensen met een kleinere afstand tot de arbeidsmarkt dan voor andere doelgroepen. Omdat de 

effectiviteit van trajecten verschilt naar persoonskenmerken is een goede selectie van cliënten en een 

heldere en objectieve diagnosestelling belangrijk. 

 

                                                

 
2  Kok en Houkes (2011), pp. 31-48. 
3  Zie ook: Brief van de staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer van 17 februari 2011, betreffende 

Toezeggingen netto-effectiviteit re-integratie/motie Azmani/Koser-Kaya . 
4  Kok en Houkes (2011), p.46. 
5  Deze op het eerste gezicht verbazingwekkende conclusie wordt in het RWI-rapport niet op bevredigende wijze 

verklaard. De conclusie is mogelijk te verklaren uit wat in de literatuur het lock in effect wordt genoemd: cliënten die 
wachten op of deelnemen aan een traject verminderen hun zoekactiviteit naar werk, waardoor de kans op het vinden 
van werk afneemt. Met name als cliënten zelfredzaam zijn, kan deelname aan het traject het vinden van een baan 
vertragen. 
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Uit internationaal onderzoek blijkt dat trajecten een dreigeffect hebben. Wanneer een traject wordt 

aangeboden kiest een deel van de werklozen ervoor hun zoekgedrag te intensiveren, met een lager loon 

genoegen te nemen of de uitkering op te zeggen om deelname aan het traject te vermijden. 

 

De SEO-onderzoekers adviseren tenslotte aan gemeenten om afspraken te maken met andere gemeenten 

over het meten van de effectiviteit van dit soort instrumenten. Als gemeenten daarvoor dezelfde 

meetsystematiek gebruiken, levert (hen) dat namelijk veel meer bruikbare informatie op. De aantallen 

onderzochte cases wordt veel groter en er kan vergeleken worden, met alle voordelen van dien.   

 

Wat kan de gemeente Maastricht met deze lessen? 

 

De gemeente Maastricht zet sinds 2005 het middel van trajecten in voor diverse doelgroepen. De 

casemanager speelt hierbij een centrale rol. Tot 2010 waren re-integratiebedrijven verantwoordelijk voor de 

uitvoering; sinds 2010 is sprake van ‘inbesteding’ en wordt de uitvoering gedaan door Annex BV.  

 

Uit de Bestuurlijke Informatievoorziening Sociale Dienst, die de raad tweemaal per jaar ontvangt, kan 

worden afgeleid hoeveel trajecten er op een bepaald moment lopen, en welke soorten trajecten worden 

aangeboden: groeibanen (gesubsidieerde arbeid), werken met behoud van uitkering, sociale activering, het 

persoonsgebonden re-integratiebudget (PRB), etc. Vanaf oktober 2010 worden ook de voortgang en de 

effecten van sociale activering en activerings- en bemiddelingstrajecten (voor WWB cliënten) bijgehouden. 

 

Het instrument van de individuele re-integratietrajecten zal naar verwachting echter de grote bezuinigingen 

die de gemeente noodgedwongen gaat doorvoeren de komende jaren niet overleven. Voor zover er straks 

toch nog financiële ruimte is voor de (beperkte) inzet van dit instrument, is het relevant om de inzichten 

zoals hierboven gepresenteerd mee te wegen bij het maken van keuzes. 

 

De rekenkamer wijst in het bijzonder op de aanbeveling om de moeite te nemen de meetsystematiek van 

de effectiviteit van de ingezette instrumenten af te stemmen met andere (vergelijkbare) gemeenten.   

 

3.3 Effectiviteit en wijze van uitvoering van Work First 

Het derde thema dat de RWI bespreekt, is Work First. Work First is verplicht ongeschoold werk, gekoppeld 

aan sancties. Naast het werk worden ook de kennis en vaardigheden van de deelnemers vergroot, 

bijvoorbeeld door begeleid solliciteren. Oorspronkelijk werd het middel vooral ingezet om met name net 

afgestudeerde jongeren direct een gevoel van urgentie te geven bij het zoeken naar een baan. Work First 

wordt inmiddels door gemeenten voor verschillende doelen (tegelijk) gebruikt: poortwachtersfunctie, re-

integreren, activeren, motiveren en diagnosticeren6.  

