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1.1 conclusies 
1. Uitstroomdoelen van het Eindhovens participatie- 
 beleid worden niet gerealiseerd. 
2. Eindhoven heeft een complexe uitvoeringsketen  
 met schakels die niet goed op elkaar aansluiten.
3. Voorwaarden voor het goed functioneren van de  
 uitvoering zijn onvoldoende ingevuld:   
 • onduidelijkheid over de positionering van  
  enkele belangrijke actoren in de keten; 
 • de regie over de keten is niet eenduidig belegd; 
 • de keten slaagt onvoldoende in matching van  
  vraag en aanbod; 
 • de beschikbare sturingsinformatie is niet  
  toereikend;  
 • de informatieuitwisseling tussen actoren in  
  de keten is gebrekkig; 
 • de instroom is niet primair gericht op toe- 
  leiding naar werk.
4. Regie en urgentie bij de gemeente ontbreken: 
	 •	 de	gemeente	heeft	beperkt	grip	op	financiële	 
  stromen in de keten; 
	 •	 er	is	een	financieel	risico	(bijstand)	vanaf	2020; 
 • de poortwachtersrol wordt ruimhartig ingevuld; 
 • bestuursopdracht 2017: ‘verbeter de keten’;  
	 	 en	het	voornemen	na	de	zomer	’19	(2	jaar	na	 
	 	 bestuursopdracht)	bij	teleurstellende	 
  resultaten de ketenaanpak met partners te  
  heroverwegen; 
 
 
 
 
 
 

 
 • de commissienotitie Optimaliseren Werk en  
  Participatie is onduidelijk over: 
   voorwaarden voor goed functioneren  
   van de uitvoering; 
   adequate screening en snelle door- 
   verwijzing naar specialist werk;  
   toepassing van ‘werk eerst’ als  
   hefboom om sociale problemen te  
   tackelen; 
	 	 	 wijkgericht	werken	van	WIJeindhoven	 
   in relatie tot behoeften van de  
   regionale arbeidsmarkt.
5. De beleidskeuze om participatietaken bij  
	 WIJeindhoven	te	beleggen,	blijkt	niet	doelmatig	 
 en doeltreffend. 
6. Het Eindhovens participatiebeleid is onvoldoende  
 doelmatig en doeltreffend.  

1.2	 AANBEVELINGen	
De rekenkamercommissie beveelt aan:
Met urgentie en daadkracht: 
1. de bestuursopdracht uit 2017 te realiseren:  
 vereenvoudig de keten en neem de regierol.  
2.	 beleidskeuzes	te	heroverwegen	in	Q2	’19	(zoals	 
	 de	participatietaken	bij	WIJeindhoven)	die	nega- 
 tief uitwerken op de doelmatigheid en doeltref- 
 fendheid van het Participatiebeleid.
3. te leren van de uitvoering door andere gemeenten  
 als ’s-Hertogenbosch en Helmond, 
4. te leren van een gerichte aanpak als voor status- 
 houders en jeugd.

1.	 CONCLUSIES	en	AANBEVELINGen
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2.1  inleiding
Begin november ’18 meldt de rekenkamercommis-
sie de start van het onderzoek naar de effectiviteit en 
efficiëntie	van	het	participatiebeleid,	op	verzoek	van	
raadsfracties. Het onderzoek loopt volgens planning 
tot maart ’19. 

Half november ’18 bericht de portefeuillehouder de 
raad zijn verwonderpunten: data ontbreken, effecten 
over werkzame methoden om mensen aan het werk 
te helpen zijn niet inzichtelijk en de samenwerking 
tussen verschillende partijen functioneert niet naar 
wens, taken en verantwoordelijkheden zijn niet hel-
der belegd. Hij wil hier voortvarend mee aan de slag. 
In februari ’19 deelt de portefeuillehouder in de com-
missienotitie ‘Optimaliseren Werk en Participatie’ zijn 
inzichten en doet verbetervoorstellen. Als na de zo-
mer ’19 geen verbetering zichtbaar is, heroverweegt 
het college met partners en raad de huidige keten-
aanpak fundamenteel.

2.2 probleemstelling 
Doel is om de vernieuwde raad inzicht te geven over 
de doeltreffendheid en doelmatigheid van het partici-
patiebeleid sinds de decentralisatie van taken in het 
sociaal domein en eventuele richtingen van verbete-
ring aan te geven.

De centrale vraag is: 

Wat is de doeltreffendheid en doelmatigheid van 
het Eindhovense participatiebeleid?

En	meer	specifiek:	
• Wat zijn de Eindhovense ambities, kaders,  
 middelen en werkwijzen?
• Wat zijn relevante actoren, samenwerkings- 
 constructies, taken en bevoegdheden?
• Wat zijn toekomstige opgaven en condities voor 
 succes?
• Wat zijn ‘lessons learned’ van recente onderzoeken  
 naar participatie en andere adviezen en hoe  
 verhouden deze zich tot de Eindhovense praktijk?

In het vervolg lichten we de bevindingen nader toe. 

2. Probleemstelling
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Dit	hoofdstuk	start	met	ambities	en	realisatie	(3.1)	en	
relevante actoren, samenwerkingsconstructies en 
taken	(3.2).	Daarna	volgen	condities	voor	succes	(3.3)	
en	opgaven	en	voortgang	(3.4).

3.1 ambities en realisatie 
In Eindhoven blijft ondanks een gunstige economie 
de uitstroom van mensen met een Participatiewet-
uitkering achter bij de uitstroom van mensen met 
een WW uitkering. Het aantal WW-uitkeringen neemt 
sinds begin 2015 sterk af. 
Het aantal bijstandsuitkeringen voor de Participatie-
wetdoelgroep ligt momenteel hoger dan begin 2015. 
Vanaf medio 2017 neemt het aantal Participatiewet 
uitkeringen	wel	duidelijk	af.	(zie	figuur	1)

Van 2016 tot en met 2018 is het doel om 1.200 men-
sen uit de bijstand naar werk te begeleiden. 
De gerealiseerde uitstroom klimt deze jaren van on-
geveer 550 naar 740 personen per jaar. 
Getoetst aan deze doelstelling is het participatiebe-
leid onvoldoende effectief. 
In 2019 wordt naar verwachting de doelstelling gerea-
liseerd. Dit komt door het verlagen van de doelstelling 
uitstroom naar werk: van 1.200 naar 800 mensen, en 
door het volgens verwachting hogere aantal mensen 
dat vanuit de bijstand uitstroomt naar werk. 
(zie	figuur	2	op	de	volgende	pagina)
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3. bevindingen

Figuur 1: Ontwikkeling uitkeringen
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Vergeleken	met	de	B5-gemeenten	(Tilburg,	Breda,	’s-Hertogenbosch	en	Helmond)	is	de	Eindhovense	uit-
stroom vanuit de bijstand naar werk, gerelateerd aan het aantal bijstandsuitkeringen van 15 jaar tot de AOW-
gerechtigde	leeftijd,	lager	dan	in	’s-Hertogenbosch,	Tilburg	en	Helmond.	(zie	figuur	3)

De Eindhovense uitstroom is hoger dan Breda.

Figuur 2: Doelstellingen t.a.v. uitstroom naar werk versus realisatie

Figuur 3: Uitstroom naar werk vanuit bijstandsuitkering
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3.2 Relevante actoren, samen- 
  werkingsconstructies en taken
De uitvoeringsketen voor het participatiebeleid is 
complex ingericht. De gemeente belegt bijna de vol-
ledige uitvoering buiten de gemeente; namelijk bij de 
stichting	WIJeindhoven,	het	Participatiebedrijf	van	
de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzienings-
schap	Regio	Eindhoven	(GRWRE)	en	bij	het	WerkGe-
legenheidsTeam van de regio 04Werkt/WGT. Dit leidt 
tot veel overdrachtsmomenten in de keten. Bij elke 
overdracht is het risico dat de aansluiting tussen 
partners en professionals niet optimaal is. Dit blijkt 
het geval in de relatie tussen de gemeentelijke afde-
ling	Inkomen	en	WIJeindhoven,	tussen	WIJeindhoven	
en het Participatiebedrijf en in mindere mate tussen 
WIJeindhoven	en	04Werkt/WGT.	Het	participatiebe-
leid	is	hierdoor	onvoldoende	efficiënt.

3.3 condities voor succes
Belangrijke succesvoorwaarden zijn onvoldoende 
ingevuld: 

• Er is onduidelijkheid over de positionering van  
 enkele belangrijke actoren in de keten. 
	 -	 Is	WIJeindhoven	een	gelijkwaardige	partner	 
  van de gemeente of is de stichting vooral een  
  opdrachtnemer? In een relatie tussen op- 
  drachtgever-opdrachtnemer is behoefte aan  
  scherpe doelen, waarmee de opdrachtgever  
  de opdrachtnemer kan aansturen. De uitvoe- 
  ringsovereenkomsten tussen de gemeente  
	 	 en	WIJeindhoven	laten	zien	dat	de	overeen- 
	 	 komst	van	2017	scherpere	doelen	(ook	 
	 	 kwantitatief)	heeft		dan	die	van	2018.	 
 - Is het Participatiebedrijf daadwerkelijk de  
  voorkeursaanbieder voor de gemeente en  
	 	 WIJeindhoven	van	2e	lijnsdiensten	(als	sociale	 
  activering, opleidingstrajecten en trajecten  
	 	 gericht	op	werkfit	maken)	of	één	van	de	vele	 
	 	 aanbieders?	WIJeindhoven	verwijst	niet	 
  standaard door naar het Participatiebedrijf  
  waardoor het Participatiebedrijf een te lage  
  instroom heeft.  

• De regie op de keten is niet eenduidig belegd.
 Op beleidsmatig niveau ligt de regie bij de  
	 gemeente.	WIJeindhoven	heeft	de	regie	op	het	 
	 cliëntniveau.	Financieel	blijft	de	gemeente	bepa- 
 lend, maar de grip van de gemeente op uitgaven in  
 de participatieketen is beperkt.  

	 De	generalisten	van	WIJeindhoven	verwijzen	 
	 cliënten	door	naar	2e	lijns	aanbieders.	 
 Het Participatiebedrijf ambieert ook een regierol,  
 als doorverwijzer met gerichte expertise naar  
 eigen leer-werk- en re-integratietrajecten en  
 trajecten bij derden.  

• De keten slaagt onvoldoende in matching van  
 vraag en aanbod.
 Geïnterviewde werkgevers stellen dat de keten  
 onvoldoende slaagt om de behoefte aan arbeids- 
 krachten te matchen met passende kandidaten uit  
 het bestand uitkeringsgerechtigden. Volgens  
 werkgevers zijn relevante competenties van kan- 
 didaten onvoldoende in beeld. En werkgevers  
 stellen dat ze te vaak medewerkers krijgen die  
 niet passen in de bedrijfscultuur, te weinig pas- 
 sende competenties hebben of te weinig gemoti- 
 veerd zijn. Dit gaat ten koste van de animo van  
 werkgevers om uitkeringsgerechtigden kansen te  
 bieden op betaald werk.   

• Het inkoop- en contractmanagement Partici- 
	 patie	heeft	een	flinke	slag	nodig.		
	 Het	inkoop-	en	contractmanagement	met	WIJ- 
 eindhoven en aanbieders van 2e lijns diensten  
 vragen een doorontwikkeling van inhoudelijke  
 beschrijving van diensten, resultaten, tarieven en  
 eventuele consequenties van het niet halen van  
 doelen. De voorgenomen doorontwikkeling is  
 voorlopig ‘on hold’ gezet. Voor Wmo en Jeugdzorg  
 is per januari ’19 gestart met een Servicebureau en  
 met de instelling van budget- en volumeplafonds.  
 Dit geldt niet voor Participatie.  

• De beschikbare sturingsinformatie is niet  
 toereikend. 
 De gemeente Eindhoven en de ketenpartners 
 hebben te weinig sturingsinformatie. Er is een  
 gebrekkig inzicht in kenmerken van het bestand  
 van bijstandsgerechtigden. Kennis zit vooral ‘in  
	 de	hoofden’	van	de	generalisten	van	WIJeindhoven	 
	 en	wordt	deels	vastgelegd	in	het	WIJportaal.	 
 Deze registratie biedt echter weinig sturings- 
 informatie. Het ontbreekt hierbij vooral aan de  
 mate van bemiddelbaarheid en de ‘afstand tot  
	 werk’	en	competenties	van	cliënten.	Het	door- 
 lopen van een traject en vorderingen van een  
	 cliënt	op	weg	naar	werk	worden	niet	gestructu- 
 reerd vastgelegd.
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• De verantwoordingsinformatie in de keten is  
 niet toereikend. 
 De verantwoording van actoren in de uitvoerings- 
 keten is niet optimaal. Het doel, voor de hele keten  
	 voor	uitstroom	naar	werk	(1.200	van	2016	tot	en	 
	 met	2018	en	vanaf	2019	800	per	jaar)	is	niet	vol- 
 ledig uit te splitsen naar subdoelstellingen voor  
 de samenwerkende actoren in de keten. In de door  
	 WIJeindhoven,	Participatiebedrijf	en	04Werkt/WGT	 
 gerapporteerde uitstroom zitten dubbelingen. 
	 De	verantwoording	(jaar-	en	kwartaaldocumenten)	 
	 van	WIJeindhoven	sluit	beperkt	aan	bij	de	doelstel- 
 lingen voor de hele keten en bij de eigen doelstel- 
 lingen van participatie en uitstroom naar werk voor  
	 WIJeindhoven	zelf.	De	verantwoording	betreft	een	 
 algemeen beeld over participatie, van zowel de  
 ontwikkeling van het uitkeringsbestand voor de  
	 bijstand	als	de	activiteiten	die	WIJeindhoven	 
 onderneemt. De rapportage gaat niet inzichtelijk  
	 in	op	de	(causale)	relatie	tussen	beide.	Bij	de	 
	 uitstroom	uit	de	bijstand	licht	WIJeindhoven	niet	 
	 toe	welk	deel	uitstroomt	naar	werk	en	of	WIJ- 
 eindhoven daarbij dan, met partners, een rol heeft  
 gespeeld.
	 Het	Participatiebedrijf,	WIJeindhoven	en	04Werkt/ 
 WGT maken bij de verantwoording over de uit- 
 stroom naar werk geen onderscheid tussen men- 
 sen met een korte afstand tot werk en mensen  
 met een langere afstand tot werk. De inzet voor  
	 beide	categorieën	cliënten	loopt	sterk	uiteen.	 
 Het is onbekend of de in 2018 737 naar werk be- 
 geleide uitkeringsgerechtigden een korte of lange  
 afstand tot werk hebben. Hierdoor is weinig in- 
 zicht in “wat werkt voor wie”.  

• De informatieuitwisseling tussen ketenpartners  
 is gebrekkig.
	 Het	Participatiebedrijf	en	WIJeindhoven	werken	 
	 met	verschillende	cliëntregistratiesystemen.	 
 Het Participatiebedrijf en 04Werkt/WGT werken  
 vanaf 2019 met hetzelfde registratiesysteem.  

• De instroom-‘route’ voor toeleiding naar werk is  
 niet optimaal.
 Voor het toeleiden naar werk is het gewenst dat  
 inwoners die zich melden voor een uitkering zo  
 snel mogelijk in contact komen met een specialist  
 participatie, als de afstand tot werk overbrugbaar  
 is. Nu stroomt iedereen in via het keukentafel- 
	 gesprek	door	WIJeindhoven.	Daarmee	is	de	inte- 
	 grale	benadering	van	de	cliënt,	vanuit	zorg,	wel- 
 zijn en werk geborgd. De weg naar werk wordt  
 echter hierdoor voor een deel van de mensen  
 onnodig langer en mogelijk wordt het arbeidsver- 
 mogen onderschat.  

• Toets op rechtmatigheid en naleving arbeids- 
 verplichting niet streng.
 Het aantal maatregelen, vanwege het niet nale- 
 ven van de arbeidsverplichtingen, loopt de afge- 
 lopen jaren sterk terug. Het aantal boetes is min of  
 meer constant gebleven.
 
 Tot medio 2016 ligt het aantal aanvragen voor een  
 uitkering aanmerkelijk hoger dan de feitelijke in 
 stroom in de bijstand. Na medio 2016 lijkt vrijwel  
 elke aanvraag te leiden tot een uitkering.  
 Tussen de afdeling Inkomen, die vooral toetst op  
 de wettelijke basis voor een uitkering, en de  
	 generalisten	van	WIJeindhoven,	die	vooral	 
 gericht zijn op ondersteuning en positief moti- 
	 veren	van	cliënten,	verschuift	het	accent	van	 
 legitimiteit naar maatschappelijk rendement  
	 (zoals	het	voorkomen	van	escalatie	van	sociale	 
	 problemen	bij	cliënten	als	er	geen	uitkering	wordt	 
	 toegekend),	en	betrokkenheid	van	en	ook	met	de	 
	 cliënt.
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3.4 opgaven en voortgang
In mei ’18 geeft het vorige college twee bestuursop-
drachten ter versterking van de uitvoeringskracht van 
de keten ‘Participatie, Werk en Inkomen’. De regie 
op de keten moet versterkt worden en de regie moet 
bij de gemeente ondergebracht omdat zij risicodra-
ger is van de resultaten. De governance van de keten 
Participatie, Werk & Inkomen moet zo ingericht zijn 
dat bestuurlijke besluiten ook daadwerkelijk worden 
uitgevoerd. De keten moet eenvoudiger van ontwerp 
zijn en op de match naar betaald werk gericht. 

Deze bestuursopdrachten sluiten aan bij de bestuur-
sopdracht uit 2017 en beoogde maatregelen om de 
ketensamenwerking te verbeteren. Van belang is 
het hoog op de agenda zetten van participatie bij de 
generalisten	van	WIJeindhoven,	het	minimaliseren	
van de vrijblijvendheid, ketenoptimalisatie en meer 
inzicht in het bijstandsbestand. 

Positief is dat geïnvesteerd is in participatiekennis 
van	generalisten	van	WIJeindhoven,	ook	door	de	inzet	
van	de	T-profielers.	De	voortgang	in	inzicht	bijstands-
bestand, ketenoptimalisatie en minimaliseren van de 
vrijblijvendheid is beperkt. 

De commissienotitie ‘Optimaliseren Werk en Partici-
patie’ bevat een probleemanalyse en tien verbeter-
punten, die aansluiten bij dit rekenkamerrapport. Het 
college beoogt de verbeterpunten grotendeels in Q1 
2019 door te voeren, met de verwachting dat dit tot 

een lagere bijstandsafhankelijkheid leidt door een be-
tere preventie aan de poort en verhoogde uitstroom-
cijfers.	Vanwege	knelpunten	als	cliëntregistratiesys-
temen, weinig sturing- en verantwoordingsinformatie 
is het de vraag of dit realistisch is. Het voornemen is 
op basis van resultaten na de zomer van ’19 te bezien 
of de keten fundamentele heroverweging vraagt. 
De verbeterpunten worden uitgewerkt in een uit-
voeringsnotitie. Bij deze uitwerking moet ‘onder de 
motorkap’ gekeken worden hoe de samenwerking nu 
verloopt. Deze rapportage hoopt hieraan bij te dra-
gen. De rekenkamercommissie vraagt zich af wat de 
reden is dat het college de heroverweging uitstelt tot 
na de zomer van ’19. 

Hoe arbeid zich ontwikkelt door het toenemend 
gebruik van robots is moeilijk te voorspellen. Het 
CPB stelt dat ‘de veranderende arbeidsmarkt de be-
staande kwetsbaarheid van groepen met een zwakke 
arbeidsmarktpositie vergroot met navenante gevol-
gen voor hun vertrouwen in de toekomst en welbevin-
den’. Los van de ontwikkelingen bij recessies en door 
technologische ontwikkelingen die arbeid ingrijpend 
veranderen, deelt de rekenkamercommissie de 
constatering dat de huidige werkwijze niet voldoet. 
De rekenkamercommissie roept dan ook op om met 
urgentie en daadkracht verbeteringen te realiseren 
in de match tussen vraag-aanbod, het principe van 
‘werk eerst’ en eenduidige keuzes en opdrachten met 
betrokken partijen.
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De rekenkamercommissie selecteert Bureau voor 
Economische Argumentatie voor het veldonderzoek. 
Door documentanalyse, interviews met de belang-
rijkste	samenwerkingspartners	(WIJeindhoven,	het	
Participatiebedrijf, GRWRE/Ergon, 04Werkt/het 
WerkGelegenheidsTeam, UWV, Springplank040 en de 
Cliëntenraad	Sociaal	Domein)	is	de	doelmatigheid	en	
doeltreffendheid in kaart gebracht. Uit interviews met 
werkgevers blijkt de mate van tevredenheid over de 
arbeidstoeleiding. 

De uitvoeringsorganisatie Weener XL van ’s-Herto-
genbosch en Senzer van de regiogemeenten Helmond 
zijn betrokken vanwege hun ander organisatiemodel 
en inzichtelijke sturingsinformatie. Ingezoomd is op 
de aanpak van arbeidstoeleiding van statushouders 
en	jongeren	(die	uitstromen	uit	VSO	en	praktijkonder-
wijs).	Het	onderzoek	vindt	plaats	vanaf	november	’18	
tot en met februari ’19. 

4. aanpak

5. conceptraadsbesluit
De rekenkamercommissie stelt de raad voor om het college op te dragen: 

• de aanbevelingen onder 1.2 op te nemen in het op te stellen uitvoeringsplan en de raad  
 per kwartaal te informeren over de voortgang met ingang van Q2 ‘19. 



Bijlage
Feitenrapport BEA
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1 Gemeentelijke ambities, beleidsdoelen en financiële kaders 

In hoofdstuk 1 worden de gemeentelijke ambities en beleidsdoelen ten aanzien van de 
uitvoering van de Participatiewet toegelicht. Omdat het voorliggende onderzoek gericht is 
op de periode vanaf 1 januari 2015, het moment waarop de Participatiewet van kracht is 
geworden, wordt ingegaan op twee coalitieakkoorden, te weten Coalitieakkoord 2014-
2018, ‘Expeditie Eindhoven’ en Coalitieakkoord 2018-2022, ‘Evenwicht & Energie’. 
 
Daarnaast is in het voorjaar van 2016 het ‘Uitvoeringsprogramma Participatie 2016-2018’ 
gepubliceerd, met daarin een uitgewerkte visie op participatie, een strategie om deze visie 
te realiseren en een beschrijving van na te streven doelen enerzijds en in te zetten midde-
len (instrumenten, formatie en financiële middelen) om deze doelen te realiseren. Ook de 
hoofdlijnen uit dit uitvoeringsprogramma worden hierna beknopt toegelicht.  
Omdat het participatiebeleid onderdeel vormt van het integrale beleid van de gemeente 
ten aanzien van het sociaal domein, wordt navolgend eerst begonnen met een beknopte 
toelichting op de uitgangspunten die de gemeente Eindhoven heeft geformuleerd voor be-
leid en organisatie van het sociaal domein. Deze zijn vervat in de visie WIJeindhoven. 

1.1 Visie WIJeindhoven 

Uitgangspunten De uitvoering van het participatiebeleid is ‘ingebed’ in de door de gemeente ontwikkelde 
visie visie op het sociaal domein. Deze visie heeft betrekking op zowel de sociale basis als op 

de eerste en tweedelijnszorg en op alle drie grote decentralisaties: Wmo 2015, Jeugdwet 
en Participatiewet. Belangrijke uitgangspunten van deze WIJvisie zijn1: 
• Investeren in sociale basisvoorzieningen. 
• Investeren in ‘eigen kracht’ en ‘samenkracht’. 
• Oprichting van een nieuwe onafhankelijke eerstelijns organisatie met generalistisch 

werkende teams die los staan van de bestaande professionele kokers en instellingen. 
• Vormen van een escalatielaag binnen de gemeente waar de generalistische teams op 

terug kunnen vallen als niet voldoende wordt geleverd door de tweedelijns aanbieders. 
• De gemeente moet zelf regie voeren op de systeeminnovatie, in samenspraak met de 

partners in het sociaal domein maar wel als ‘eigenaar’ van de transformatiebeweging.  
 

Systeem- Met name het derde uitgangspunt heeft voor de uitvoering van het participatiebeleid 
innovatie belangrijke consequenties. Het uitgangspunt is uitgewerkt door middel van een ‘systeem- 
WIJeindhoven innovatie’ in de vorm van de per 1 januari 2015 opgerichte Stichting WIJeindhoven waarin 

de eerstelijnsondersteuning aan mensen met behoefte aan ondersteuning op het terrein 

                                                           
1 Zie onder andere RKC Eindhoven, Evaluatie WIJeindhoven, wat WIJzer?, november 2016. De eer-
ste gedachten over WIJeindhoven zijn terug te vinden in de notitie Gemeente Eindhoven, Eindhoven 
de sociaalste, 2011. De inhoudelijke kernpunten van de systeeminnovatie WIJeindhoven zijn ook te-
rug te vinden in Gemeente Eindhoven, Raadsvoorstel ‘Systeeminnovatie sociaal beleid; de transfor-
matie WIJeindhoven, raadsnummer 12R4713, 17 januari 2012. 
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van Wmo, jeugdzorg en participatie is gebundeld. De bundeling is niet beperkt gebleven tot 
de organisatie WIJeindhoven maar doorgevoerd naar het individuele niveau van de uitvoe-
rende professionals. Er is besloten om te gaan werken met generalisten die over de gehele 
breedte van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet de eerstelijns ondersteuning aan inwoners 
verzorgen, waarbij deze zorg wijkgericht is georganiseerd (voor elk van de acht Eindho-
vense wijken is een generalistenteam ingericht). Deze generalisten werken conform het 
principe ‘1 huishouden, 1 plan, 1 contactpersoon’.  
 
In de in september 2017 gepubliceerde strategienota ‘De lijn naar inclusiviteit’ van WIJ-
eindhoven2, zijn aan de hiervoor vermelde uitgangspunten nog enkele uitgangspunten toe-
gevoegd: 
• Regie geven aan het huishouden, met gebruik van eigen kracht, samenkracht en socia-

le basis. 
• Op integrale wijze ambulante ondersteuning leveren en daarbij het kostenbewustzijn in 

de keten verhogen zodat het beroep op tweedelijnsvoorzieningen afneemt. 
• In overleg met de inwoner waar nodig specialistische zorg inzetten. 
 
Na het formuleren van de ‘WIJ-visie’, heeft er in de loop van 2017 een aanscherping 
plaatsgevonden van deze visie mede op basis van een (beknopt) onderzoek onder de ge-
neralisten van WIJeindhoven. In de strategienota ‘De lijn naar inclusiviteit’ van WIJeindho-
ven, staat de opbrengst van deze ‘consultatie’ onder de generalisten vermeld, als kern van 
een verbeterplan voor de ketenaanpak: 
• De keten WIJeindhoven < > Participatiebedrijf < > Werkgelegenheidsteam functioneert 

nog onvoldoende.  
• Met de gemeente worden afspraken gemaakt over ‘het sluiten van de keten’ en met al-

le spelers in de keten worden afspraken gemaakt over een heldere coördinatie met 
doorzettingsmacht. 

• Met aanbieders van trajecten wordt meer fair maatwerk geleverd en er worden duidelij-
ke afspraken gemaakt over het resultaat, waarin aanbieders van de inwoner uitgaan, 
een passende oplossing bieden en vraaggericht per wijk werken. 

• Met de gemeente worden afspraken gemaakt over een ander proces voor het inzetten 
van tweedelijns producten in het kader van de Participatiewet. 

• Samen met inwoners wordt verkend hoe via wijkgerichte experimenten inwoners meer 
en beter kunnen participeren in de samenleving. 

 
In hoofdstuk 2 wordt een beeld geschetst van de huidige uitvoeringsketen dat de gemeen-
te Eindhoven voor het participatiebeleid heeft ingericht. Dan wordt bezien of en zo ja in 
welke mate de hiervoor toegelichte uitgangspunten realisatie van de doelstellingen op het 
terrein van participatie bevorderen dan wel juist belemmeren.  

                                                           
2 Stichting WIJeindhoven, De lijn naar inclusiviteit, strategie 2018-2020, september 2017.  
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1.2 Coalitieakkoorden, periode 2014-2018 en 2018-2022 

Het lokale participatiebeleid is ingebed in de bredere context van het sociaal domein. Na-
volgend wordt voor de coalitieakkoorden voor 2014-2018 en 2018-2022 samengevat 
welke ambities en uitgangspunten wat dit betreft (mede) bepalend zijn voor het participa-
tiebeleid en welke specifiek zijn geformuleerd voor het participatiebeleid.  
 

WIJ-visie blijft In zowel vorige als huidige coalitieakkoord is de visie WIJeindhoven uitgangspunt van 
basis beleid. In het coalitieakkoord 2014-2018 wordt een duidelijk statement afgegeven over 

het ‘waarom’ van de oprichting van WIJeindhoven: 
 
Met WIJeindhoven geven wij een antwoord op de doorgeschoten professionalisering en 
problematisering, de perverse financiële prikkels en de vele loketten. We gaan terug naar 
de eigen kracht van mensen en de samenkracht van de maatschappij. We stellen niet lan-
ger de afzonderlijke regelingen maar het huishouden centraal. We sluiten aan bij de leef-
wereld van inwoners, sluiten beter aan op de echte vraag, pakken problemen in samen-
hang aan en zorgen zodat mensen (weer) regie krijgen op hun eigen leven. 
 
Ambities en uitgangspunten in coalitieakkoorden: vormgeving sociaal domein 
Coalitieakkoord 2014-2018, Expeditie 
Eindhoven 

Coalitieakkoord 2018-2022, Evenwicht & 
Energie 

• De visie WIJeindhoven is leidraad.  
• WIJeindhoven bestaat uit sociale basis (0e 

lijn), generalisten (1e lijn) en specialisten (2e 
lijn) en is ‘landingsbaan’ voor de drie decen-
tralisaties. 

• Daardoor wordt beter aangesloten op echte 
vraag van inwoners, vraagstukken worden in 
samenhang (‘ontschot’) aangepakt. 

• Eigen regie staat centraal, de inwoner wordt  
aan het stuur van zijn eigen leven gezet. 

• Gemeente zet daarnaast in op ‘samen-
kracht’, versterken van het sociale netwerk 
van huishoudens. 

• Gemeente zoekt naar de beste mensen in de 
generalistenteams en de generalistenteams 
krijgen tijd zich te ontwikkelen. De 1e lijns-
zorg gaat gefaseerd over naar WIJeindhoven 
(20% in 2015, 100% in 2017). 

• College staat onverkort achter visie WIJeind-
hoven en daarin opgenomen essentiële uit-
gangspunten (eigen kracht, samenkracht 
enz.). 

• Wijze waarop uitvoering is gegeven aan deze 
visie geeft onvoldoende grip om financiën 
beheersbaar te houden. 

• Gemeente kiest voor tweesporenaanpak: (1) 
stevig pakket van beheersmaatregelen om 
kosten van Wmo, jeugdzorg en Participatie-
wet/BUIG te brengen naar gemiddelde van 
G40 en (2) meer grip door regie in eigen 
hand te nemen en zo de uitgaven voor Wmo, 
jeugdzorg en participatie in lijn te brengen 
met wat vergelijkbare gemeenten uitgeven. 

• Gemeente gaat de inkoopstrategie aan-
scherpen met introductie van budget- en vo-
lumeplafonds en reductie van het aantal 
aanbieders door criteria aan te scherpen en 
open toetreding ‘dicht te zetten’. 

• De producten- en dienstencatalogus, tarie-
ven en contracten worden aangescherpt en 
het contractmanagement verstevigd.  
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Door- In het coalitieakkoord 2018-2022 worden enkele doorontwikkelingen aangekondigd in 
ontwikkeling beleid en organisatie van het sociaal domein. Deze hebben concreet onder meer 

betrekking op de inkoopstrategie en het contractmanagement ten aanzien van het specia-
listische aanbod in de 2e lijn. Deze voornemens zijn vormgegeven in een raadsvoorstel3, 
waarin is vastgelegd dat de beoordeling van een formele aanvraag, de selectie van pas-
send aanbod en het bestellen van c.q. opdracht geven tot tweedelijnsondersteuning op 
grond van de Jeugdwet en de Wmo 2015 ondergebracht worden bij een op te richten ser-
vicebureau. Dit servicebureau wordt gepositioneerd bij de gemeente en moet een belang-
rijk instrument worden waarmee de gemeente kan sturen op kwaliteit en kwantiteit (volu-
mes) van de tweedelijns ondersteuning op het terrein van Jeugdwet en Wmo.  
 

Servicebureau Het servicebureau krijgt vooralsnog geen rol ten aanzien van de tweedelijnsondersteuning 
op grond van de Participatiewet, waarbij de mogelijkheid wel aanwezig is dat dit in de toe-
komst wel het geval zal zijn. Hetzelfde geldt voor de introductie van budget- en volumepla-
fonds die vooralsnog alleen gelden voor Wmo en jeugdzorg. De grote budgetoverschrijdin-
gen op de Wmo en jeugdzorg zijn bepalend voor deze keuze. 
 

Mismatch Ten aanzien van de uitvoering van de Participatiewet bevatten de coalitieakkoorden 
vraag & aanbod diverse gerichte voornemens. In het actuele coalitieakkoord valt op dat er een expliciet 

accent is aangebracht op de effectiviteit en doelmatigheid van re-integratie en participatie 
naar werk. Daarvoor wordt gewerkt aan twee essentiële voorwaarden voor succes, te we-
ten het beter ‘kennen’ van de mensen in de bijstand en wat hun talenten, drijfveren en 
beperkingen zijn en het verkleinen van de ervaren mismatch tussen de vraag van werkge-
vers en het aanbod in de vorm van uitkeringsgerechtigden die naar werk begeleid kunnen 
worden: 
 
Ambities en uitgangspunten in coalitieakkoorden: gericht op participatiebeleid 
Coalitieakkoord 2014-2018, Expeditie 
Eindhoven 

Coalitieakkoord 2018-2022, Evenwicht & 
Energie 

• Met arbeidsmarktbeleid aansluiten op be-
hoefte van bedrijven, stimuleren van econo-
mische ontwikkeling en creëren van duur-
zame werkgelegenheid voor inwoners. 

• Gemeente blijft inzetten op 27-min (Plan van 
Aanpak Jeugdwerkloosheid) en 45-plus 
doelgroepen. 

• We maken verbinding tussen de onderne-
mersvraag en de scholing die daar bij past. 

• Bijstand is een vangnet, waarbij uitkering is 
gebaseerd op wederkerigheid i.c. er wordt 
verwacht dat mensen zich inspannen om 

• We verwachten stevige eigen inzet van men-
sen om weer aan de slag te gaan. Maar we 
bieden hen wel trajecten die effect hebben. 

• Re-integratietrajecten houden we tegen het 
licht. Als ze niet werken, schaffen we ze af. 

• Gemeente kijkt niet alleen naar mensen in 
de bijstand maar ook naar de werkzoeken-
den die aan het einde van de WW zitten. 

• Trajecten voor mensen die snel aan het werk 
kunnen komen, maken we efficiënter. 

• Van mensen in de bijstand willen we beter 
weten wat de talenten, drijfveren en beper-

                                                           
3 Gemeente Eindhoven, Raadsvoorstel Beheersing Tweede Lijn, dossiernummer 18.23.351, 5 juni 
2018.  
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aan werk te komen.  
• Bij toekenning van uitkering wordt gesprek 

aangegaan over beste manier om aan het 
werk te komen (‘reëel maatwerk’) en beoog-
de samenwerking met de cliënt waarbij deze 
ook eigen verantwoordelijkheid neemt. 

• Uitgangspunt is ‘iedereen aan het werk’. Er 
is echter een groep mensen die niet meer 
dan 30 procent van het minimuminkomen 
kan verdienen. Daarvoor wordt onderzocht 
welke arrangement passen op snijvlak van 
zorg, ondersteuning en sociale activering. 

• Gemeente spant zich met partners in om 
haar deel van de landelijke taakstelling te 
realiseren om banen te creëren voor 
125.000 kwetsbaren op de arbeidsmarkt. 

• Er wordt een Plan van Aanpak ‘duurzaam 
aan het werk’ opgesteld, dat aansluit bij de 
vraag van bedrijven naar medewerkers (van 
‘push’ naar ‘pull’).  

• Voor mensen bij wie toeleiding naar werk 
niet lukt, zoeken we naar meer mogelijkhe-
den voor opstapjes en bijscholing, onder an-
dere via nieuwe soorten werk-leerbedrijven. 

• Gemeente richt zich specifiek op 55-plussers 
in de bijstand (maatschappelijk actief hou-
den of weer duurzaam aan werk helpen).  

• Ergon maakt afspraken met bedrijven over 
‘jobcarving’ en ‘reshoring’. 

kingen zijn. Dat gaan we beter in kaart bren-
gen, om maatwerk te kunnen leveren. 

• Werkgevers willen we prikkelen tot diversiteit 
in hun aannamebeleid. 

• De komende periode zetten we extra in op 
het verkleinen van de mismatch tussen de 
vraag van werkgevers (met name in techniek 
en zorg) en het bijstandsaanbod, onder an-
dere door omscholing en het realiseren van 
leertrajecten (meester-gezel) bij bedrijven 

• De effectiviteit van het participatiebedrijf 
willen we vergroten door meer aansluiting te 
zoeken bij de kansen die de Brainportregio 
biedt. Bijvoorbeeld door een verschuiving 
van productiewerk naar techniek en door 
passende stages bij Eindhovense bedrijven. 