 

Work First wordt door het hele land zowel ingezet voor nieuwe instroom als voor het zittend bestand. Over 

het algemeen wordt Work First ingezet voor degenen die niet volledig zelfredzaam zijn maar wel kans 

                                                

 
6  Kok en Houkes (2011), p.51. 
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hebben op werk. Om te beoordelen wie zelfredzaam zijn wachten veel gemeenten enkele weken of zelfs 

maanden met het inzetten van Work First.  

 

Work First heeft zowel een instroombeperkend als een uitstroombevorderend effect. Uit buitenlands 

onderzoek blijkt dat het verplichtende karakter van Work First zorgt voor minder instroom en meer uitstroom 

omdat de uitkering minder aantrekkelijk wordt. Doordat cliënten vaardigheden ontwikkelen wordt het 

uitstroombevorderende effect versterkt. De effecten gelden voor alle groepen cliënten, met uitzondering van 

cliënten die ouder zijn dan 60 jaar of zeer recent zijn ingestroomd. 

 

Er zijn geen aanwijzingen in de bestaande onderzoeken dat mensen die afzien van een uitkering omdat zij 

het werkaanbod van een Work First-traject niet aanvaarden in de problemen komen. Een groot deel van hen 

vindt een baan. Een ander deel woont bij de ouders of heeft een partner met inkomen. Er zijn aanwijzingen 

dat de afhakers die geen enkele inkomensbron hebben vaker zwart werken. Voor zover bekend is er geen 

verschil in de kwaliteit van de baan (in termen van de duur en de hoogte van het loon) tussen Work First-

cliënten enerzijds en andere cliënten anderzijds. 

 

Eén van de leerpunten die worden genoemd in de bestudeerde rapporten is dat de uitstroom naar werk kan 

worden bevorderd door zoveel mogelijk regulier werk aan te bieden met een arbeidscontract. Een goede 

diagnosestelling is hierbij essentieel, vooral als Work First ook wordt ingezet bij het zittend bestand. Verder 

is het raadzaam om Work First gepaard te laten gaan met intensieve zoekbegeleiding. Een goede relatie 

tussen uitvoerder van Work First en gemeente is belangrijk om problemen te voorkomen en om snel sancties 

op te leggen als de cliënt zich niet aan de afspraken houdt. 

 

Wat kan de gemeente Maastricht met deze lessen? 

 

Maastricht doet met het Transferium Werk en Bijstand ook aan Work First. De nadruk ligt sterk op het 

diagnostisch karakter. Dat neemt niet weg dat het instroombeperkend en uitstroombevorderend effect 

zonder twijfel ook in Maastricht speelt. Daarmee heeft het feitelijk dus ook een functie als poortwachter en 

werkt het in activerende zin. Cijfers over de omvang van deze effecten in Maastricht zijn niet bekend.  

 

Work First kan de uitstroom naar betaald werk bevorderen. Uit de onderzoeken blijkt wat daarvoor 

succesvoorwaarden zijn: zoveel mogelijk regulier werk met een arbeidscontract, een goede diagnosestelling 

(zeker voor het zittend bestand) en een directe relatie tussen gemeente en uitvoerder van Work First, in 

Maastricht dus Annex BV. 

 

3.4 Effecten en wijze van uitvoering van loonkostensubsidies 

Het vierde en laatste thema dat in het RWI-rapport aan de orde komt, betreft loonkostensubsidies. De 

bedoeling van loonkostensubsidies, een instrument (ook) gericht op de werkgever, is dat ze ingezet worden 

voor mensen van wie de productiviteit lager is dan het minimumloon. Die mensen zullen daarom in theorie 

niet aangenomen worden door een werkgever als deze verplicht is het minimumloon voor hen te betalen. 