• We zetten de komende jaren stevig in op het 
creëren van participatietrajecten die de be-
hoefte aan zorg verkleinen. We gaan het be-
drijfsleven hier duurzaam bij betrekken en 
kijken naar nieuwe vormen van netwerksa-
menwerking en matching, zoals dat nu ook 
al gebeurt voor dak- en thuislozen. 

• Inkoop is een goed sturingsmechanisme om 
sociaal, inclusief en duurzaam ondernemen 
te stimuleren, bijvoorbeeld via de Prestatie-
ladder Sociaal Ondernemen maar ook met 
andere instrumenten zoals Social Impact 
Bonds en challenges. 

 

1.3 Uitvoeringsprogramma Participatie 2016-2018 

De in het coalitieakkoord 2014-2018 opgenomen beleidsvoornemens ten aanzien van het 
participatiebeleid zijn uitgewerkt in het ‘Uitvoeringsprogramma Participatie 2016-2018’4. 
In de inleiding wordt de vraag gesteld of een afzonderlijk uitvoeringsprogramma voor parti-
cipatie nog wel gepast is, gelet op de gewenste integrale en ontschotte benadering van het 
sociaal domein. Voor de periode 2016-2018 kiest Eindhoven hier voorlopig nog wel voor.  
 

Belang van Centraal in het uitvoeringsprogramma staat het verhogen van de arbeidsparticipatie. Het 
participatie belang van een hoge(re) arbeidsparticipatie wordt op de volgende manieren toegelicht: 

• “Iedereen doet mee” in Eindhoven, het doel is om een inclusieve stad te zijn. 
• Eindhoven streeft naar “volledige participatie”, en als onderdeel daarvan een hoge(re) 

arbeidsparticipatie omdat werk een belangrijk aspect is van ‘meedoen’ in de samenle-
                                                           

4 Gemeente Eindhoven, Uitvoeringsprogramma Participatie 2016-2018, mei 2016.  
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ving. Het geeft inwoners de mogelijkheid in hun eigen inkomen te voorzien, zichzelf te 
ontwikkelen als persoon en sociale contacten uit te breiden.  

• Een hoge(re) arbeidsparticipatie is ook belangrijk omdat het hebben van betaald werk 
ook veel sociale problematiek voorkomt. 

• Daarnaast is arbeidsparticipatie nodig voor de economische ontwikkeling van de regio. 
 

Langetermijn- Het uitvoeringsprogramma bevat verder enkele ambities voor de langere termijn (in casu 
ambities 2020), die zijn uitgewerkt naar strategische doelen voor de periode 2016-2018: 

• Waar de gemeente Eindhoven nu met 100 miljoen euro 6000 huishoudens van een 
volledig inkomen voorziet, is het streven om in 2020 met dezelfde 100 miljoen euro 
9000 (andere) huishoudens van een (aanvullend) inkomen voorzien. 

• In beeld brengen hoeveel (niet)-uitkeringsgerechtigden in Eindhoven niet participeren 
binnen een bedrijf, met als doel dit percentage in 2020 te halveren. 

 
Uitstroom- Toegespitst op uitstroom naar werk is de strategische doelstelling om in 2016 circa 600  
ambities mensen naar deeltijdwerk te begeleiden, waardoor deze gedeeltelijk uit de uitkering 

stromen. Daarnaast is de doelstelling om 1.200 mensen naar voltijdswerk te stimuleren. 
Voor deeluitstroom was vóór 2016 nog geen doelstelling geformuleerd. Voor voltijdsuit-
stroom geldt dat de in 2016 en daarna nagestreefde uitstroom naar werk aanmerkelijk 
hoger is dan de tot dan gehanteerde ambities en gerealiseerde uitstroomcijfers: 

 

 
 

De gemeente streeft verder een toename van de deeluitstroom na, van 600 mensen in 
2016 naar 1.000 in 2018. De gemeente denkt deze toenemende extra uitstroom mede te 
kunnen realiseren door de overdracht van taken in 2016 naar WIJeindhoven. Alle uitke-
ringsgerechtigden krijgen dan een nieuw eerste contactpersoon in de vorm van een gene-
ralist uit een WIJteam. De ambitie is dat deze generalisten in 2016 alle uitkeringsgerech-
tigden spreken over participatie waarbij alle vormen en mogelijkheden worden overwogen, 
onder andere gedeeltelijke uitstroom naar werk, eventueel in combinatie met de inzet van 
loonkostensubsidie. 
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Onderliggende In het uitvoeringsprogramma is in grote lijnen aangegeven hoe de uitstroomdoelstellingen 
output-doelen gerealiseerd moeten worden. De nagestreefde 1.200 plaatsingen op een voltijdsbaan zou 

als volgt gerealiseerd moeten worden: 
• 300 matches door de WIJteams. 
• 500 matches via het werkgelegenheidsteam (WGT), onderdeel van 04Werkt. 
• 300 matches via sociale ondernemingen, eventueel met inzet van loonkostensubsidie, 

al dan niet bemiddeld door WGT (deze matches komen bovenop de 500 van het WGT). 
• 100 matches via inzet van tweedelijns werktrajecten. 
 
Daarnaast bevat het uitvoeringsprogramma de ambitie dat 2.500 mensen een activerings-
traject5 starten, waarvan 2.000 via de WIJteams en 500 via de tweedelijn, via gemeente-
lijke dienstverlening, opdracht sociaal domein of Persoonsgebonden Re-integratiebudget.  

1.4 Bijstelling van targets in programmabegroting 2019 

De in het uitvoeringsprogramma Participatie 2016-2018 vastgelegde kwantitatieve doel-
stellingen zijn in de programmabegroting 2019 neerwaarts bijgesteld. De targets zijn 
neerwaarts bijgesteld naar een in de visie van de gemeente, in het perspectief van de rea-
lisatiecijfers tot dan, realistischer ambitieniveau:  
 
Doelen 2016-2018 2019 
Volledige uitstroom naar werk 1.2006 800 
Deeluitstroom 600 in 2016 

1.000 in 20187 
800 

 
Overige concrete doelstellingen hebben onder meer betrekking op: 
• Werkplekken nieuw beschut werk creëren (ambitie voor 2018 is 83 plekken8, voor 

2019 108 plekken) 
• Naar werk begeleiden van mensen die in de doelgroep vallen van de ‘Banenafspraak’. 

Voor 2018 was de ambitie om met inzet van loonkostensubsidie 234 fte werk voor de-
ze doelgroep te creëren. 

• Mede door op uitstroom gerichte acties én inzet op preventie en (eventueel) beperking 
van instroom, heeft de gemeente Eindhoven voor de komende jaren als ambitie gefor-
muleerd dat het aantal verstrekte (bijstands-) uitkeringen daalt, van 7.110 in 2018 
naar 6.269 in 2022. De voor 2019 nagestreefde daling bedraagt 219. 

 
                                                           

5 Onder een activeringstraject wordt ‘een traject verstaan waarmee iemands zelfredzaamheid wordt 
vergroot, waaronder op het leefgebied dagbesteding met een oogpunt op werk of scholing’.  
6 De realisatie in 2017 kwam uit op 670 x volledige uitstroom naar werk. 
7 De realisatie in 2017 kwam uit op 728 x gedeeltelijke uitstroom naar werk o.b.v. deeltijdwerk. 
8 In de ‘voorgangsrapportage Arbeidsmarkt Q2 2018’ is toegelicht dat er vooralsnog maar 16 per-
sonen uit Eindhoven zijn geplaatst op een werkplek Nieuw Beschut werk. Belangrijke bottleneck 
daarbij blijkt het geringe aantal indicaties door het UWV c.q. de strikte door het UWV te hanteren cri-
teria. 
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… ook voor In het uitvoeringsprogramma Participatie 2016-2018 was ook een concrete doelstelling 
doorstroom? opgenomen voor activering van mensen, gericht op het opklimmen op de participatielad-

der zonder dat dit (meteen) hoeft te resulteren in werk. De target was 2.000 trajecten via 
WIJteams en 500 activeringstrajecten via 2e lijnsvoorzieningen. Voor BEA is onduidelijk of 
het nieuwe College van B&W ook, en zo ja in welke mate, inzet op doorstroom door active-
ring.  
 

Participatie In de begroting 2019 stelt het College van B&W dat werk de belangrijkste basis is om op 
elk jaar 0,5 eigen benen te staan. Het wil een extra accent leggen op uitstroom naar werk, om meer 
% omhoog mensen economisch zelfredzaam te maken en om de kosten van uitkeringen te 

verminderen en zo de gemeentelijke financiën te ondersteunen. Het College van B&W ziet 
goede mogelijkheden voor extra uitstroom, zeker gelet op de economische groei en de 
groei van de stad. Uiteindelijk wil het College van B&W de netto participatiegraad, oftewel 
het aandeel mensen tussen 15 en 65 jaar dat een baan heeft) verhogen van 66,5 procent 
in 2018 naar 68,5 procent in 2022 (toename van een 0,5 procent per jaar). 

1.5 Targets en realisatiecijfers WIJeindhoven, Participatiebedrijf en 04Werkt/WGT 

Door de gemeente Eindhoven zijn voor de verschillende schakels in de uitvoeringsketen 
doelstellingen geformuleerd, kwalitatief en voor een deel ook kwantitatief. En deels formu-
leren in de keten actieve partners ook zelf hun ambities en doelen, denkend vanuit de 
overkoepelende ambities en beleidsdoelen van de gemeente Eindhoven.  
Navolgend worden de doelen van drie hoofdspelers in de uitvoeringsketen toegelicht. Waar 
mogelijk wordt ook weergegeven in welke mate deze doelen worden gerealiseerd. 
 

WIJeindhoven De gemeente Eindhoven sluit met WIJeindhoven jaarlijks een uitvoeringsovereenkomst, 
waarin de voor dat jaar na te streven doelen zijn vastgelegd. In de uitvoeringsovereen-
komst voor 2017 is het volgende vastgelegd over het aandeel van WIJeindhoven in de to-
tale gemeentelijke ambitie bij het naar werk toeleiden van mensen uit de bijstand9: 
• De gemeente stelt zich tot doel om met haar partners 1.200 inwoners uit de uitkering 

door te geleiden naar werk.  
• Voor WIJeindhoven zijn doelstellingen geformuleerd ten aanzien van het naar werk be-

geleiden van inwoners zonder inzet van specialistische ondersteuning en met specialis-
tische ondersteuning, waarbij voor de laatste subdoelstelling specifiek is bepaald hoe-
veel inwoners in samenwerking met het Werkleerbedrijf en het Werkgelegenheidsteam 
naar werk moeten worden begeleid: 

 

                                                           
9 Gemeente Eindhoven en Stichting WIJeindhoven, Uitvoeringsovereenkomst, 21 december 2016. 
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Omschrijving doelstelling, uitvoeringsovereenkomst 2017 Streefcijfers 
Inwoners die de stichting begeleidt naar werk zonder inzet van specialis-
tische ondersteuning uit de tweedelijn 

minimaal 350 

Uitkeringsgerechtigden die de stichting doorgeleid heeft naar het Werk-
leerbedrijf (WLB) of het Werkgelegenheidsteam (WGT) 

minimaal 600 

Inwoners die de stichting begeleidt naar werk door inzet van specialisti-
sche ondersteuning zoals Buzinezzclub, Gascoigne en Springplank040 

minimaal 250 

Totale doelstelling begeleiding naar werk Minimaal 1.200 
 
In de uitvoeringsovereenkomst voor 2018 ontbreken kwantitatieve targets voor het naar 
werk begeleiden van inwoners uit een uitkering10. 
In de uitvoeringsovereenkomst voor 2019 zijn wel weer kwantitatieve targets opgenomen, 
zij het dat deze naar aard en omvang afwijken van de targets voor 2017. Concreet zijn de 
volgende doelen opgenomen: 
 
Omschrijving doelstelling, uitvoeringsovereenkomst 2019 Streefcijfers 
Door de stichting naar werk bemiddelde potentiële aanvragers voor een 
Participatiewet-uitkering i.p.v. verstrekken van een Participatiewet-
uitkering 

minimaal 300 

Aanmelding van bijstandsgerechtigden bij ketenpartners minimaal 2.100 

Totale doelstelling begeleiding naar werk Voorkomen dat 300 
inwoners instromen 
(preventie) en aan-
melden van 2.100 
inwoners bij keten-

partners voor (traject 
naar) werk 

 
Daarnaast is expliciet als doelstelling op het terrein van participatie opgenomen dat de 
stichting meewerkt aan de verbetering van de opzet van het ketenproces.  
 
Stichting WIJeindhoven rapporteert elk kwartaal over haar inspanningen en de daarmee 
bereikte resultaten: 
• In deze kwartaalrapportages wordt niet teruggegrepen op de hiervoor weergegeven 

kwantitatieve doelstellingen.  
• Wel wordt de ontwikkeling geschetst van de instroom in het uitkeringsbestand van de 

Participatiewet en de totale uitstroom11.  
• Er wordt geen toelichting gegeven op de motieven voor uitstroom (met name of dit 

vanwege uitstroom naar werk is of anderszins).  

                                                           
10 Gemeente Eindhoven en Stichting WIJeindhoven, Uitvoeringsovereenkomst, 21 december 2017. 
11 In de meest recente kwartaalrapportage, over het 3e kwartaal van 2018, is te zien dat er in dat 
kwartaal 322 mensen instromen naar een Participatiewet-uitkering en 474 mensen uitstromen. 
Eind september waren er in totaal 6.621 inwoners met een P-uitkering (juni 2018, 6.773 inwoners). 
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• De kwartaalrapportage vermeldt dat er eind september 2018 in totaal 6.621 inwoners 
met een P-uitkering waren tegen 6.773 inwoners in juni 2018. Opgemerkt wordt dat 
“De daling van de instroom het gevolg is van activiteiten op het gebied van participa-
tie”. Deze uitspraak wordt echter niet voorzien van een nadere toelichting of onderbou-
wing.  

 
Participatie De tweede belangrijke ketenpartner voor de gemeente Eindhoven bij de uitvoering van  
bedrijf de Participatiewet, is het Participatiebedrijf. Het Participatiebedrijf is onderdeel van de 

Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE) waarin 
naast Eindhoven ook de gemeenten Veldhoven, Heeze-Leende, Waalre en Valkenswaard 
participeren en waarvan verder ook het SW-bedrijf Ergon deel uitmaakt. De doelstellingen 
van het Participatiebedrijf en de andere onderdelen van GRWRE, zoals met name het SW-
bedrijf Ergon, worden jaarlijks uitgewerkt in een Strategisch Plan12. De bij Ergon respectie-
velijk het Participatiebedrijf neergelegde opdrachten laten zich als volgt samenvatten: 
• De integrale uitvoering van de regeling Loonkostensubsidie (Banenafspraak uit het So-

ciaal Akkoord) en de regeling Nieuw Beschut (met een door het Rijk verplichte taakstel-
ling) zijn door de gemeente Eindhoven ondergebracht bij Ergon. Ergon biedt daarnaast 
werkplekken aan de oude Wsw-populatie. 

• Het Participatiebedrijf is per 1 januari 2018 een uitvoeringsorganisatie van GRWRE, 
met als opdracht re-integratiediensten te verlenen aan de bredere doelgroep binnen de 
Participatiewet. De missie van het Participatiebedrijf luidt als volgt: “Uitkeringsgerech-
tigden ontwikkelen (in zelfbewustzijn, inzicht, motivatie, vaardigheden en/of kennis) 
naar werk en/of bijstandsonafhankelijkheid en zelfredzaamheid”  

 
Er is feitelijk geen uitvoeringsovereenkomst tussen gemeente en Participatiebedrijf, maar 
met het goedkeuren van het Strategisch Plan geeft het bestuur, inclusief de gemeente 
Eindhoven, via College van B&W en gemeenteraad opdracht tot deze rol en doelstellingen. 

 
Het Participatiebedrijf opereert in een gedeelde ketenverantwoordelijkheid met de aange-
sloten gemeenten (kijkend naar proces instroom-doorstroom-uitstroom): 
a. Gemeenten (of stichting WIJeindhoven) zijn verantwoordelijk voor de toeleiding (in-

stroom) van cliënten naar het Participatiebedrijf. 
b. Het Participatiebedrijf is verantwoordelijk in de doorstroomfase met het doel om de af-

stand van de cliënt tot de arbeidsmarkt te verkleinen dan wel geheel weg te nemen. 
c. De uitstroom is een verantwoordelijkheid van de gemeenten of het werkgeversservice-

punt 04Werkt met daarin het Werkgelegenheidsteam gemeente Eindhoven). 
 
Het Participatiebedrijf fungeert als preferred aanbieder13 voor inwoners die tot de doel-

                                                           
12 De meest recente versie is GRWRE, Strategisch Plan 2019-2022, Samen werken we aan werk 
voor iedereen!, concept, versie 25 augustus 2018. 
13 In het Strategisch Plan 2018-2021 is verwoord dat het Participatiebedrijf “een aanbieder is van 
re-integratiedienstverlening en daarmee feitelijk naast andere partrijen in de markt staat die op dit 
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groep Participatiewet behoren en die specialistische ondersteuning nodig hebben. Dit geldt 
met name voor het grootste deel van de nieuwe instroom (niet de mensen die zonder on-
dersteuning aan het werk kunnen of met een zeer beperkte interventie) en een deel van 
het zittend bestand. Door de inzet van een aantal producten die een verplichtend karakter 
kennen, is het poortwachterseffect aanwezig (dit betreft met name nieuwe aanmeldingen 
op grond van de Participatiewet). 
 
Binnen de hiervoor beschreven gedeelde ketenverantwoordelijkheid zijn er geen targets 
geformuleerd voor het Participatiebedrijf. Het Participatiebedrijf houdt wel nauwkeurig bij 
hoeveel aanmeldingen er zijn door de aangesloten gemeenten en voor Eindhoven met na-
me via WIJeindhoven, hoeveel van deze mensen uiteindelijk een traject volgen via het Par-
ticipatiebedrijf en of dit leidt tot uitstroom naar werk. Dit aantal mensen in traject is sterk 
gedaald ten opzichte van het aantal aanmeldingen enkele jaren geleden bij het gemeente-
lijke Werkleerbedrijf (WLB), van toen circa 1.600 per jaar naar momenteel circa 700. Het 
Participatiebedrijf geeft daarbij aan dat de uitstroom relatief op het zelfde niveau is geble-
ven, namelijk circa 50 procent. Voor 2018 is het beeld dat uiteindelijk 501 mensen een 
traject hebben gevolgd gericht op werk en dat daarvan 258 mensen daadwerkelijk uit-
stroomden naar werk (51,4 procent)14: 
 
Afgeronde trajecten in 2018 
(Q1 t/m Q4) 

Sociale 
activering 

Opleidings-
traject 

Trajecten 
werk 

Totaal 

Uitstroom werk 41 57 258 356 
Doorstroom ander traject 82 95 120 297 
Einde dienstverlening 25 16 28 69 
Terugleiding (niet verwijtbaar) 135 27 84 246 
Terugleiding (verwijtbaar) 37 4 11 52 
Totaal 320 199 501 1.020 
 
Het blijkt dat ook mensen naar werk uitstromen die een traject gericht op sociale active-
ring volgen bij het Participatiebedrijf of een opleidingstraject. Het gaat dan om respectieve-
lijk 41 van de 320 personen bij sociale activering (uitstroom naar werk is dan 12,8 pro-
cent) en om 57 van de 199 mensen die een opleidingstraject volgden (28,6 procent).  
 
Het Participatiebedrijf heeft niet alleen een rol in het bijdragen aan de uitstroom naar werk 
maar ook in het beperken van het beroep op een Participatiewet-uitkering. Deze zoge-

                                                                                                                                                                          
gebied diensten aanbieden”. De bijzondere positie van het bedrijf komt tot uiting in “een primaire en 
‘preferred’ inzet (..) voor de uitvoering van een verdiepte diagnose voor advisering aan toeleiders, in-
zet van een aantal producten die een verplichtend karakter hebben met name voor een Poortwach-
ters-resultaat, openboekfinanciering en voorcalculatorische investering van de deelnemende ge-
meenten en ten gevolge daarvan geen direct toegerekende kostprijs per traject”. 
14 Nota bene: de weergegeven aantallen hebben betrekking op alle vijf aangesloten gemeenten, 
waarbij Eindhoven doorgaans circa zeker 70 procent tot 80 procent van de cliënten vertegenwoor-
digt. 
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noemde ‘poortwachtersfunctie’ krijgt vorm doordat een deel van de mensen die zich aan-
meldt voor een uitkering vóór daadwerkelijke toekenning van de uitkering toch zelf in staat 
blijkt om werk te vinden dan wel afziet van een uitkering (bijvoorbeeld omdat de bijbeho-
rende plichten als beperkend worden ervaren). 
 
In 2018 verzorgde het Participatiebedrijf voor 1.945 personen een intake, waarbij voor 65 
procent (1.281 personen) een diagnose werd uitgevoerd gericht op het bepalen van af-
stand tot werk en aanwezige dan wel ontbrekende competenties15. Dit betekent dat voor 
circa 670 personen geldt dat het Participatiebedrijf om uiteenlopende redenen uiteindelijk 
geen diagnose uitvoerde. Het poortwachterseffect kan daarbij op basis van gegevens van 
het Participatiebedrijf worden geraamd op zo’n 165 personen waarvoor geldt dat zij alsnog 
een baan vonden voor het moment van diagnose stellen (129 personen) of dat zij afzagen 
van een uitkering (36 personen): 

 

 
 

Medio 2018, op 30 juni 2018, liepen er bij het Participatiebedrijf 433 trajecten. Een groot 
aantal trajecten betrof trajecten bij buurtbedrijven (116, onderdeel van sociale activering) 
en er liepen ook relatief veel trajecten voor vergunninghouders (100 opleidingstrajecten en 
daarnaast 31 trajecten ‘leren solliciteren’ voor deze doelgroep): 
 

                                                           
15 In deze passage en navolgende figuur opgenomen cijfers zijn afkomstig van het Participatiebe-
drijf en ter beschikking gesteld voor het voorliggende onderzoek. De cijfers sluiten aan bij door 
GRWRE verzorgde kwartaalrapportrages voor het bestuur van de GR.  
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Lopende trajecten Q2 - 2018
Sociale activering
Arbeidsmarkt basiscompetenties 14
Anders Denken Doen en Bewegen 23
Buurtbedrijven 116
Cleanteam 18
Opleidingstrajecten
Taal- en Computerbegeleiding 8
Traject Vergunninghouders 100
WLB Taal 2
Trajecten richting werk
Leren Solliciteren (kort) 29
Leren Solliciteren (lang) 12
LS voor Vergunninghouders 31
Max Intensief 45
Max WW 8
Sollicitatiebegeleiding 3
WLB 24
Totaal 433  
 
In het Strategisch Plan van GRWRE voor de periode 2019-2022 zijn de ambities van het 
Participatiebedrijf bij het naar werk toeleiden van cliënten weergegeven, in samenhang 
met de relatie tot met name WIJeindhoven, die cliënten moet aanreiken, en 04Werkt/WGT 
die de bemiddeling naar werk bij reguliere werkgevers verzorgt: 
 

 
 
Voor 2019 is de ambitie van het Participatiebedrijf om, samen met 04Werkt/WGT, 500 
mensen uit te laten stromen uit de bijstand naar werk. De ambitie voor de door het Partici-
patiebedrijf georganiseerde trajecten naar werk is 55 procent daadwerkelijk succesvol is.  
 

Banenafspraak Binnen GRWRE richt het voormalige sociale werkvoorzieningsbedrijf Ergon zich, behalve op 
& Nieuw  de oude doelgroep van mensen met een Wsw-indicatie, ook op de voorziening Nieuw 
Beschut Beschut in de Participatiewet en op het met behulp van loonkostensubsidie (LKS) naar 

werk begeleiden van mensen uit de doelgroep van de Wet banenafspraak en quotum ar-
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beidsbeperkten (Wet BQA). Tot de doelgroep van de ‘banenafspraak’ behoren: 
• Mensen die onder de Participatiewet vallen en die geen wettelijk minimumloon (WML) 

kunnen verdienen. 
• Mensen met een Wsw-indicatie maar geen Wsw-werkplek hebben en deze ook niet 

meer kunnen krijgen omdat de toegang tot de Wsw per 1 januari 2015 is gesloten. 
• Mensen met een Wajong-indicatie waarvoor geldt dat zij niet volledig en duurzaam ar-

beidsongeschikt zijn. 
 
Tot de doelgroep Nieuw Beschut behoren mensen met arbeidsvermogen die (nog) niet in 
een reguliere baan kunnen werken, ook niet met extra begeleiding en ondersteuning, en 
die uitsluitend in een beschutte omgeving en onder aangepaste omstandigheden kunnen 
werken. Het gaat om mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische be-
perking een zodanig hoge mate van (structurele) begeleiding of aanpassing van de werk-
plek nodig hebben, dat niet van een werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen 
in dienst neemt, ook niet met extra voorzieningen van gemeente of UWV. 
 
Voor zowel de banenafspraak als de voorziening Nieuw Beschut zijn zowel landelijk als ook 
op gemeentelijk niveau ambities geformuleerd, die door Ergon zijn vertaald naar de begro-
ting voor het betreffende jaar. De cijfers medio 2018 laten zien dat de gemeente Eindho-
ven ver achterloopt op de ambitie op het terrein van Nieuw Beschut (6,8 fte versus 42,0 
fte) en redelijk op schema loopt bij het realiseren van de ambities om mensen met LKS 
vanuit de doelgroep van de banenafspraak naar werk te begeleiden (227,1 fte gereali-
seerd medio 2018 met een target van 236 fte voor eind 2018): 
 

Participatiewet Nieuw Beschut Wsw-oud beschut
Gemeente Begroting 

eind 2018
Realisatie 

fte PW
Verschil Begroting 

eind 2018
Realisatie 

fte PW
Verschil Begroting 

eind 2018
Realisatie 

fte PW
Verschil

Eindhoven 236 227,1 -8,9 42 6,8 -35,2 1.094,40 1.117,20 22,80
Heeze-Leende 10 4,3 -5,7 2 0 -2 38,1 37,7 -0,40
Valkenswaard 26 15,3 -10,7 2 0 -2 124,4 128,2 3,80
Veldhoven 21 13,2 -7,8 5 0 -5 152 157 5,00
Waalre 14 10,5 -3,5 2 0 -2 39,6 41,2 1,60
Overig/UWV 0 4,5 4,5 0 4,9 4,9 175,7 181,2 5,50
Totaal 307 274,9 -32,1 53 11,7 -41,3 1624,2 1662,5 38,3  
 

04Werkt/WGT 04Werkt is het WerkgeversServicePunt (WSP) van de regio Zuidoost-Brabant en een 
uitvoeringsorganisatie van het Regionaal Werkbedrijf Zuidoost-Brabant. De gemeente 
Eindhoven draagt bij aan de infrastructuur van 04Werkt door inbreng van haar Werkgele-
genheidsteam (WGT). De bij 04Werkt/WGT belegde opgave kan als volgt worden weerge-
geven16: 
• De totale regionale opgave van 04Werkt/WGT telt op tot het plaatsen van 1.686 per-

sonen bij een werkgever. 
• De kwantitatieve target van het WGT is toegenomen van 500 plaatsingen per jaar in 

                                                           
16 04Werkt is een initiatief van veertien gemeenten, waaronder Eindhoven, in samenwerking met 
UWV, Ergon, WSD en WVK-Groep. 
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2016 naar 600 plaatsingen per jaar in 2018.  
 
Op basis van verantwoordingsinformatie van 04Werkt/WGT, kan worden geconcludeerd 
dat de organisatie er in 2018 in is geslaagd om het doel van 1.686 vacatures te vervullen 
door mensen uit een uitkering naar werk te begeleiden, voor circa 81 procent is gereali-
seerd.  

 

 
 

De doelstelling is daarbij opgedeeld in een deel voor de gemeenten (1.000 vacatures) en 
een ander deel voor UWV (686 vacatures), en het blijkt dat in 2018 de gemeenten iets 
succesvoller zijn in het realiseren van de daar belegde doelstelling (realisatiegraad van 87 
procent versus 72 procent door UWV). 
Er wordt bij het formuleren van de targets geen uitsplitsing gemaakt naar mensen met een 
korte dan wel lange afstand tot regulier werk. Per saldo is het beeld dat de gemiddelde af-
stand tot werk toeneemt onder invloed van de gunstige conjunctuur (waardoor mensen 
met een korte afstand tot werk vaker zonder begeleiding werk vinden) en de instroom van 
nieuwe doelgroepen. Het gaat dan om mensen die voorheen in de Wajong zouden komen 
maar niet duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn en mensen die anders in de Wsw 
zouden instromen). Het leidt ertoe dat mensen met een korte afstand tot werk schaars 
worden en dat het aandeel cliënten waarbij de afstand tot regulier werk groot is toeneemt. 
Enkele jaren geleden bestond de opgave voor het WGT deels uit het naar werk begeleiden 
van mensen met een opleiding en relevante werkervaring, zoals monteurs. Tegenwoordig 
richt het WGT zich vooral op mensen waarbij op deze terreinen sprake is van tekorten. 
 
Voor de door de gemeente Eindhoven opgetuigde uitvoeringsketen als geheel kan worden 
geconstateerd dat de gehanteerde uitstroomdoelstellingen niet worden gehaald. Met na-
me gaat het dan om de volgende doelstellingen: 
• In het Uitvoeringsprogramma Participatie 2016-2018 wordt uitgegaan van een doel-

stelling 1.200 mensen voltijds naar werk te stimuleren. 
• Voor het net begonnen jaar 2019 en verder is de ambitie verlaagd, zoals vastgelegd in 

onder meer de Programmabegroting 2019, van 1.200 voltijds uitstroom uit een Partici-
patiewetuitkering per jaar naar 800. 
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Ambitie en  De realisatiecijfers liggen tussen 515 in 2015 en 737 mensen die uitstromen vanuit een 
realisatie voor Participatiewetuitkering naar werk17. Er is daarbij sprake van een opgaande lijn over de 
hele keten jaren 2015 tot en met 2018, maar alleen in het jaar 2018 realiseren de keten partners 

samen een hogere uitstroom naar werk dan in 2014, het laatste jaar vóór de decentralisa-
ties in het Sociaal Domein: 
 
Kwartaal Uitstroom werk Uitstroom overig Totaal per kwartaal Totaal per jaar naar werk

Heel 2014 694
Q1-2015 110 290 400
Q2-2015 139 250 389
Q3-2015 142 305 447
Q4-2015 124 279 403 515
Q1-2016 154 235 389
Q2-2016 118 189 307
Q3-2016 148 300 448
Q4-2016 132 233 365 552
Q1-2017 141 232 373
Q2-2017 153 256 409
Q3-2017 175 321 496
Q4-2017 201 298 499 670
Q1-2018 185 250 435
Q2-2018 169 238 407
Q3-2018 198 276 474
Q4-2018 185 282 467 737  
 
Voor de keten als geheel geformuleerde ambities voor uitstroom naar werk en de realisa-
ties verhouden zich als volgt tot elkaar: 

 

  
De ambities en realisaties komen in 2019 naar verwachting dicht bij elkaar. Dit is echter 
deels het gevolg van het verlagen van de uitstroomtarget en voor een ander deel van de 
opgaande trend ten aanzien van het aantal mensen dat vanuit de bijstand uitstroomt naar 
werk. 

                                                           
17 Bron: periodieke Voortgangsrapportages Arbeidsmarktbeleid van de gemeente Eindhoven. 

Eindhoven participeert – Eindrapport

BEA

16



 

  

1.7 Financiën, budgettaire kaders & uitgaven 

De activiteiten van gemeenten op het terrein van participatie worden hoofdzakelijk bekos-
tigd uit twee inkomstenbronnen, beide afkomstig van het Rijk: 
• De gemeente ontvangt van het Rijk een budget voor de bekostiging van de uitkeringen 

(bijstand, IOAW, IOAZ en BBZ). Dit is het zogeheten BUIG-budget. Uit het BUIG-budget 
moet de gemeente ook de loonkostensubsidies bekostigen. 

• Naast het BUIG-budget ontvangt de gemeente van het Rijk een budget voor de bekosti-
ging van het participatiebeleid. Dit is de zogeheten IUSD-uitkering. IUSD staat voor In-
tegratie-uitkering sociaal domein. Dit is een tijdelijke uitkering voor de uitvoering van de 
decentralisaties Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet. 

 
BUIG De grootte van het BUIG-budget is afgestemd op de omvang van de problematiek in hun 

gemeente. Die omvang van de problematiek wordt bepaald met behulp van een verdeel-
model, op basis van objectieve kenmerken van de gemeente, zoals demografische facto-
ren, samenstelling van het woningenbestand en dergelijke. Een gemeente die in verhou-
ding tot de problematiek weinig uitkeringen verstrekt (omdat zij een succesvol re-
integratiebeleid voert bijvoorbeeld), houdt geld over op het BUIG-budget. Een gemeente die 
in verhouding tot de problematiek veel uitkeringen verstrekt, moet zelf geld bijpassen. Op 
deze manier zijn de beleidsmatige verantwoordelijkheid en de financiële verantwoordelijk-
heid voor het beroep op de bijstand in één hand gebracht, namelijk de hand van de ge-
meente 
Op basis van door de gemeente gehanteerde informatie, kan worden geconstateerd dat er 
in de afgelopen jaren sprake was van een overschot op het BUIG-budget, met uitzondering 
van 2016. De jaarlast betrof daarbij de uitkeringen vanwege de Participatiewet, IOAW, 
IOAZ en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (waarbij de uitkeringen in het kader 
van de Participatiewet veruit dominant zijn): 
 
Jaar Aantal verstrekte 

uitkeringen
 Jaarlast LKS Rijksbijdrage BUIG

2015 6830 € 95.972.816 € 68.959 € 97.830.620

2016 7326 € 100.058.583 € 439.370 € 93.757.353

2017 7013 € 103.812.777 € 1.207.471 € 107.581.673

2018 7049 € 99.394.808 € 2.389.564 € 110.984.288  
 
Voor de komende jaren wordt vooralsnog geen tekort geraamd. Het kan wel zijn dat bij de 
kadernota in maart 2019 bijstellingen worden gepleegd, op basis van eventuele nieuwe 
van het ministerie te ontvangen gegevens: 
 
Meerjarenbegroting Jaarlast (schatting) LKS Rijksbijdrage BUIG

2019 6639* € 97.025.754 € 3.801.200 € 107.838.115

2020 6639 € 95.050.000 € 4.996.640 € 107.838.115

2021 6639 € 95.050.000 € 6.190.720 € 107.838.115

2022 6639 € 95.050.000 € 7.338.560 € 107.838.115  
 

Eindhoven participeert – Eindrapport

BEA

17



 

  

Om de verhouding tussen het budget en het aantal uitkeringen te schetsen heeft BEA het 
aantal uitkeringen berekend waarmee het BUIG-budget correspondeert. Dit aantal uitke-
ringen kan worden vergeleken met het feitelijke aantal bijstandsuitkeringen. Uit de figuur 
met een vergelijking met de B5-gemeenten blijkt dat Eindhoven van 2015 tot en met 2018 
minder bijstandsuitkeringen heeft moeten verstrekken dan op grond van het verdeelmodel 
kon worden verwacht. De ontwikkeling is de afgelopen drie jaar het gunstigst geweest in 
Den Bosch. Daar is het aantal uitkeringen in verhouding tot het verdeelmodel sterk afge-
nomen. 

 

 
 

IUSD De integratie-uitkering sociaal domein (IUSD) bestaat uit de middelen die per 2015 voor de 
Wmo (het nieuwe deel) en voor Jeugd naar gemeenten over zijn gaan en uit het Participa-
tiebudget zoals dat uit de Participatiewet beschikbaar komt. De IUSD-uitkering ten behoe-
ve van de uitvoering van de Participatiewet valt uiteen in een viertal componenten: 
• middelen ten behoeve van de re-integratie naar werk van de klassieke Wwb-doelgroep 

(die de gemeenten vóór 2015 al bedienden). 
• middelen ten behoeve van inwoners die tot 2015 zouden instromen in de Wajong, 

maar die niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn (component ‘Nieuw Wajong’) 
• middelen ten behoeve van inwoners die voorheen zouden instromen in de Wsw (en nu 

kwalificeren voor de voorziening Nieuw Beschut in de Participatiewet of in aanmerking 
komen voor de banenafspraak). 

• middelen ten behoeve van werkplekken voor de mensen die voor 2015 in de Wet so-
ciale werkvoorziening vielen (de toegang tot de Wsw is per 1 januari 2015 gesloten, 
maar de ‘oude Wsw’ blijft verder van kracht al neemt het aantal Wsw-ers trendmatig af 
vanwege de sluiting van de toegang).  

 
De middelen voor de klassieke Wwb-doelgroep zijn met ingang van 2019 overgegaan naar 
de Algemene Uitkering van het Gemeentefonds. Dit betekent dat gemeenten vanaf dat 
moment zelf moeten beslissen hoeveel middelen zij uit de Algemene Uitkering aan re-
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integratie besteden. 
 