Idealiter is daarom de loonkostensubsidie even hoog als de productiviteit die de persoon tekort komt om het 

minimumloon te kunnen verdienen. Dat kan ertoe leiden dat een werkgever de werkzoekende alsnog in 

dienst neemt. Tegelijkertijd is het de bedoeling van het instrument dat de verdiencapaciteit van de mensen 
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op een gesubsidieerde baan toeneemt (door het opdoen van ervaring), zodat zij aan het einde van tijdelijke 

loonkostensubsidie wel voldoende verdiencapaciteit hebben. Daarnaast heeft loonkostensubsidie nog een 

effect op mensen die (al dan niet statistisch) gediscrimineerd worden. De werkgever kan zo iemand dan in 

dienst nemen, deze persoon leren kennen, en erachter komen wat de werkelijke verdiencapaciteit van deze 

persoon is. Ook kunnen loonkostensubsidies kosten besparen, zelfs al zou de werkervaring niet tot de 

gewenste verdiencapaciteit leiden. Zo lang de hoogte van de subsidie lager is dan de kosten van een 

uitkering, is de gemeente er financieel beter mee af, bovendien leidt het tot participatie voor het individu. 

 

Er zijn echter ook contra-effecten van loonkostensubsidies. Dit zijn dead weight loss (als werkgevers iemand 

aannemen met een subsidie, die ze ook zonder subsidie zouden aannemen), het insluitingeffect (zolang de 

werknemer een baan met subsidie heeft, wordt hij niet sterk geprikkeld een baan zonder subsidie te zoeken) 

en het stigmatiseringeffect (werkgevers denken dat er van alles mis is met iemand als die een 

loonkostensubsidie heeft) die meespelen bij het minder effectief maken van loonkostensubsidies. 

 

Uit empirische studies blijkt dat het effect van loonkostensubsidies over het algemeen insignificant is en dat 

alleen specifieke doelgroepen voordeel hebben van loonkostensubsidies. De volgende voorwaarden lijken 

belangrijk voor een effectieve inzet van loonkostensubsidies: 

−  inzet beperken tot groepen met een productiviteit lager dan het minimumloon (geen dead weight loss); 

−  beperken van het stigmatiserend effect van de loonkostensubsidies, bijvoorbeeld door die juist in te 

zetten voor doelgroepen die dat stigma toch al hadden (zoals langdurig werkzoekenden). 

De loonkostensubsidies moeten tijdelijk zijn voor de groep die tijdens het werken de verdiencapaciteit 

verhoogt tot het minimumloon en mogen langdurig zijn voor mensen voor wie dat niet weggelegd is. 

 

De onderzoeksrapporten geven als leerpunten mee dat gemeenten betrokken moeten blijven bij de 

geplaatste werknemers. Ook raden zij aan veel aandacht te besteden aan een goede diagnose, zodat er niet 

op de werkvloer allerlei nieuwe problemen van de werkzoekenden naar voren komen. Dat kan werkgevers 

demotiveren te blijven participeren. Ook wordt de tip genoemd om onderlinge concurrentie met omringende 

gemeenten over (de hoogte van) loonkostensubsidies te voorkomen. Daarnaast raden gemeenten aan goed 

vast te leggen en aan iedereen duidelijk te maken wat wiens (begeleidings)taken zijn. 

 

Wat kan de gemeente Maastricht met deze lessen? 

 

De gemeente Maastricht maakt ook gebruik van het instrument van loonkostensubsidies. Het wordt ingezet 

voor een deel van de WSW-doelgroep: in 2010 werkte zo’n 5% van de WSW-doelgroep met 

loonkostensubsidie bij een reguliere werkgever. Nog eens 20% van het WSW-bestand werd tegen een 

inleenvergoeding bij een reguliere werkgever gedetacheerd. Dat laatste is ook een vorm van 

loonkostensubsidie.   

Daarnaast wordt het instrument loonkostensubsidie ook voor reguliere WWB-cliënten ingezet. Werkgevers 

kunnen een subsidie krijgen als ze een bijstandscliënt voor een half jaar in dienst nemen, en als dat half 

jaar met nog eens een half jaar wordt verlengd, krijgen ze nogmaals een subsidie. In 2010 werd er voor 43 

mensen een dergelijke subsidie aan een werkgever verleend.  
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De nieuwe Wet werken naar vermogen (Wwnv) reikt een nieuw instrument gericht op werkgevers aan: 

loondispensatie. In dit rapport kunnen we niet vooruit lopen op de nieuwe plannen in Maastricht, en de 

vraag of loonkostensubsidies en loondispensatie daar deel vanuit zullen maken. Zeker is wel dat ingezet zal 

worden op een gemeenschappelijke werkgeversbenadering in de regio, dat wil zeggen een benadering 

gericht op het actief betrekken van werkgevers bij de re-integratie, op zodanige wijze dat onderlinge 

concurrentie tussen gemeenten in de regio wordt voorkomen.  

Voor de WSW is duidelijk dat er de komende jaren veel minder budget beschikbaar zal zijn: naar 

verwachting is het budget voor de gemeente Maastricht in 2015 ongeveer gehalveerd ten opzichte van 

2011. Dat betekent dat de uitvoering van de WSW grondig wordt herzien. Naar verwachting zal alleen het 

beschut werken overblijven, en zullen de loonkostensubsidies en het gedetacheerd werken sneuvelen. In 

het voorjaar van 2012 moeten de gemeenteraden van de samenwerkende gemeenten (Maastricht, 

Meerssen en Eijsden-Margraten) hier beslissingen over nemen.  

 

3.5 Wat werkt voor wie? 

Het vijfde en laatste onderdeel van het rapport Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken betreft de meer 

algemene vraag welke instrumenten werken voor welke werkzoekenden. Gemeenten beschikken over een 

flink aantal instrumenten om cliënten aan het werk te krijgen. De SEO-onderzoekers hebben deze ingedeeld 

in drie categorieën: 

1. Instrumenten gericht op de werkloze:  

 wegnemen belemmeringen voor maatschappelijke participatie (schuldhulpverlening, verslavingszorg); 

 sociale activering: bevorderen maatschappelijke participatie; 

 vergroten productiviteit: vakgerichte trainingen en scholing; 

 werkervaringsplaatsen; 

 verplichte activiteiten o.a. in het kader van Work First. 

 

2. Instrumenten gericht op de werkgever 

 tijdelijke loonkostensubsidie; 

 permanente loonkostensubsidie. 

 

3. Verbeteren aansluiting tussen vraag en aanbod: 

 bemiddeling en sollicitatietrainingen. 

 

Vervolgens hebben zij hun best gedaan antwoord te geven op de vraag welke instrumenten geschikt zijn 

voor welke doelgroepen. De meest relevante groepsindeling is die naar (potentiële) arbeidsproductiviteit: 

hoeveel kan iemand (per uur) produceren? Dat bepaalt immers of iemand als werknemer aantrekkelijk is 

voor een werkgever. Als iemands arbeidsproductiviteit lager is dan de kosten om hem in te huren, zal hij 

geen reguliere baan vinden.  

 

Het RWI hanteert daarom een indeling in vier typen werkzoekenden: 

1. Mensen met een negatieve potentiële arbeidsproductiviteit. Voor deze groep zijn de kosten van 

begeleiding hoger dan de productiviteit; 

2. Mensen met een positieve potentiële arbeidsproductiviteit, maar lager dan het minimumloon. Ook na 

ondersteuning zullen zij niet het minimumloon kunnen verdienen; 
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3. Mensen met een actuele arbeidsproductiviteit lager dan het minimumloon, die met ondersteuning hun 

arbeidsproductiviteit kunnen verhogen tot boven het minimumloon; 

4. Mensen met een actuele arbeidsproductiviteit boven het minimumloon. Deze groep kan werkloos zijn 

vanwege fricties op de arbeidsmarkt7. 