Het participatie-deel van de integratie-uitkering Sociaal Domein voor de gemeente Eindho-
ven ontwikkelt zich de komende jaren als volgt18: 
 
IUSD-onderdeel Participatie 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Wwb klassiek 8.287.542
Nieuw Wajong 362.016 410.500 431.588 452.232 473.324 493.961
Nieuw begeleiding 1.496.684 1.521.404 1.751.311 1.794.594 1.999.333 2.204.069
Wsw 34.793.198 33.009.290 31.421.978 30.572.604 30.572.604 28.751.182
Totaal 44.939.441 34.941.195 33.604.877 32.819.430 33.045.261 31.449.212
Totaal minus Wwb klassiek 36.651.899 34.941.195 33.604.877 32.819.430 33.045.261 31.449.212  
 
Het deelbudget nieuw Wajong betreft de overheveling van re-integratiemiddelen van UWV 
naar gemeenten omdat een toenemend aantal jongeren die voorheen gebruik konden ma-
ken van de Wajong zich voor ondersteuning tot de gemeenten moeten richten. Het deel-
budget ‘Nieuw begeleiding’ is geënt op de begeleidingskosten voor de inwoners die worden 
geplaatst op garantiebanen en op Nieuw Beschut werk. De toename van de componenten 
‘Nieuw Wajong’ en ‘Nieuw begeleiding’ weerspiegelen de verwachte en nagestreefde toe-
name van de aantallen cliënten die in deze (sub-) doelgroepen vallen. De afname van het 
budget voor de uitvoering van de Wsw weerspiegelt de afname van het aantal werkplekken 
en in de jaren tot en met 2020 een efficiencykorting op de rijksbijdrage per werkplek. 
 
Het totale participatiebudget, gecorrigeerd voor het budget ten behoeve van de uitvoering 
van de Wsw, telt in 2018 op tot circa 10,0 miljoen. Voor de komende jaren valt op dat de 
afbouw van de Wsw-subsidies niet volledig worden gecompenseerd door een toename van 
de subsidie voor de doelgroepen die sinds 2015 nieuw instromen in het bestand van de 
Participatiewet i.c. de componenten ‘Nieuw Wajong’ en ‘Nieuw begeleiding’ binnen IUSD-
onderdeel Participatie.  
 

Uitgaven De door de gemeente geraamde uitgaven vanwege het Uitvoeringsprogramma Participatie 
2018 tellen voor 2018 op tot € 13,1 miljoen19. Daarvan is € 2,7 miljoen “afgeraamd” voor 
Stichting WIJeindhoven20 zodat € 10,4 miljoen resteert “ter nadere oormerking”.  
Deze beschikbare middelen worden op basis van de begroting 2018 als volgt aangewend: 
• € 9.106.000 binnen taakveld 6.5, Arbeidsparticipatie. 
• € 1.283.000 binnen taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. 
 

                                                           
18 Bron: septembercirculaire 2018. 
19 Bijlage I bij Gemeente Eindhoven, Adviesnota Uitvoeringsprogramma Participatie, verdeling van 
de middelen 2018, 4 december 2017. 
20 Conform Collegebesluit uitvoeringsprogramma Participatie 2016-2018 d.d. 10 mei 2016. 
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Verdeling middelen Uitvoeringsprogramma Participatie 2.017 2.018

Sociale basis
WGT-projecten 300.000 250.000
Servicepunt Leren en Werken projecten 70.000 70.000
Inbesteding Servicepunt Leren en Werken 86.634 90.000
Social Impact Bond 50.000 0
Sociaal Ondernemen 205.000 200.000
Innovatie 700.000 0

Eerste lijn
WIJeindhoven 2.700.000 2.700.000

Tweede lijn
Inhuur specialisten participatie (flexibele schil) 2.050.000 2.050.000
Trajectkosten Participatiebedrijf 1.100.000 1.100.000
Loonkostensubsidie (begeleiding) 1.050.000 1.955.000
Ergon arbeidspool 360.000 240.000
Buurtbedrijf 600.000 520.000
WSW looncompensatie 40.000 40.000
Inbesteding WGT (inclusief matchingsunit) 700.000 665.000
Premie participatieplaats 30.000 30.000
Max intensief 0 100.000
Inkoop maaatschappelijke deelname en werk (MDW) 1.000.000 1.150.000
PRB 685.000 500.000
Jeugdwerkloosheid 250.000 200.000
Ouderenwerkloosheid 150.000 100.000
Acquisitieprogramma 0 135.000
Project Airport 75.000 25.000
Convenant Tempo Team 200.000 100.000
Matrix Arbeidsmarkt 60.000 60.000
Kracht on Tour 40.000 0
Startersbeurs 107.000 50.000
WS-3ID-WIW-banen lopende verplichtingen 300.000 250.000
Verzuimbegeleiding 30.000 30.000
Low-risk polis 30.000 30.000
MKB werkt digitaal platform 0 25.000
Scholingsopties 0 100.000
Onvoorzien 0 324.000

Totaal 13.098.634 13.089.000  
 
Van het totale budget van € 13.089.000 is in 2018 € 610.000 euro bestemd voor ver-
sterking van de sociale basis. € 2.700.000 is bestemd voor de eerste lijn (dat is WIJeind-
hoven) en € 9.997.000 voor de tweede lijn. Deze bestaat uit de specialisten waarnaar 
WIJeindhoven mensen kan doorverwijzen. 
 
In bijlage 2 van de Adviesnota Uitvoeringsprogramma Participatie, verdeling van de midde-
len 2018, waarop bovenstaande overzicht van uitgaven is gebaseerd, zijn verder bestedin-
gen buiten het Uitvoeringsprogramma opgenomen die niet gedekt worden vanuit de IUSD-
bekostiging. Eindhoven geeft meer uit aan Participatie dan het participatie-deel van de in-
tegratie-uitkering Sociaal Domein. Er is ook budget vanuit de ‘sociale basis’ ingezet en er 
zijn ook projecten met ESF-subsidie gefinancierd die onderdeel uitmaken van het Uitvoe-
ringsprogramma.  
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2 Beschrijving beleids- en uitvoeringsketen Participatiebeleid 

In hoofdstuk 2 wordt de beleids- en uitvoeringsketen van het participatiebeleid van de ge-
meente Eindhoven beschreven, met per ‘schakel’ in de keten een beschrijving van de 
maatschappelijke opgaven, de bij het oppakken van deze opgaven betrokken actoren en 
de wijze waarop deze actoren samenwerken. 
Per schakel worden in de praktijk ervaren sterke punten en minder sterke punten geïnven-
tariseerd, als basis voor eventuele aanbevelingen door de RKC Eindhoven.  

2.1 De keten op hoofdlijnen 

Vier essentiële Sterk vereenvoudigd kan de uitvoeringsketen worden teruggebracht tot vier essentiële 
processen processen: 

• Preventie van instroom c.q. voorkomen van onterechte instroom of mensen naar werk 
begeleiden vóórdat ze van WW-gerechtigde naar bijstandsgerechtigde overgaan. 

• Instroom: aanmelding voor uitkering, melding als werkzoekende en uitvoering diagnose. 
• Doorstroom, gericht op ontwikkelen van werknemersvaardigheden en competenties. 
• Uitstroom, bij voorkeur naar (regulier) werk. 
 
De organisatie van de uitvoeringsketen in Eindhoven kan als volgt worden gevisualiseerd21: 

 

 
 

Regie op keten De figuur illustreert dat de gemeente Eindhoven een groot deel van de uitvoeringsketen 
buiten de gemeentelijke organisatie heeft geplaatst bij met name de Stichting WIJeindho-
ven, de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE) 

                                                           
21 De gearceerde ‘blokjes’ betreffen onderdelen of organen van de gemeentelijke organisatie. 
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en 04Werkt/WGT. Dit laat onverlet dat de gemeente Eindhoven aanspreekbaar blijft op de 
resultaten die door de gezamenlijke ketenpartners, binnen de gemeente en daarbuiten, 
worden gerealiseerd.  
 
Geredeneerd vanuit de cliënt is WIJeindhoven doorgaans de eerste organisatie waar hij of 
zij zich meldt. De generalisten van WIJeindhoven voeren het zogenoemde ‘keukentafelge-
sprek’ en komen tot een eerste beoordeling van zowel kansrijkheid van de uitkeringsaan-
vraag als de mogelijkheden om naar werk te worden begeleid. De cliënt kan daarna, af-
hankelijk van behoefte en specifieke omstandigheden en kenmerken, te maken krijgen 
met onder meer: 
• Het Participatiebedrijf, dat met het sociale werkvoorzieningsbedrijf Ergon onderdeel is 

van GRWRE, voor trajecten gericht op sociale activering, opleiding of anderszins een 
traject gericht op verkorten van de afstand tot werk. 

• Het Werkgelegenheidsteam (WGT) van de gemeente Eindhoven, dat onderdeel vormt 
van c.q. ingebed is in de regionale structuur van 04Werkt/WGT. 04Werkt/WGT neemt 
de vraagzijde van de arbeidsmarkt als uitgangspunt en werkt vanuit dat perspectief 
aan een betere afstemming van vraag naar en aanbod van arbeidskrachten. Dit bete-
kent onder meer dat 04Werkt/WGT ook adviseert en ondersteunt bij personeelsvraag-
stukken. 

 
De inrichting van de hiervoor benoemde vier essentiële processen in de uitvoeringsketen 
(preventie, instroom, doorstroom en uitstroom) wordt hierna per proces toegelicht. 

2.2 Preventie 

Een belangrijk aspect van het gemeentelijk participatiebeleid betreft de preventie van in-
stroom, waarbij deze preventie betrekking heeft op: 
• Voorkomen van instroom die niet rechtmatig is, bijvoorbeeld omdat de betreffende in-

woner niet behoort tot de doelgroep van de Participatiewet. 
• Waarborgen dat een inwoner die bijstand aanvraagt ook voldoet aan de verplichtingen 

die dit met zich meebrengt.  
• Voorkomen van instroom vanuit de WW door te investeren in het gezamenlijk met het 

UWV benaderen van inwoners die op korte termijn vanuit de WW naar de bijstand over 
zullen gaan. 

 
Gemeente Inwoners vragen een bijstandsuitkering aan bij WIJeindhoven of via www.werk.nl. De 
beoordeelt aanvraag wordt opgenomen door een “generalist”  van WIJeindhoven die breed zicht heeft 
aanvraag op het sociale domein. De generalist bespreekt de aanvraag in het zgn. ‘keukentafelge-

sprek’. De aanvraag wordt vervolgens voorgelegd aan een inkomensspecialist van de ge-
meente. De gemeente beoordeelt de aanvraag.  
 
Ten aanzien van de mate waarin de gemeente aanvragen voor bijstand adequaat beoor-
deelt, zijn er indicaties dat de gemeente in het algemeen geen sterk accent legt op hand-
having en toezicht. Het aantal boetes is de afgelopen jaren gedaald ten opzichte van het 
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aantal waarschuwingen. Gesprekspartners geven aan dat “je als cliënt in Eindhoven zeker 
3 à 4 keer de kans krijgt om een fout te herstellen voordat er wordt gesanctioneerd.”. 
Sanctionering veronderstelt verder een goede samenwerking tussen WIJeindhoven, dat 
moet signaleren dat een cliënt zijn of haar afspraken of verplichtingen niet nakomt, en de 
gemeente Eindhoven die de sanctie oplegt. Aan het eind van paragraaf 2.2 wordt de ge-
schetste ontwikkeling nader toegelicht. 
 
In de Voortgangsrapportage Arbeidsmarkt voor het 2e kwartaal van 2018 is verwoord dat 
in het kader van preventie diverse initiatieven zijn opgezet voor uiteenlopende doelgroepen 
als WW-ers, jongeren en ouderen. Voor de doelgroep van jongeren is er specifieke aan-
dacht voor jongeren die uitstromen het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het prak-
tijkonderwijs.  
 

Project Een belangrijk samenwerkingsproject gericht op het voorkomen van instroom vanuit de 
max WW WW in de bijstand betreft het project ‘max WW’. In de Voortgangsrapportage Arbeidsmarkt 

voor het 2e kwartaal van 2018 wordt echter geconstateerd dat dit initiatief na een aan-
vankelijke goede start enigszins is weggezakt. Enkele gegevens ter illustratie: 
• In het tweede kwartaal van 2017 zijn 88 mensen vanuit de doelgroep van ‘max WW’ 

uitgenodigd deel te nemen aan een workshop. In principe kwamen in de betreffende 
periode22 272 mensen in aanmerking voor deelname aan het project, maar voor 73 
inwoners gold dat bij een eerste check bleek dat zij niet taalvaardig genoeg waren. Uit-
eindelijk stroomden 82 inwoners wel in het ‘max WW’-traject in en daarvan zijn 44 in-
woners door bemiddeling uitgestroomd naar werk (54 procent).  

• In 2018 zijn tot en met het tweede kwartaal 45 mensen gesproken, waarvan 25 deel-
nemers zijn bemiddeld naar werk (55 procent).  

 
Per saldo lijkt de benadering van ‘max WW’ relatief effectief te zijn, met uitstroomcijfers 
naar werk van rond 55 procent23. De daling van het aantal deelnemers kan het resultaat 
zijn van de sterk verbeterde economie, die eraan bijdraagt dat minder mensen de maxima-
le duur van de WW-uitkering ‘halen’, maar wellicht weerspiegelt het ook een verminderde 
focus op dit instrument van gemeente en UWV.  
 

VSO en praktijk- Ook met betrekking tot de jongeren die op afzienbare termijn uitstromen vanuit VSO en 
onderwijs praktijkonderwijs zijn er initiatieven ontwikkeld om te voorkomen dat deze jongeren vanuit 

school uiteindelijk instromen in de bijstand. Op basis van landelijke statistieken is bekend 
dat een groot deel van deze jongeren geen werk vindt maar in de bijstand eindigt. Van de 
leerlingen die vanuit het VSO uitstromen, vindt circa 15 procent direct na schoolverlaten 
betaald werk (voor een deel in deeltijd en in combinatie met een uitkering). Van de school-

                                                           
22 Gerapporteerd is niet over een kwartaal maar over de eerste zes maanden van 2017. 
23 Van alle UWV-cliënten stroom maar een klein deel door naar de bijstand. In de regio Eindhoven 
ligt dit momenteel op rond 4 procent. Ten aanzien van de mensen die na deelname aan ‘max WW’ 
uitstromen naar werk is de vraag of zij door deelname uitstromen naar werk of dat zij anders ook 
zouden zijn uitgestroomd. Over deze ‘netto effectiviteitsvraag’ is geen informatie beschikbaar.  
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verlaters van het praktijkonderwijs stroomt 43 procent uit naar betaald werk24.  
 
Voor de jongeren die uitstromen van het VSO en het praktijkonderwijs met uitstroomprofiel 
‘werk’ is inmiddels een sluitende aanpak gerealiseerd25. De betrokken scholen volgen hun 
leerlingen langer en zij stimuleren het lopen van stages, wat in de praktijk hét middel blijkt 
te zijn om deze jongeren naar een baan te leiden. De VSO- en praktijkonderwijsscholen 
hebben een directe verbinding met het Participatiebedrijf en Ergon voor re-integratie naar 
werk of plaatsing op een werkplek, voor zover het jongeren betreft met het uitstroomprofiel 
‘werk’.  
 
In paragraaf 2.6 wordt nader ingegaan op de voor deze doelgroep beoogde gerichte aan-
pak.  
 

Vergunning- Een tweede doelgroep die vanuit het perspectief van preventiebeleid interessant is, is de 
houders doelgroep van statushouders en andere ‘nieuwkomers’. De gemeente Eindhoven heeft 

voor deze doelgroep een programmamanager Vluchtelingen aangesteld. Bij deze pro-
grammamanager is de bestuurlijke opdracht belegd om de arbeidsparticipatie van vergun-
ninghouders te versnellen26. Uit het met de programmamanager gevoerde gesprek bleek 
dat tot voor kort werd gedacht dat vluchtelingen eerst maar eens moesten inburgeren en 
de taal moesten leren, en dat ze pas daarna naar de arbeidsmarkt zouden kunnen. In de 
praktijk kregen migranten eerst een huis, dan een uitkering, en daarna verdwenen ze uit 
beeld. Deze houding is drastisch gewijzigd. Waar mogelijk, wordt vanaf het begin gewerkt 
aan inzet van deze mensen in het arbeidsproces. Mede vanwege de taalbarrière is het 
voor veruit de meeste vergunninghouders echter niet gegeven om zelf werk te vinden, zo-
dat uiteindelijk vrijwel alle mensen uit deze groep een uitkering aanvragen.  
 
De programmamanager Vluchtelingen heeft na zijn aanstelling als één van de eerste acti-
viteiten willen inventariseren hoe groot de doelgroep was waar hij zich op zou moeten rich-
ten. Dit bleek geen eenvoudige opgave omdat in de gemeentelijke systematiek en door 
WIJeindhoven niet wordt geregistreerd op herkomst of etniciteit. Mede om deze reden was 
de doelgroep niet goed in beeld. De programmamanager heeft uiteindelijk het bestand bij-
standsgerechtigden gescreend op mensen waarvan vermoed werd dat zij een vluchtelin-
gen- of ‘nieuwkomers’-achtergrond zouden kunnen hebben. Dit bleken uiteindelijk circa 
900 personen te betreffen. De komst van vergunninghouders heeft de laatste jaren aan-
zienlijk bijgedragen aan de instroom in de bijstand. In 2018 moest Eindhoven 315 indivi-
duele personen huisvesten. Voor het komend jaar is een substantiële daling voorzien, naar 

                                                           
24 Zie https://www.onderwijsincijfers.nl/themas/aansluiting-onderwijs-arbeidsmarkt/vso-en-pro-
doorstroom-en-uitstroom.  
25 Er zijn drie uitstroomprofielen, gericht op werk, vervolgonderwijs en dagbesteding.  
26 Het programma vluchtelingen/migratie is één van de acht programma’s in het Sociaal Domein 
van de gemeente Eindhoven. De activiteiten van de programmamanager vallen hiërarchisch onder 
de directie Sociaal Domein.  

Eindhoven participeert – Eindrapport

BEA

24



 

  

105 personen in het eerste half jaar. 
 
Preventie 
Sterke punten Aandachtspunten en minder sterke punten 
• Initiatief ‘max WW’ voor mensen die aan 

einde van hun maximale WW-duur zit-
ten; project kent een relatief hoge uit-
stroom van rond 55 procent. 

• Sluitende aanpak gerealiseerd ten aan-
zien van jongeren die uitstromen uit 
VSO/praktijkonderwijs. 

• Bij benadering van vergunninghouders 
en andere nieuwkomers krijgt ‘werk’ in-
middels groter accent dan voorheen. 

• Gemeente Eindhoven lijkt geen sterk 
accent te leggen op handhaving en toe-
zicht.  