 

In de onderstaande tabel is aangegeven welke instrumenten voor welk groep geschikt zijn. De tabel is een 

zeer gecondenseerde samenvatting van de lessen uit de diverse gemeentelijke onderzoeken, en is daarmee 

een nuttig hulpmiddel voor gemeenten om hun re-integratiebeleid aan te toetsen: 

 

Tabel 1   Re-integratie: wat werkt voor wie? 

Reïntegratie-instrumenten Instrument geschikt voor de doelgroep? 

 Groep 1 Groep 2 Groep 3 Groep 4 

Instrumenten gericht op de werkzoekende 

1a. Aanpakken belemmeringen maatschappelijke 

participatie 

JA JA JA JA 

1b. Sociale activering: bevorderen 

maatschappelijke participatie 

JA JA JA NEE 

1c. Vergroten productiviteit: vakgerichte training 

en scholing 

NEE JA JA NEE 

1d. Werkervaringsplaatsen NEE NEE JA NEE 

1e. Verplichte activiteiten zoals Work First NEE NEE JA JA 

1f. Volledig gesubsidieerde baan NEE JA NEE NEE 

1g. Werken met behoud van uitkering NEE JA JA NEE 

Instrumenten gericht op de werkgever 

2a. Langdurige gewone loonkostensubsidie NEE JA NEE NEE 

2b. Langdurige loondispensatie NEE JA NEE NEE 

2c. Kortdurende gewone loonkostensubsidie NEE NEE JA NEE 

2d. Kortdurende Loondispensatie NEE NEE JA NEE 

2e. Garantie ziekteverzuimkosten NEE JA JA NEE 

Instrumenten gericht op aansluiting vraag en aanbod 

3a. Bemiddeling naar regulier werk NEE NEE NEE JA 

3b. Sollicitatietraining NEE NEE NEE JA 

Bron: Kok en Houkes 2011, aangepast voor: Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen, Onderzoek ontsloten. Lessen re-integratie: wat 

werkt voor wie?, oktober 2011. 
                                                

 
7  Kok en Houkes (2011), p.82. 
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Wat kan de gemeente Maastricht met deze lessen? 

 

De gemeente Maastricht werkt tot op heden met een enigszins vergelijkbare indeling van werkzoekenden 

(in een omgekeerde volgorde als de indeling van het RWI-rapport): 

 

Categorie A: mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt die op afzienbare termijn regulier werk 

kunnen doen, deels met en deels zonder ondersteuning.  

Categorie B: mensen die niet op afzienbare termijn regulier werk kunnen doen, maar wel kunnen 

participeren, deels met activering en bemiddeling en deels zonder.  

Categorie C: mensen die eerst zorg nodig hebben omdat ze een meervoudige problematiek kennen, en op 

termijn misschien kunnen gaan participeren of werken. 

Categorie D: mensen die niet kunnen participeren of werken en daarom een – tijdelijke - ontheffing 

hebben. 

 

De ingrijpende beleidswijzigingen die voor de WSW, maar ook voor het re-integratiebeleid in brede zin zijn 

voorzien in 2012 en 2013, zullen ook een andere indeling van werkzoekenden behelzen, zo heeft de 

rekenkamer begrepen. Daarom volstaan we hier met de algemene aanbeveling aan portefeuillehouder en 

raad om de lessen uit de bovenstaande tabel mee te nemen bij de aanstaande beleidshervormingen.  

 

 

4. Sturingsinformatie lokaal re-integratiebeleid 

In het laatste deel van deze rekenkamerbrief besteden we aandacht aan een tweede onderzoeksrapport van 

de RWI uit 2008, over de sturingsinformatie over re-integratiebeleid op lokaal niveau8. In opdracht van de 

RWI heeft onderzoeksbureau Regioplan Beleidsonderzoek gekeken welke informatiebehoeften er bestaan 

onder raadsleden, bestuurders, ambtelijk management en uitvoerende ambtenaren, en in hoeverre er in die 

behoefte wordt voorzien. Het onderzoek hiervoor is verricht in negen Nederlandse gemeenten9. Ten behoeve 

van deze rekenkamerbrief richten we ons hier vooral op de informatievoorziening aan de 

gemeenteraadsleden. We vatten de belangrijkste conclusies samen en geven aan waar die voor de 

gemeente Maastricht aanleiding kunnen zijn voor verbeteringen. 

 

Conclusies RWI 

Een algemene constatering op basis van de verrichte casestudies is dat de lokale gesprekspartners vaak 

positief zijn over de beschikbare sturings- en verantwoordingsinformatie op het terrein van re-

integratiebeleid. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat er nog wel verbetering mogelijk is. Veel gesprekspartners 

                                                

 
8  Regioplan Beleidsonderzoek (2008) Sturingsinformatie lokaal re-integratiebeleid, in opdracht van de RWI, Den Haag, 

januari 2008. 
9  Eigenlijk waren het zes gemeenten (Ede, Hoorn, Houten, Nijmegen, Roosendaal en Utrecht ) en drie 

intergemeentelijke sociale diensten (ISD’s). 
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geven aan dat in hun gemeente actief wordt gewerkt aan het verder verbeteren van de kwaliteit van deze 

informatie in de breedste zin van het woord. Daar is ook steeds meer behoefte aan, omdat de gemeenten 

steeds meer financieel en beleidsmatig verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van sociale voorzieningen. 

 

In alle onderzochte gemeenten zijn raad en college bezig om een goede rolverdeling te vinden die aansluit 

bij de dualistische uitgangspunten, maar zowel de kaderstellende als de controlerende rol van de raad kan 

nog duidelijk verbeterd worden. Om de raad optimaal te informeren en haar in staat te stellen haar 

controlerende en toezicht taken zo goed mogelijk uit te voeren, gaat het met name om: 

 Informatie ‘op maat’, dus niet te gedetailleerd en niet onnodig uitgebreid, maar wel tijdig genoeg om te 

komen tot bijsturing waar dat nodig is. 

 Informatie aanbieden die aansluit bij SMART-geformuleerde doelstellingen. 

 Het in perspectief plaatsen van behaalde resultaten: doen we het beter dan vroeger en zo ja, waarom? 

Of: doen we het beter dan vergelijkbare gemeenten en zo ja, waarom?  

 Informatie zodanig aanbieden dat deze beleidsrelevant is; bijvoorbeeld niet één beleidsplan voorleggen, 

maar enkele onderbouwde varianten die de raad dan tegen elkaar kan afwegen. 

 

College en ambtelijk apparaat stellen de sturingsdocumenten op (in samenspraak met de raad) en leggen 

deze vervolgens ter vaststelling aan de raad voor. Het gaat daarbij in de meeste gemeenten om:  

• programmabegroting (jaarlijks); 

•  beleidsnota’s ‘Re-integratiebeleid’ of ‘WWB’ (frequentie wisselend); 

•  kwartaalrapportages (in principe vier keer per jaar); 

•  kadernota en/of voorjaarsnota (jaarlijks); 

•  jaarrekening (jaarlijks). 

 

In de meeste onderzochte gemeenten wordt op dit moment gewerkt aan het verder aanscherpen van de 

informatiewaarde voor de raad van de genoemde nota’s en dan vooral de programmabegroting. Over het 

algemeen kan geconcludeerd worden dat gemeenten nog zoekende zijn om doelstellingen voldoende SMART 

te formuleren, waardoor van de doelstellingen nog te weinig sturende werking uitgaat. Veel gemeenten zijn 

bezig om te komen tot verbeterde effectindicatoren.  