• Aantal deelnemers aan project ‘max 
WW’ is laatste tijd afgenomen. 

 

Weinig streng bij toetsen op rechtmatigheid & naleving arbeidsverplichtingen 

Het onderzoek levert indicaties op dat de gemeente Eindhoven een weinig strenge invulling 
geeft aan de zogenoemde ‘poortwachtersrol’. De poortwachtersfunctie richt zich op het 
voorkomen van instroom in een uitkering door te toetsen op de rechtmatigheid van een 
uitkering. Ook het in een gesprek wijzen op rechten en plichten behorend bij een uitkering 
en het hanteren van een ‘work first’-aanpak’ dragen bij aan een poortwachtersfunctie. Een 
indicatie dat Eindhoven de poortwachtersfunctie weinig streng invult, is dat tot medio 
2016 de instroom in de bijstand aanmerkelijk kleiner was dan het aantal mensen dat zich 
meldde voor een bijstandsuitkering maar dat sinds medio 2016 vrijwel iedereen die zich 
meldt voor een bijstandsuitkering deze ook lijkt te krijgen. 
 

   
 
Het kan zijn dat de gemeente Eindhoven (i.c. WIJeindhoven) de poortwachtersfunctie an-
ders heeft ingevuld, maar het kan ook zijn dat een en ander wordt veroorzaakt door veran-
deringen in de groep mensen die zich bij de gemeente meldt voor een uitkering. 
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Waar de invulling van de poortwachtersfunctie een indicatie kan vormen van de ‘streng-
heid’ van een gemeente ten aanzien van de instroom in de bijstand en de eisen die dan 
aan aanvragers van een uitkering worden gesteld, geldt dit ook voor de wijze waarop de 
gemeente de handhaving organiseert en invult. Op basis van CBS-statistieken kan worden 
geconcludeerd dat het aantal waarschuwingen ten opzichte van het aantal boetes sterk is 
toegenomen (van gemiddeld 0,5 tot 1,5 in de periode tot mei 2017 naar 2,5 tot 4,5 in de 
periode vanaf mei 2017 tot heden). Dit is een indicatie dat de toets op rechtsmatigheid 
van uitkeringen minder streng wordt ingevuld.  
 
Verder is ook het aantal maatregelen zeer sterk gedaald. Dit is een indicatie dat er ook 
minder (snel) sancties worden verbonden aan het niet nakomen van arbeidsverplichtingen: 
 

  
 
Nota bene: waarschuwingen en boetes hebben betrekking op het al dan niet recht hebben 
op een uitkering, maatregelen hebben betrekking op het al dan niet voldoen aan de ar-
beidsverplichtingen. Maatregelen kunnen opgelegd worden als mensen zich niet houden 
aan afspraken in het kader van de participatie (verschijnen op afspraken, meedoen aan 
trajecten, et cetera) of zich niet voldoende inspannen voor het verkrijgen en aanvaarden 
van werk. 

2.3 Instroom 

WIJeindhoven heeft de eerstelijns ondersteuning op het gebied van participatie (en ook op 
het terrein van Wmo en jeugdzorg) ondergebracht in inmiddels acht WIJteams. Dit bete-
kent dat het eerste contact van inwoners met een ondersteuningsvraag op het gebied van 
werk en inkomen niet meer met de gemeente is maar met een WIJteam. In het zogenoem-
de ‘keukentafelgesprek’ (KTG) wordt een eerste inschatting gemaakt van de mogelijkhe-
den en behoeften van de betreffende persoon.  
 

Investeren in In het Uitvoeringsprogramma Participatie 2016-2018 stelt de gemeente Eindhoven dat 
expertise ‘werk’ er op dat moment (medio 2016) “volop wordt geïnvesteerd in de WIJteams om de kennis 

rondom participatie op orde te krijgen”. Het belang van deze investering is groot. “Gezien 
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de sleutelpositie die arbeidsparticipatie heeft in het zelfredzamer maken van mensen, 
worden werk en participatie de belangrijkste focus binnen de werkwijze van de WIJteams”.  
 
Aanvankelijk werden bijstandsaanvragen in behandeling genomen door een generalist van 
WIJeindhoven. Tegenwoordig gebeurt dat door een T-profieler Participatie. Dat is een gene-
ralist met specifieke kennis van en affiniteit met ‘werk’. Gebleken is dat de meeste genera-
listen binnen WIJeindhoven meer affiniteit hebben met vraagstukken op het terrein van 
Wmo en Jeugdwet dan op het terrein van de Participatiewet.  
 
De T-profieler vormt zich een integraal beeld van de situatie, en kijkt dus ook naar belem-
meringen voor arbeidsdeelname die buiten de werksfeer liggen. WIJeindhoven hecht daar 
groot belang aan, omdat de organisatie niet wil gaan voor de kortste weg naar werk, maar 
zich wil inspannen voor duurzaam werk. Dit kan alleen indien er voldoende aandacht is 
voor bijvoorbeeld eventuele sociale en psychische problemen, schulden, verslavingspro-
blemen of zorgtaken.  
 

Investeren in Een groot deel van de Eindhovense bijstandsgerechtigden heeft al lange tijd een uitkering. 
kennis van de Velen zitten al vijf tot tien jaar in de uitkering. Deze mensen zijn voorheen vooral gezien als 
doelgroep zorgklant. WIJeindhoven benadert die mensen met de mededeling dat ze hen wil helpen 

om zelfredzamer te worden en wil ondersteunen bij het ‘arbeidsfit’ worden. Sommigen 
schrikken daarvan, maar anderen zijn blij dat daarvoor contact met hen wordt gezocht. 
Daarvoor was een flink deel van de cliënten vooral een dossiernummers. 
 
WIJeindhoven heeft enorm geïnvesteerd in het ‘leren kennen’ van mensen met een onder-
steuningsbehoefte op het terrein van welzijn, zorg en arbeidsparticipatie. Dit was nodig ook 
al omdat de uitvoering van de bijstand vóór 2015 bij de gemeente Eindhoven was onder-
gebracht en de gemeente haar taken aan WIJeindhoven heeft overgedragen met ‘lege 
dossiers’. WIJeindhoven heeft zelf alle informatie over het zittende bestand moeten ver-
zamelen. Daartoe zijn bijna alle 6 à 7.000 bijstandsgerechtigden in Eindhoven bezocht27. 
Circa 10 procent is momenteel nog niet bezocht. Dat zijn vooral mensen met een heel gro-
te afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder veel mensen die zijn aangewezen op be-
schermd wonen. 
 

Investeren in De informatie over individuele inwoners is vooral bekend bij individuele medewerkers van 
informatie de WIJ-teams en wordt deels vastgelegd in het WIJportaal. Deze informatie tezamen met 

gegevens vanuit de gemeente is zichtbaar in het inmiddels ontwikkelde Dashboard Parti-
cipatie. Er is geen gezamenlijk informatiesysteem met de navolgende partners in de keten, 
te weten het Participatiebedrijf en 04Werkt/WGT. WIJeindhoven geeft aan dat de AVG 
(‘Privacywet’) daarbij een belangrijk issue is.  

                                                           
27 WIJeindhoven heeft veel kennis over de inwoners van Eindhoven. De medewerkers in de WIJ-
teams kennen in principe 27.000 mensen, althans zijn er zoveel mensen die de gemeente ergens 
voor nodig hebben op het vlak van Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. 
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Diagnose & Wanneer bewoners zich voor een bijstandsuitkering bij WIJeindhoven hebben aangemeld 
inkoop traject moet worden bekeken welke dienstverlening ten behoeve van die bewoner moet worden 

ingekocht. Dit kan betrekking hebben op (nadere) diagnose, activering, vrijwilligerswerk, 
werkervaringsplekken en bemiddeling en plaatsing naar werk.  

 

 
 
Ook na inkoop van een traject blijft WIJeindhoven regisseur voor het door de cliënt te door-
lopen traject. WIJeindhoven bepaalt voor cliënten welk traject gewenst is en vervolgens is 
het de gemeente Eindhoven die deze trajecten inkoopt. Dit gaat niet op individuele basis. 
De gemeente heeft bij een groot aantal partners trajecten en plekken ingekocht, die WIJ-
eindhoven kan gebruiken. WIJeindhoven heeft hierbij een voorkeur voor een overzichtelijk 
aantal aanbieders, waarmee goede afspraken gemaakt kunnen worden. 
 

Samenwerking Een complicerende factor in de samenwerking in de keten is, dat de gemeente bij een 
in de keten aantal samenwerkingspartners toezeggingen heeft gedaan om een bepaald aantal 

trajecten af te nemen of werkplekken in te vullen met mensen vanuit het bestand van de 
Participatiewet. Dit heeft als risico dat nog te aanbodgericht wordt gedacht in de visie van 
WIJeindhoven. Onder meer in de relatie met het Participatiebedrijf is er spanning ten aan-
zien van de juiste verhouding tussen denken vanuit de behoeften van de cliënt enerzijds 
en het beschikbare aanbod aan trajecten anderzijds.  
 
Het Participatiebedrijf biedt, in de visie van WIJeindhoven, trajecten aan voor mensen die 
niet te ver van de arbeidsmarkt afstaan. Dat zijn de trajecten die ook op de markt worden 
aangeboden. In dat opzicht moet het Participatiebedrijf dus extra meerwaarde bieden. Het 
aanbod van Buurtbedrijven (sinds 2018 een traject van het Participatiebedrijf en daarvoor 
behorend tot Ergon) is wel geschikt voor mensen met een grote afstand tot werk.  
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De hiervoor weergegeven beelden bij de organisatie van de instroom van cliënten in de bij-
stand resulteren in de volgende sterke en minder sterke punten: 
 
Instroom 
Sterke punten Aandachtspunten en minder sterke punten 
• Door de inzet van T-profielers ‘participa-

tie’ bij de intake door WIJeindhoven 
krijgt ‘werk’ meer accent. 

• Professionals van WIJeindhoven ‘kennen 
iedereen’. 

• De professional van WIJeindhoven blijft 
een cliënt volgen na het eerste contact 
i.c. het KTG.  

• Voldoende accent op ‘werk’ naast zorg 
en welzijn blijft aandachtspunt bij in-
stroom van bijstandsgerechtigden.  

• WIJeindhoven heeft bij de start geen 
dossiers ontvangen van de gemeente 
Eindhoven. 

• Daarna heeft WIJeindhoven weinig prio-
riteit gegeven aan het registreren van 
competenties van cliënten.  

 

Balans tussen legitimiteit, betrokkenheid en maatschappelijk rendement 

In het werkproces ‘instroom’ is sprake van een interactie tussen enerzijds WIJeindhoven 
en anderzijds de inkomensspecialist van de gemeente. De procesgang, bezien vanuit het 
perspectief van een potentiële aanvrager van een bijstandsuitkering, is als volgt: 
• De burger kan zoals aangegeven een uitkering aanvragen via werk.nl. Hij of zij wordt 

vervolgens door WIJeindhoven uitgenodigd voor het keukentafelgesprek.  
• Het keukentafelgesprek gaat niet alleen over de inkomensproblematiek. In het gesprek 

inventariseert de generalist van WIJeindhoven alle sociale problemen die spelen in het 
gezin van de aanvrager. Deze integrale benadering zorgt ervoor dat er in de hulpverle-
ning niet alleen aandacht is voor zaken op het terrein van de Participatiewet, maar ook 
voor zaken op het terrein van de WMO en de Jeugdzorg. 

• De gemeente heeft met WIJeindhoven afgesproken dat bij dat gesprek de rechten en 
plichten aan de orde komen. De generalist stelt tijdens het keukentafelgesprek een 
aantal vragen waaruit hij kan opmaken of een aanvraag van een uitkering kans van 
slagen maakt, maar hij voert geen controle uit op de antwoorden die hij krijgt (dit kan 
de generalist niet omdat generalisten niet in IW3 kunnen). 

• In het gesprek krijgt de aanvrager een setje mee met ‘bewijsdocumenten’ om de aan-
vraag voor een Participatiewetuitkering in te kunnen dienen. Deze wordt afgegeven 
door de generalist als er een grote afstand tot werk is of als er direct een traject wordt 
ingekocht. Als een inwoner naar het Participatiebedrijf wordt doorverwezen, wordt er op 
het Participatiebedrijf een aanvraagset uitgereikt.  

• De aanvrager dient zelf de aanvraag in bij de gemeente. Op de aanvraag geeft WIJeind-
hoven aan of er sprake is van bijzondere omstandigheden waarmee de gemeente re-
kening moet houden. 

• De aanvraag belandt dan op de afdeling Inkomen op het bureau van een specialist In-
komen, die het recht op een uitkering beoordeelt. De specialist Inkomen richt zich pri-
mair op de legitimiteit van een uitkeringsaanvraag. Hij of zij kan daarbij wel in enige  
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mate ‘maatwerk’ bieden en ook rekening houden met andere invalshoeken, een en 
ander in overleg en na afstemming met de generalist van WIJeindhoven.  

• De aanvraag voor een uitkering wordt uiteindelijk benaderd vanuit drie invalshoeken 
(de zogenoemde ‘afstemmingsdriehoek’): 
L  Legitimiteit, toetsing aan wet- en regelgeving van het recht op een uitkering 
B  Betrokkenheid, van de cliënt bij het helpen oplossen van het probleem 
MR Maatschappelijke Rendement 

 

 
 
• Bij de invalshoek ‘maatschappelijk rendement’ wordt bezien of het wellicht voor de 

gemeente per saldo uiteindelijk goedkoper is of maatschappelijk meer gewenst indien 
er toch een uitkering wordt verstrekt, ook indien dit vanuit het oogpunt van legitimiteit 
niet vanzelfsprekend is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de aanvrager zonder uit-
kering in een dure opvang terecht zou komen. 

• De generalist van WIJeindhoven is degene die het integrale overzicht moet houden en 
de samenhang moet organiseren tussen de drie invalshoeken. 

• In het samenspel tussen de inkomensspecialist en de generalist wordt uiteindelijk be-
paald of iemand een uitkering krijgt. Tonen van betrokkenheid en overwegingen van 
maatschappelijk rendement kunnen er dan toe leiden dat ook een uitkering wordt ver-
strekt indien de betreffende persoon daar naar de ‘letter van de wet’ geen recht op 
heeft. 

 
Door gesprekspartners is aangegeven dat in de afgelopen jaren het accent in de afweging 
tussen legitimiteit, betrokkenheid en maatschappelijk rendement is verschoven. In de vo-
rige collegeperiode is de L van legitimiteit minder centraal komen te staan.  

2.4 Doorstroom 

Nadat WIJeindhoven heeft bepaald of en zo ja op welke wijze een cliënt ondersteund kan 
worden naar werk, worden het Participatiebedrijf van de Gemeenschappelijke Regeling 
Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE)28 en andere aanbieders van trajecten 

                                                           
28 Aangesloten zijn de gemeenten Eindhoven, Veldhoven, Heeze-Lende, Valkenswaard en Waalre. 
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ingeschakeld. Het Participatiebedrijf is een doorontwikkeling van het voormalige Werkleer-
bedrijf van de gemeente Eindhoven en Ergon.  
 

Positionering Het Participatiebedrijf is per 1 januari 2018 een uitvoeringsorganisatie geworden onder de 
Participatie- GRWRE naast Ergon. De uitvoering van Loonkostensubsidie (LKS) en Beschut werk (BW) is 
bedrijf ondergebracht bij de uitvoeringsorganisatie Ergon, die verder de Wet sociale werkvoorzie-

ning (Wsw) uitvoert. De rolverdeling tussen Participatiebedrijf en Ergon is ruwweg dat de 
eerste zich richt op tijdelijke interventies (trajecten op het gebied van re-integratie naar 
werk) en de tweede op dienstverbanden en werkgeversrol. 
Het Participatiebedrijf verzorgt trajecten die cliënten moeten klaarmaken voor de arbeids-
markt, gericht op het aanleren of verbeteren van arbeidsmarktvaardigheden, en trajecten 
gericht op sociale activering. De laatste trajecten zijn bedoeld om bijstandsontvangers met 
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt door het opdoen van werkervaring dichter bij de 
arbeidsmarkt te brengen. Voorafgaand aan een traject doet het Participatiebedrijf een in-
take, op basis waarvan kan worden besloten of het Participatiebedrijf een traject ‘in huis’ 
voorstelt of een traject van een andere aanbieder.  
 
Het Participatiebedrijf is afhankelijk van WIJeindhoven voor aanlevering van cliënten. Het 
Participatiebedrijf verzorgt verder ook geen bemiddeling naar werk maar laat dit over aan 
met name 04Werkt/WGT en het gemeentelijk Werkgelegenheidsteam (WGT).  
Het Participatiebedrijf vergelijkt zijn positionering 
tussen enerzijds WIJeindhoven en anderzijds 
04Werkt/WGT als één van de middelste balletjes in 
de zogenoemde ‘Pendule van Newton’. Het Participa-
tiebedrijf is afhankelijk van een impuls van WIJeind-
hoven om actief te worden en zelf impulsen te kunnen 
geven aan opvolgende schakels in de keten zoals 
04Werkt/WGT, die voor uitplaatsing naar werk zorgen.   
 

Achterblijvende Het Participatiebedrijf stelt vast dat het aantal cliënten dat WIJeindhoven doorverwijst 
instroom… achterblijft bij de verwachtingen. Daarbij spelen meerdere factoren een rol, waarbij het 

Participatiebedrijf veronderstelt dat van belang zijn: 
• Het aantal bijstandsgerechtigden dat door WIJeindhoven wordt doorverwezen voor 

werkleertrajecten, re-integratietrajecten dan wel sociale activering gericht op werk, blijft 
wellicht achter bij de verwachtingen omdat er steeds meer sprake is van cliënten met 
multiproblematiek en de generalisten van WIJeindhoven dan voorrang geven aan zorg 
en welzijn boven ‘werk’.  

• Daarnaast is van belang dat WIJeindhoven voor werkleertrajecten, re-integratiediensten 
en sociale activering niet alleen doorverwijst naar het Participatiebedrijf maar ook naar 
diverse andere aanbieders. 

 
WIJeindhoven verwijst niet alleen door naar private re-integratiebureaus en dergelijke maar 
ook naar het initiatief ‘Buurt in Bloei’, dat onderdeel is van WIJeindhoven. Buurt in Bloei 
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richt zich op sociale activering van mensen in hun eigen wijk, door te stimuleren dat zij zich 
inzetten voor verenigingen, stichtingen en bedrijven in de wijk, waarbij dit de vorm kan 
aannemen van vrijwilligerswerk en van betaald werk. 
Het voormalige Werkleerbedrijf had vooral ook een poortwachtersfunctie. Kenmerkende 
uitspraak was “als je nu niet goed je best doet, dan moet je naar het Werkleerbedrijf!”. In-
middels is het aanbod aan trajecten vanuit het Participatiebedrijf uitgebreid, zodat cliënten 
meer op de maat van behoeften en mogelijkheden kunnen worden ondersteund. Hierbij 
ondervindt het Participatiebedrijf wel een imagoprobleem vanwege de verbondenheid met 
Ergon (aantal mensen wil niet werken in een bedrijf waar allerlei soorten arbeidsgehandi-
capten werkzaam zijn). 
 