 

Als men effectindicatoren wel SMART formuleert, betreft dit vooral de hardere doelen betreffende de 

prestaties van de sociale dienst. Het gaat dan om de reductie van het aantal bijstandscliënten of de 

financiële consequenties daarvan voor de gemeente. Uit de gesprekken met raadsleden blijkt dat sommigen 

daarnaast óók juist ook interesse hebben in minder tastbare doelen. Vaak is het lastig dergelijke informatie 

met een SMART-indicator vast te leggen. Zo wordt in sommige gemeenten niet alleen uitstroom naar 

regulier werk, maar ook het ‘opklimmen op de re-integratieladder’, het verkleinen van de afstand tot de 

arbeidsmarkt of zelfs het verminderen van het sociale isolement als succes gezien. Dergelijke beoogde 

resultaten zijn lang niet altijd goed te meten. Ook blijken raadsleden geïnteresseerd in specifieke 

uitvoeringsinformatie die zij van belang achten om beleidsbeslissingen te kunnen nemen. Als bijvoorbeeld 

grote investeringen gepleegd moeten worden voor een bepaald instrument (bijvoorbeeld de opzet van een 

eigen matchingsunit) willen raadsleden toch weten of een dergelijk instrument effectief en efficiënt is, 

hoewel dit eigenlijk een uitvoeringsvraag is.  
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Ten aanzien van de vraag of alleen gestuurd zou moeten worden op ‘harde’ doelen is in de praktijk sprake 

van een dilemma: 

 Als gefocust wordt op de harde prestaties van het re-integratiebeleid (daling van het cliëntenbestand 

bijvoorbeeld), dan blijft een deel van de nagestreefde doelstellingen en de daarvoor gepleegde 

inspanningen buiten beeld. 

 Als juist de minder concrete doelstellingen worden belicht, is er kritiek mogelijk dat de daarover te 

rapporteren resultaten onvoldoende ‘hard’ zijn. 

 

Het palet aan sturingsdocumenten overziend blijkt dat het lastig is om een juiste informatiebalans te vinden, 

zodat precies die informatie wordt verschaft die voldoende is om te sturen. In sommige gemeenten worden 

raadsleden overvoerd met informatie naast de reguliere cyclus (zoals bijvoorbeeld managementrapportages 

en allerhande nota’s), in andere gemeenten doet men het slechts met de begroting, het jaarverslag en de 

jaarrekening en dat is weer iets te summier.  

 

Tot slot mag geconcludeerd worden dat in de meeste gemeenten nog onvoldoende risicobeheersing wordt 

toegepast. Om de risico’s te kunnen beheren, dient risicomanagement geïmplementeerd te worden in de 

sturings- en verantwoordingscyclus. Met andere woorden: men dient indicatoren te benoemen waarmee niet 

alleen de huidige risico’s, maar tevens de risico’s op termijn kunnen worden beheerd. In de meeste 

gemeenten wordt hier nog onvoldoende aandacht aan besteed. 

 

Vanuit het perspectief van de raad kan geconcludeerd worden dat verbeteringen in de sturings- en 

verantwoordingsinformatie met name gezocht moeten worden in het zodanig aanreiken van informatie over 

het gemeentelijk presteren, dat deze ook goed geïnterpreteerd kan worden. Een aantal gemeenten 

presenteert resultaten wel in het perspectief van, bijvoorbeeld, een aantal buurgemeenten of anderszins min 

of meer vergelijkbare gemeenten om een eerste indruk te krijgen of het gevoerde beleid ‘succesvol’ is of 

niet. 

Daarnaast zal naar verwachting steeds meer behoefte ontstaan aan daadwerkelijk zicht op de resultaten van 

het gevoerde beleid in relatie tot de ingezette instrumenten, hoe lastig dat ook is op het terrein van re-

integratie. De kaderstellende rol van de raad is nu vooral zichtbaar bij het vaststellen van de begroting, op 

andere momenten minder. In het dualistische model zou er daarbij, bij het bepalen van de gemeentelijke 

beleidsdoelen, ruimte moeten zijn voor een wisselwerking tussen gemeenteraad en college van B en W. Het 

huidige beeld is dat het college van B en W en de ambtelijke organisatie de facto voor een belangrijk deel de 

gemeentelijke beleidsdoelen bepalen. Door een dergelijke wisselwerking kan de invloed van de raad verder 

toenemen, waarbij de raad ook kan toezien op en bijdragen aan het concreet en toetsbaar verwoorden van 

beleidsindicatoren. 