… en veel Volgens het Participatiebedrijf wijst WIJeindhoven niet alleen (te) weinig mensen door 
‘no shows’ maar komt bovendien een groot deel van de mensen die is doorverwezen niet opdagen op 

de afspraak. Gevolg is dat het aantal door het Participatiebedrijf aangeboden trajecten is 
afgenomen van jaarlijks 1600 in de tijd van het Werkleerbedrijf tot jaarlijks 700 nu.  
 

Wie voert de Het Participatiebedrijf van Ergon heeft van de gemeente Eindhoven (en van de vier andere 
regie? deelnemende gemeenten) de opdracht gekregen om uitvoering te geven aan 2e lijns re-

integratiediensten en -producten die bijdragen aan een grotere of volledige bijstandsonaf-
hankelijkheid door loonvormende arbeid voor cliënten die onder de Participatiewet vallen. 
Dit zou kunnen worden geïnterpreteerd als een opdracht om in de 2e lijn de regie te voeren 
op de toeleiding naar werk van de doelgroep van de Participatiewet. Het Participatiebedrijf 
ambieert zelf deze regierol, als ‘rotonde voor doorverwijzingen’ naar eigen leerwerk- en re-
integratietrajecten en trajecten bij derden.  
 
De sterke en minder sterke kanten van de wijze waarop de doorstroom momenteel geor-
ganiseerd is, kunnen als volgt worden samengevat: 
 
Doorstroom 
Sterke punten Aandachtspunten en minder sterke punten 
• Participatiebedrijf is opvolger van Werk-

leerbedrijf. Het aanbod is inmiddels gro-
ter en meer divers (wat onverlet laat dat 
WIJeindhoven het aanbod nog te be-
perkt vindt). 

• Per 1 januari 2019 werken Participatie-
bedrijf en Werkgeversteam (WGT) met 
hetzelfde cliëntinformatiesysteem. 

• Instroom bij Participatiebedrijf blijft ach-
ter bij verwachtingen. 

• Bovendien is het percentage ‘no shows’ 
bij cliënten die doorverwezen worden 
naar het Participatiebedrijf groot (loopt 
soms op tot circa 40 procent). 

• Participatiebedrijf heeft imagoprobleem 
(zowel vanwege relatie met SW-bedrijf 
Ergon als door profiel van voormalige 
Werkleerbedrijf). 

• Participatiebedrijf en WIJeindhoven wer-
ken met verschillende cliëntregistratie-
systemen.  

Eindhoven participeert – Eindrapport

BEA

32



 

  

Doorontwikkeling inkoop tweedelijn en contractmanagement ‘on hold’ 

De door de generalist van WIJeindhoven te bepalen trajecten voor sociale activering of re-
integratie naar werk worden ingekocht door de gemeente Eindhoven, door het team In-
koop en Contractmanagement binnen de directie Sociaal Domein. De gemeente Eindho-
ven heeft de aanbieders voor deze tweedelijns dienstverlening geselecteerd met behulp 
van een ‘bestuurlijke aanbesteding’. Dit houdt concreet in dat alle aanbieders die voldoen 
aan bepaalde criteria wat betreft kwaliteit van de dienstverlening en de dienstverlening 
kunnen leveren tegen de door de gemeente bepaalde tarieven, in aanmerking komen om 
deze diensten ook daadwerkelijk te leveren. Over de hoeveelheid trajecten is niets afge-
sproken. Dit houdt concreet in dat niet de inkoper maar de generalist met zijn of haar 
doorverwijsbeleid bepaalt wat er wordt ingekocht en hoeveel. De gemeente heeft in die zin 
‘de portemonnee uit handen gegeven’.  
 
Sinds 1 januari 2019 heeft de gemeente Eindhoven bij de inkoop voor het Sociaal Domein 
wel budgetplafonds ingesteld, maar die gelden alleen voor Wmo, Jeugd en Beschermd wo-
nen maar niet voor Participatie i.c. Maatschappelijke Deelname en Werk (MDW). Ook op 
andere aspecten vindt er op dit moment wel doorontwikkeling plaats van inkoop en con-
tractmanagement van Wmo en Jeugdzorg maar niet van Participatie. Doorontwikkeling was 
wel voorzien, ook al omdat de huidige contracten dateren uit 2016 en onder grote tijds-
druk tot stand zijn gekomen, en deze zou zich richten op het beter beschrijven van de in te 
kopen producten (waaronder maximale looptijden van trajecten en op te leveren resulta-
ten) en de tarifering van diensten. Beide aspecten zijn van belang, mede omdat de pro-
ducten op het terrein van MDW het karakter hebben van prestatiefinanciering (als enige in 
het Sociaal Domein). Dan moet goed duidelijk zijn welke resultaten behaald moeten wor-
den c.q. welke prestaties geleverd moeten worden. Om de prestatiefinanciering goed te 
kunnen laten verlopen, had een heel proces in gang gezet moeten worden om beide as-
pecten beter uit te werken, maar dit is niet gebeurd. In 2017 is er een risicoanalyse uitge-
voerd door het MT waarbij besloten is om de doorontwikkeling van het MDW-deel van de 
contracten ‘on hold’ te zetten. Dit had volgens gesprekspartners te maken met de prioriteit 
voor Wmo en Jeugd en de daar ontstane financiële ‘lekken’.  
 
In de praktijk bleken de contracten en de automatiseringssystemen waarmee de contrac-
ten moesten worden beheer, diverse tekortkomingen te hebben. Zo was de regel aanvan-
kelijk dat aanbieders maandelijks naar rato van de overeengekomen trajectprijs konden 
factureren, maar het systeem kon maar één factuur per traject aan. Gevolg was dat de 
aanbieders werd toegestaan de trajectprijs in één keer te declareren, met daarbij dan een 
terugbetalingsverplichting indien het overeengekomen resultaat niet werd behaald. Verder 
is het de generalist van WIJeindhoven die moet beoordelen of een resultaat is behaald of 
niet. De contractmanager handhaaft slechts op basis van de informatie die hij of zij ont-
vangt van de generalist. In het automatiseringssysteem was echter nog niet ‘ingeregeld’ 
dat de generalist ook ‘vinkjes’ kon zetten indien een bepaald resultaat was behaald. Het 
blijkt verder dat ook niet alle generalisten ervan op de hoogte zijn dat de dienstverlening 
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op het terrein van Participatie plaatsvindt op basis van prestatiefinanciering.  
 
Een beperking van het inkoopsysteem zoals dat op dit moment is, is dat er maar weinig 
producten beschikbaar zijn ten behoeve van cliënten met een ondersteuningsbehoefte op 
het terrein van participatie i.c. MDW. Dit zijn twee producten voor activering en twee pro-
ducten voor een werktraject. Voor activering is het lastiger om KPI’s te bepalen dan voor 
werktrajecten. Bepaald is wel dat aan het einde van een activeringstraject de cliënt “be-
middelbaar moet zijn naar werk” (dan kan iemand solliciteren of een werkfittraject volgen). 
Dit is echter een bepaling die nog veel ruimte laat voor discussie. De praktijk laat zien dat 
er inderdaad discussie ontstaat (tussen aanbieder en generalist) over de vraag of een cli-
ent daadwerkelijk bemiddelbaar is geworden naar werk. Voor de werkproducten heeft de 
gemeente heldere KPI’s afgesproken. Deze producten moeten ertoe leiden dat een bij-
standsontvanger werk vindt voor een gespecificeerd minimumaantal uren per week en ge-
durende een gespecificeerde minimumduur. 
Tot slot was tot en met 2017 de praktijk dat diverse aanbieders van participatiediensten 
het vaak niet meldden indien overeengekomen resultaten niet waren gehaald of prestaties 
niet waren geleverd. Dit is inmiddels ‘gerepareerd’. Het team Inkoop en Contractmanage-
ment heeft een meldingsplicht vastgelegd waarbij aanbieders verplicht zijn zelf te melden 
dat afspraken niet of niet helemaal zijn gerealiseerd 

2.5 Uitstroom 

04Werkt & Als onderdeel van het Regionaal Werkbedrijf (RWB) Zuidoost-Brabant, één van de 35 
WGT arbeidsmarktregio’s in Nederland, vervult 04Werkt de functie van Werkgeversservicepunt. 

04Werkt neemt de vraagzijde van de arbeidsmarkt als uitgangspunt en werkt vanuit dat 
perspectief aan een betere afstemming van vraag naar en aanbod van arbeidskrachten. 
Dit betekent onder meer dat 04Werkt ook adviseert en ondersteunt bij personeelsvraag-
stukken. De gemeente Eindhoven levert een bijdrage aan het Werkgeversservicepunt in de 
vorm van het Werkgelegenheidsteam (WGT), net zoals ook de andere gemeenten, UWV en 
de SW-bedrijven hun inbreng leveren onder meer in menskracht. 
Het WGT van de gemeente Eindhoven bestaat uit 12 mensen (ca. 8fte). Het WGT is opge-
bouwd uit een aantal recruiters en sectoraal georiënteerde accountmanagers voor onder 
andere Bouw & Techniek, Zorg & Welzijn, Groen, Schoonmaak & Beveiliging, Zakelijke 
dienstverlening en Detailhandel & horeca, Transport en Logistiek. Het totale werkgelegen-
heidsteam van 04Werkt/WGT omvat circa 30 tot 35 mensen. Daarnaast is er een aantal 
mensen werkzaam in de backoffice. De totale formatie van 04Werkt/WGT bestaat uit circa 
60 tot 70 mensen (ten dienste van 14 gemeenten /SW bedrijven en UWV waaronder dus 
Eindhoven). 
 
Het RWB (en ook 04Werkt/WGT) is geen rechtspersoon, maar kent wel een Dagelijks Be-
stuur met daarin vertegenwoordigers van de participanten. 04Werkt/WGT is een initiatief 
van werkgevers, werknemers, overheden (gemeenten, UWV en SW-bedrijven). Het onder-
wijs is ook aangesloten. 
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Vraaggerichte 04Werkt/ WGT kiest bij zijn inzet de vraag van de beoogde werkgever als uitgangspunt.  
benadering Op dit vlak verschilt de bij 04Werkt/WGT werkzame professional van de professionals van 

bijvoorbeeld WIJeindhoven, die vooral de cliënt als uitgangspunt van denken en handelen 
nemen. Deze benaderingen resulteren in een ‘kloof die overbrugd moet worden, waarbij de 
brug tussen de vraag vanuit ondernemers en het aanbod vanuit de professionals wordt 
gemaakt door het WGT om zo het gat tussen vraag en aanbod steeds kleiner te maken.  
 

Opgave wordt De maatschappelijke opgave voor 04Werkt/WGT verandert mede onder invloed van de 
lastiger… goede conjunctuur enerzijds en de instroom anderzijds van nieuwe doelgroepen (mensen 

die voorheen in de Wajong zouden komen maar niet duurzaam en volledig arbeidsonge-
schikt zijn en mensen die anders in de Wsw zouden instromen). Het leidt ertoe dat mensen 
met een korte afstand tot werk schaars worden en dat het aandeel cliënten waarbij de af-
stand tot regulier werk groot is toeneemt. Enkele jaren geleden bestond de opgave voor 
het WGT voor een deel uit het naar werk begeleiden van mensen met een opleiding en re-
levante werkervaring, bijvoorbeeld monteurs. Tegenwoordig richt 04Werkt/WGT zich vooral 
ook op mensen waarbij op deze terreinen sprake is van deficiënties. 
Kwantitatief is de opgave voor het WGT het naar werk begeleiden van 600 mensen29. 
Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen met een korte afstand of een 
lange afstand tot werk. Dit betekent dat circa driekwart van de totale gemeentelijke taak-
stelling, om 800 mensen naar voltijdsbanen toe te leiden op jaarbasis, is neergelegd bij 
het WGT.  
 

… & getals- De kwantitatieve target van 04Werkt/WGT is toegenomen van 500 plaatsingen per jaar in  
matig groter 2016 naar 600 plaatsingen per jaar in 2018. De kwantitatieve doelstelling is verhoogd en 

daarbij is ook de gemiddelde afstand tot werk groter geworden. Om de kwantitatief en 
kwalitatief toenemende opgave te kunnen uitvoeren, is de formatie en de benodigde fi-
nanciering arrangementen van het WGT beperkt uitgebreid.  
 
0 Werkt/WGT gaat al enige jaren uit van een gemiddeld kostenniveau van € 1.600 per jaar 
per cliënt. In landelijk perspectief is dit (zeer) weinig.  
 

Inzichtelijk Een belangrijk knelpunt in de dagelijkse werkpraktijk van het WGT is dat WIJeindhoven en 
cliëntenbestand 04Werkt/WGT niet hetzelfde systeem hanteren voor registratie van cliënten. Dit gaat ten 

koste van de doelmatigheid waarmee gewerkt kan worden bij de overdracht van cliënten. 
Aangegeven wordt dat het Participatiebedrijf en het WGT per 1 januari (als alles volgens 
plan verloopt) wel met hetzelfde systeem gaan werken. 
 

Samenwerking De samenwerking van 04Werkt/WGT met het Participatiebedrijf is intensief. Het  
in keten Participatiebedrijf heeft de laatste tijd zijn aanbod aan diensten verder verbreed en 

toegespitst op verschillende typen cliënten. De maatschappelijke opgave van het Participa-
tiebedrijf is, gelet op de toenemende gemiddelde afstand tot werk, groot en belangrijk. Er 

                                                           
29 De totale regionale opgave van 04Werkt/WGT telt op tot het plaatsen van 1.686 personen bij 
een werkgever. 
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is toenemende behoefte aan het ‘werkfit maken’ van cliënten en het Participatiebedrijf 
kan daarbij een goede rol vervullen. 04Werkt/WGT geeft aan dat het Participatiebedrijf 
daarbij “nog slagen te maken heeft”.  
 
Aangegeven wordt ook dat de route van WIJeindhoven naar 04Werkt/WGT niet exclusief 
verloopt via het Participatiebedrijf. Er worden ook rechtstreeks door WIJeindhoven kandi-
daten bij het WGT onder de aandacht gebracht die al direct ‘Job Ready’ zouden zijn, onder 
andere door de Buurt in Bloei-teams (die onderdeel uitmaken van WIJeindhoven). 
 

Contacten met 04Werkt/WGT heeft contacten met uiteenlopende soorten bedrijven, zowel naar sector als  
ondernemers qua omvang. Een beeld van de samenwerking van 04Werkt/WGT met het bedrijfsleven in 

Eindhoven en omgeving: 
• Sinds jaar en dag spant Philips zich in om de gemeente Eindhoven te ondersteunen in 

haar sociale doelstellingen ten aanzien van de arbeidsmarkt. Philips heeft al 35 jaar 
een Werkgelegenheidsplan (WGP). Philips stelt jaarlijks circa 30 tot 40 plekken per jaar 
ter beschikking aan mensen met een langere afstand tot werk om gedurende één jaar 
werkervaring op te doen. Zij zijn dan in dienst van Philips en dus uit de uitkering. Het 
doel is dat zij daarna uitstromen naar andere reguliere werkgevers. Aan het WGP ne-
men momenteel circa 125 mensen deel, waarvan 80 tot 100 in de regio Eindhoven. 
Het grootste deel betreft mensen die vanuit een uitkering komen, maar er zitten ook 
enkele NUG-gers bij. 04Werkt/WGT voorziet het WGP van kandidaten. 

• Een categorie bedrijven waar 04Werkt/WGT vaak goed mee kan samenwerken, is het 
MKB, van tien tot 250 medewerkers, dat vaak sterk lokaal geworteld is. Anderzijds 
blijkt uit als onderdeel van het voorliggende onderzoek gehouden survey onder werkge-
vers in Eindhoven en omgeving, dat een deel van het MKB nauwelijks kennis heeft van 
de aanwezige infrastructuur om mensen vanuit een uitkering naar werk te begeleiden 
en/of daar (nog) niet in geïnteresseerd is omdat zij op andere manieren aan arbeids-
krachten komen.  

• In de regio Eindhoven zijn verder diverse ‘social firms’ werkzaam waar 04Werkt/WGT 
goed mee samenwerkt. Een voorbeeld is Brainport Assembly van ondernemer Lars van 
den Hoorn. Er werken vooral mensen vanuit het doelgroepregister die voldoen aan de 
baanafspraak. Ook Gascogne Groep kan worden gezien als een ‘social firm’, waar 
vooral wordt gewerkt met mensen met een afstand tot werk. Een organisatie waar rela-
tief veel bedrijven in Eindhoven mee samenwerken, is Springplank040, die zich richt op 
de doelgroep van dak- en thuislozen en als onderdeel van ondersteuning aan deze 
doelgroep ook re-integratietrajecten aanbiedt.  

• Er zijn om uiteenlopende redenen ook voor 04Werkt/WGT interessante bedrijven 
waarmee desondanks toch niet of nauwelijks wordt samengewerkt. Bekende bedrijven 
waarmee 04Werkt/WGT geen samenwerkingsrelatie heeft op dit moment dan wel 
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waarmee de samenwerking nog niet van de grond komt, zijn bijvoorbeeld VDL30 en 
ASML. Bij VDL ligt de verklaring volgens gesprekspartners vanuit 04Werkt/WGT met 
name in de door het bedrijf als niet voldoende aantrekkelijk ervaren financiële rand-
voorwaarden bij de inzet van mensen met een grotere afstand tot werk. ASML geeft 
aan dat het aanbod cliënten niet voldoende tegemoet komt aan de functionele eisen 
die het bedrijf stelt. 

• 04Werkt/WGT onderhoudt ook contacten met diverse ondernemersverenigingen, 
waaronder bijvoorbeeld Koenraed, een samenwerkingsverband van sociale onderne-
mingen. Koenraed biedt bij haar aangesloten ondernemingen ondersteuning en/of an-
derszins diensten om mensen met een grote afstand tot regulier werk in te schakelen 
in het werkproces.  

 
Per saldo vormen zowel het grootbedrijf als het midden- en kleinbedrijf een belangrijke 
partner voor 04Werkt/WGT bij het toeleiden naar werk van mensen met afstand tot werk. 
Met een deel van deze ondernemingen heeft 04Werkt/WGT goede contacten.  
 
Bovenstaande schets van de wijze waarop de uitstroom naar werk is georganiseerd resul-
teert in de volgende opsomming van daarbij als sterk en minder sterk ervaren aspecten: 
 
Uitstroom 
Sterke punten Aandachtspunten en minder sterke punten 
• Functionerende organisatie van de 

werkgeversdienstverlening (regio-
naal/lokaal). 