 

Wat kan de gemeente Maastricht met deze lessen? 

 

In de Maastrichtse raad is de commissie ESZ (Economische en Sociale Zaken) de commissie waar het re-

integratiebeleid aan de orde komt. Behalve de informatievoorziening via de reguliere P&C-cyclus 

(Programmabegroting, Jaarrekening en MARAP’s) krijgt de raadscommissie tweemaal per jaar specifieke 

informatie op het terrein van sociale zaken, de zgn. ‘Bestuurlijke informatievoorziening Sociale Dienst’: een 

verzameling tabellen (in Excel), met daarbij een begeleidende brief waarin de cijfers van een toelichting 
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worden voorzien. Behalve het overleg met de portefeuillehouder in de raadscommissie zijn er met enige 

regelmaat rechtstreekse contacten tussen raadsleden en de  betrokken ambtenaren, de lijnen zijn vrij kort.  

 

De gemeente Maastricht benchmarkt op bescheiden schaal met andere gemeenten. Dat gebeurt met name 

voor het zogenaamde I-deel (het Inkomensdeel, dat wil zeggen de uitkeringen), in G32-verband. Dat is re-

latief eenvoudig, omdat de uitgaven aan uitkeringen goed te vergelijken zijn, veel beter dan de cijfers van 

het re-integratiebeleid. Daar zitten verschillen in beleid en meetsystematiek tussen de gemeenten veelal in 

de weg. 

 

De rekenkamer wil benadrukken dat zij geen onderzoek heeft gedaan naar de kwaliteit van de 

sturingsinformatie op dit beleidsterrein in de gemeente Maastricht. Daar is dit onderzoek niet op gericht. 

Diverse conclusies uit het RWI-rapport zijn in algemene zin echter herkenbaar, en maken de aanbevelingen 

ook voor de Maastrichtse situatie relevant. Zo wordt in Maastricht door raad en college ook al enige tijd 

gewerkt aan het verbeteren van de informatiewaarde van de programmabegroting en jaarrekening, onder 

meer door de raadswerkgroep Planning & Control. Desondanks is er op dit punt zeker nog wel winst te 

boeken, het gaat hier om een continue verbeteringsproces. De rekenkamer verwijst daarvoor naar de door 

haar uitgebrachte Quick scan Gemeenterekening 2010, en de binnenkort te verschijnen Quick scan 

Programmabegroting 2012. Ook herkenbaar is het dilemma tussen enerzijds de cijfermatige gegevens die in 

jaarrekening en reguliere rapportages op het terrein van Sociale Zaken worden aangeleverd, en anderzijds 

de behoefte aan informatie over de effectiviteit van de diverse instrumenten en aan informatie die helpt om 

de cijfers in perspectief te plaatsen. Die informatie is niet zonder meer te distilleren uit de 

uitvoeringspraktijk, en vereist waarschijnlijk forse inspanningen. Benchmarken kan daarbij een nuttig 

hulpmiddel zijn. Raad en college zullen in samenspraak moeten komen tot het opbouwen van een optimale 

informatiestructuur, en kunnen daarbij de in dit RWI-rapport gepresenteerde inzichten en aanbevelingen 

gebruiken.  

 

 

Tot slot 

De rekenkamer hoopt u als raadsleden met deze rekenkamerbrief een instrument te hebben aangereikt dat 

u de komende tijd kunt gebruiken bij het maken van keuzes en beslissingen op het terrein van het  

re-integratiebeleid. Vanzelfsprekend zijn wij altijd bereid tot een nadere toelichting. 

 

Hoogachtend, 

 

Mathijs Mennen, 

Voorzitter RKM 
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