• Vanaf 2019 gebruiken Participatiebedrijf 
en 04Werkt/WGT zelfde cliëntregistra-
tiesysteem. 

• Uitgebreid netwerk onder het bedrijfsle-
ven in Eindhoven en omgeving. 

• Opgave om mensen naar werk te plaat-
sen wordt lastiger vanwege toenemende 
gemiddelde afstand tot werk. 

• Ambitie om ook meer mensen naar werk 
te begeleiden, zonder naar rato verho-
ging van budget/menskracht.  

• Met enkele interessante bedrijven is er 
geen samenwerkingsrelatie op dit mo-
ment vanuit 04Werkt/WGT.  

Bloemlezing ervaringen werkgevers m.b.t. re-integratie uitkeringsgerechtigden 

Om meer inzicht te krijgen in de waardering door werkgevers van de in Eindhoven opge-
bouwde infrastructuur voor het naar werk toeleiden van mensen uit een uitkeringssituatie, 
is een beknopte enquête uitgezet onder werkgevers in Eindhoven (inclusief directe omge-

                                                           
30 Dit betekent niet dat deze bedrijven niets doen voor mensen met een (grote) afstand tot werk. Zo 
is VDL bijvoorbeeld wel opdrachtgever van Brainport Assembly. VDL en ASML zijn verder ook aange-
sloten bij Koenraed. Momenteel is 04Werkt/WGT in gesprek met VDL over BBL-plekken en het be-
drijf maakt ook gebruik van de diensten van Wsw-bedrijven zoals Ergon (bijvoorbeeld d.m.v. groeps-
detachering). 
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ving31). Aan de enquête hebben 27 bedrijven deelgenomen32. De enquête biedt daarmee 
geen representatief beeld van alle werkgevers in Eindhoven. Wel zijn de industrie en de 
zorg als de twee grootste sectoren in Eindhoven, gemeten in banen, in de survey ook het 
sterkst vertegenwoordigd.  
 
De responderende ondernemers zijn samen goed voor ruim 20.000 banen (waarvan circa 
66 procent in de productie i.c. de industrie en 17,5 procent in de zorg). Dat is circa 12,5 
procent van de totale Eindhovense werkgelegenheid (die bestaat uit circa 161.000 werk-
zame personen): 

 

 
Veel bedrijven  Het beeld dat uit de survey naar voren komt, is dat er bij de geënquêteerde bedrijven vaak 
hebben ervaring sprake is van een relatief grote vraag naar personeel, ten opzichte van de huidige formatie. 
met ‘doelgroep’ De combinatie van een soms ouder personeelsbestand, met daarom uitstroom vanwege 

pensioen die gecompenseerd moet worden, en groei draagt daar aan bij. Voor het meren-
deel van de respondenten geldt dat zij zich bij de vacaturevervulling ook richten op men-
sen in een uitkeringssituatie en dat zij ook gebruik maken van organisaties die zich richten 
op het naar werk toeleiden van deze mensen. Een deel van de bedrijven is voorzien van 
een PSO-certificaat (niveau 2 of 3). Soms werken bedrijven bij werving van personeel sa-
men met uitzendbureaus, waardoor zij geen direct zicht hebben op de vraag of iemand 
vanuit een uitkering komt.  
 
De geënquêteerde bedrijven maken gebruik van diverse organisaties die zich richten op 
arbeidsontwikkeling en naar werk toeleiden van mensen vanuit een uitkering. De steek-
proef is te klein om hiervoor een soort ‘aandeel’ aan te geven, maar organisaties als 
04Werkt/WGT en ook UWV, Springplank, Ergon en andere sociale werkvoorzieningsbedrij-
ven in de wijde regio33 en Koenraed worden vaak respectievelijk regelmatig genoemd 

                                                           
31 Enkele respondenten zijn bijvoorbeeld gevestigd in Veldhoven of Son en Breugel. 
32 De bedrijven zijn deels willekeurig geselecteerd door BEA. Daarnaast heeft VNO-NCW Brabant 
Zeeland medewerking verleend aan de enquête door het aanleveren van enkele potentiële respon-
denten en dit geldt ook voor de Stichting Ondernemersverenigingen Eindhoven (OVE). 
33 Genoemd worden ook WSD, Baanbrekers, Weener XL en Diamant Groep. 
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(04Werkt soms niet direct, maar de genoemde contactpersoon vanuit bijvoorbeeld Ergon 
of UWV blijkt dan lid te zijn van het accountteam van 04Werkt). In mindere mate hebben 
bedrijven ervaring met WIJeindhoven en het Participatiebedrijf.  
 
Een deel van de bedrijven, ruim 1 op de 3 binnen de steekproef, geeft aan geen gebruik te 
maken van specifieke ondersteuning door genoemde organisaties. De meesten daarvan 
maken dan wel gebruik van private uitzend- en/of re-integratiebureaus. Voor enkele bedrij-
ven blijkt dit een bewuste keuze omdat ‘de markt’ wordt ervaren als klantgerichter en 
flexibeler waarbij soms ook de kennis van de branche bij een bepaald uitzend- of re-
integratiebureau als positief wordt beoordeeld.  
 

Kennis van In grote lijnen komt uit de enquête naar voren dat positiever wordt geoordeeld over 
kandidaat & organisaties die zowel zicht hebben op de voor te stellen kandidaat als op de behoeften en 
werkgever specifieke omstandigheden van de werkgever dan over organisaties waarbij één van beide 

of beide te weinig aanwezig is. Wederom in grote lijnen is het beeld dat vaker positief 
wordt geoordeeld op deze aspecten over de sociale werkvoorzieningsbedrijven als Ergon 
en een organisatie als Springplank dan over WIJeindhoven en het UWV. Dit laat onverlet 
dat er ook respondenten positief zijn over de ondersteuning vanuit beide laatstgenoemde 
organisaties, maar de kritische geluiden overheersen, waarbij niet alleen de onvoldoende 
kennis van de behoefte en omstandigheden van de werkgever wordt genoemd als minpunt 
maar enkele keren ook het niet goed ‘kennen’ van de kandidaat die wordt voorgesteld.  
 
Enkele minder positieve ervaringen van werkgevers ter illustratie: 
• “UWV en WIJeindhoven denken snel “die past wel in de zorg”, maar dan is bijvoorbeeld 

de achterstand toch veel te groot. “In de zorg is alles communicatie””. 
• “Via WIJeindhoven krijgen we te vaak mensen zonder motivatie, die ook niet voldoende 

‘vaardig’ zijn (gevoel hebben voor techniek, willen werken met de handen).” 
• “Als je denkt dat je een 60-jarige accountant kunt omscholen tot elektrotechnicus in de 

bouw, dan weet je niet goed waar je mee bezig bent.” 
• “Je kunt niet iemand bij ons voorstellen voor een vacature als schilder als die persoon 

jaren op de bank heeft gezeten en dan opeens de steiger op moet”.  
• “Van UWV ontvingen we (ging om een bedrijf in de logistiek) 12 CV's van kandidaten, 

maar zelfs na nabellen en mailen reageerde uiteindelijk maar 1 persoon (die is aange-
nomen). Het lijkt alsof de rest 'moest' solliciteren, maar geen echte interesse had.” 

• “Er zijn wel contacten geweest met 04Werkt/WGT, maar accountmanagers kennen ons 
bedrijf niet goed. Als 04Werkt/WGT met iemand komt, gaat het vaak om mensen die 
niet geschikt zijn voor ons werk.  

• “De Eindhovense organisaties hebben niet goed in de gaten welk soort mensen passen 
in onze bedrijfscultuur. Vaak werden dus niet het goede type mensen aangeleverd.” 

 
Deze beelden betreffen specifieke ervaringen van werkgevers, maar de respons op de en-
quête is zodanig dat deze beelden wel staan voor een breed gedeeld gevoel bij werkgevers 
in Eindhoven en directe omgeving.  
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Tegenover minder positieve staan ook positieve ervaringen. Enkele ter illustratie: 
• “Mensen die via Springplank binnenkomen, hebben vaak een gebruiksaanwijzing, maar 

Springplank biedt bij de werkgever ondersteuning in het omgaan door de leidinggeven-
de en collega’s met de nieuwe medewerker. Zij verzorgen masterclasses waarin con-
crete probleemsituaties worden benoemd en hoe hier mee om te gaan en ze zijn be-
reikbaar als er daadwerkelijk iets is”. 

• Deels positief: “Ervaringen met 04Werkt/WGT en WIJeindhoven zijn goed, maar contact 
blijft beperkt tot bemiddeling. Er is geen begeleiding op de werkplek.” 

• “We hebben een kort lijntje met Ergon, die stellen goede mensen voor.” 
• Over Ergon zijn we heel tevreden, veel ervaring mee, contacten lopen goed, men is 

goed bereikbaar en snapt wat wij nodig hebben (en wat niet).” 
 

Nieuw Beschut  De enquête levert verder op dat geen van de bedrijven aangeeft mensen vanuit de 
& Wet banen- doelgroep van de voorziening Nieuw Beschut als medewerker te hebben. Twee responden- 
afspraak ten sluiten niet uit dat bij door Ergon geleverde arbeidskrachten naast Wsw-ers ook 

enkelen zitten die wel tot deze doelgroep behoren. De ervaring met mensen die onder de 
doelgroep van de Wet banenafspraak vallen zijn uitgebreider. Diverse bedrijven in met 
name de bouw en de productie geven aan dat zij bijvoorbeeld (voormalige) Wajongers in 
dienst hebben of hebben gehad en dat zij ook relaties hebben met VSO en praktijkonder-
wijs. In het algemene kan worden geconstateerd dat werkgevers bereid zijn tot aanpassin-
gen in hun werkproces voor mensen uit deze doelgroepen, maar dat binnen zekere gren-
zen. Samengevat: een beperking waardoor iemand minder productief is, is eenvoudiger in 
te passen (eventueel met loonkostensubsidie) dan iemand die onvoorspelbaar is qua ge-
drag, vaak niet op komt dagen of niet kan functioneren in een hiërarchie of in een team.  
 

Verbeterpunten Respondenten is ook gevraagd om aan te geven op welke aspecten de huidige dienstver-
lening voor werkgevers, die mensen willen opnemen vanuit een uitkeringssituatie, zou 
moeten verbeteren: 
• “Ze moeten ophouden met onduidelijke netwerkstructuren. Werkt veel beter als je or-

ganisaties aanwijsbaar verantwoordelijk maakt voor te realiseren targets. Nu zit ieder-
een met te veel vrijheid aan tafel.” 

• “Begeleiding op de werkplek na plaatsing is erg belangrijk.” 
• “Het is zeer gewenst dat mensen met een uitkeringsachtergrond niet alleen worden 

begeleid in de sprong naar werk maar ook daarna.” 
• “Biedt alleen mensen aan die geschikt zijn voor datgene wat de vacature vereist. Er zijn 

veel mensen met multiproblematiek, die vallen uiteindelijk af. Dat goed begeleiden 
vraagt te veel van de lijnmanager.” 

• “Mensen moeten na verloop van tijd op zeker 50 tot liefst 75 procent zitten van wat 
een reguliere medewerker kan. Halen ze dit niet, dan is het voor ons als bedrijf niet in-
teressant genoeg, staat er te weinig opbrengst tegenover de tijd die begeleiding kost.” 

 
De verbeterpunten richten zich vooral op het voldoende ‘kennen’ van zowel de kandidaat 

Eindhoven participeert – Eindrapport

BEA

40



 

  

als de werkgever. Werkgevers geven aan dat beide aspecten vaak niet voldoende zijn. 

2.6 Keuze voor specifieke aanpak: vergunninghouders & VSO/pro-jongeren 

De gemeente Eindhoven heeft in het algemeen gekozen voor het zoveel als mogelijk ‘gene-
riek’ behandelen van uitkeringsgerechtigden en werkzoekenden. Voor de doelgroep van 
vergunninghouders is in mei 2017 het besluit genomen voor een gerichte benadering, 
door middel van een bestuurlijke opdracht om de arbeidsparticipatie van vergunninghou-
ders te versnellen34. Voor de doelgroep van jongeren, toegespitst op jongeren met een 
vaak grotere afstand tot werk zoals jongeren die uitstromen vanuit het VSO of het praktijk-
onderwijs, hebben ketenpartners ook het initiatief genomen voor een gerichte aanpak.  
Beide voorbeelden van een specifieke aanpak worden toegelicht met als doel: 
• Beknopt beschrijven hoe de gerichte aanpak in zijn werk gaat. 
• De gekozen aanpak spiegelen aan de generieke aanpak zoals die in de gemeente 

Eindhoven wordt toegepast. 
 

Casus De groep van vergunninghouders is een groep die volgens betrokkenen om een gerichte 
vergunning- benadering vraagt vanwege de relatief zeer lage arbeidsparticipatie in deze groep. Bij een 
houders generieke aanpak door begeleiders met weinig affiniteit met deze groep de kans op uitval 

op de route van een uitkering naar werk groot is35. Bij het oppakken van de bestuursop-
dracht liepen betrokkenen aan tegen het gegeven dat er in het bestand uitkeringsgerech-
tigden van de gemeente Eindhoven niet wordt geregistreerd op etniciteit of afkomst en dat 
deze inwoners ook niet bekend waren bij de generalisten van WIJeindhoven. Mede om de-
ze reden was de doelgroep niet echt in beeld. Het team heeft een selectie gemaakt van de 
mensen waarvan een migratieachtergrond werd vermoed en die in voorkomende gevallen 
geregistreerd waren onder de noemer ‘afkomstig uit een AZC’ (uiteindelijk bleken dit er cir-
ca 900 te zijn), en is begonnen deze te benaderen.  
 
De opgezette aanpak kan als volgt worden beschreven: 
• Mensen met en vluchtelingenachtergrond die vanuit een AZC nieuw aankomen in Eind-

hoven, krijgen binnen twee maanden een één op één-gesprek. Dit gesprek wordt ge-
voerd in de Nederlandse taal maar indien nodig kan worden geschakeld naar de ‘eigen 
taal’. De daarna volgende meting en incheck-methode zoals die wordt gebruikt door het 
team, is in de eigen taal. Dit is nog geen uitgebreide diagnose, maar geeft een beeld 
van waar iemand past, hoe stabiel hij of zij is, welke competenties aanwezig zijn en 
welke ambities de aanvrager heeft.  

                                                           
34 De bestuurlijke opdracht is belegd bij de programmamanager vluchtelingen. De basis onder zijn 
activiteiten vormt het ‘Programmaplan Migratie, Welkome Stad 2017-2018-2019, mei 2017. 
35 Ten behoeve van de casus is gesproken met de programmamanager vluchtelingen, een trainer 
van vergunninghouders, een specialist arbeidsparticipatie vergunninghouders en een coördinator 
arbeidsparticipatie die samen volledig of voor een deel van hun tijd deel uitmaken van het team dat 
de bestuurlijke opdracht oppakt. Het programma is één van de acht programma’s binnen het Soci-
aal Domein. De activiteiten vallen hiërarchisch onder de directeur Sociaal Domein.  
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• Na deze intake volgt een voortraject van (maximaal) 12 weken. In dit voortraject wordt 
uitgelegd welke wet- en regelgeving van toepassing is. Specifiek wordt ingegaan op de 
Vreemdelingenwet en de Participatiewet en aangegeven welke rechten en verplichtin-
gen daarmee samenhangen en er wordt aan ‘verwachtingenmanagement’ gedaan.  

• In een vervolgtraject (wederom maximaal 12 weken) ligt de focus op het solliciteren op 
concrete vacatures, opstellen van een goed CV, aanleren van werknemersvaardigheden 
en sollicitatie-vaardigheden. De trainingen die worden verzorgd, zijn ‘hands-on’. Er 
wordt veel geoefend, praktijksituaties worden gesimuleerd. Ook een werkcomponent 
kan onderdeel uitmaken van dit vervolgtraject, bijvoorbeeld bij het Participatiebedrijf.  

• Het team maakt mate gebruik van gespecialiseerde externe bureaus en initiatieven 
voor de best passende re-integratietrajecten. Als voorbeelden worden genoemd: 

− Het Refugee Team van More2Win. Deze club organiseert de inzet van vrijwilligers uit 
deze doelgroep bij sport- en culturele evenementen. Zij kunnen zo laten zien wat zij 
kunnen, ontwikkelen een netwerk en komen letterlijk ‘in beweging’. 

− De Werkclub, een spin-off van de Buzinezzclub. Deze organisatie richt zich heel speci-
fiek op vergunninghouders, helpt werk te vinden en blijft betrokken als een baan is ge-
vonden. 

 
De gekozen aanpak sorteert effect. Van de totale omvang van de uit het bijstandsbestand 
van de gemeente Eindhoven geselecteerde groep van 900 mensen met een vluchtelingen- 
of migratieachtergrond, heeft er met 560 mensen een gesprek plaatsgevonden. Daarvan 
zijn 520 mensen in een traject gekomen richting werk en 40 mensen in een opleidingstra-
ject (indirect ook gericht op werk). Van de 520 mensen op een traject naar werk zijn er 86 
voltijds aan het werk gekomen en 65 in deeltijd (per saldo is er dan voor bijna 30 procent 
sprake van uitstroom naar werk, voltijds of in deeltijd)36. Deze uitstroom naar werk over-
treft de voor het team geformuleerde target. Deze was voor 2017 het naar werk brengen 
van tien mensen. In 2018 is deze target verhoogt naar 50 mensen. Het team geeft aan dat 
van de totale uitstroom naar werk in 2018 zo’n 23 procent vergunninghouder was.  
 
Het team specialisten arbeidsparticipatie vergunninghouders werkt met diverse onderde-
len van de gemeente Eindhoven en haar partners in de participatiebeleidsketen samen 
(onder meer WIJeindhoven, Ergon en het Participatiebedrijf en 04Werkt/WGT). Deze sa-
menwerking verloopt goed. 04Werkt/WGT ziet het team vergunninghouder als een belang-
rijke ‘leverancier’ van naar werk te bemiddelen mensen. Met het Participatiebedrijf zijn de 
lijnen kort omdat twee medewerkers deels werkzaam zijn bij het team en deels bij het Par-
ticipatiebedrijf. Met WIJeindhoven verloopt de samenwerking volgens het team nu ook re-
delijk goed, na aanvankelijke onduidelijkheden over de vraag wie nu eigenlijk wat moest 
doen. Om de eigen activiteiten zo effectief en doelmatig te kunnen uitvoeren en om de 
aansluiting van en naar genoemde ketenpartners zo soepel mogelijk te kunnen laten ver-
lopen, is een belangrijk verbeterpunt dat er voldoende sturingsinformatie is, dat kenmer-

                                                           
36 Het team geeft aan dat deze aantallen inmiddels zijn opgelopen tot 134 mensen die uit zijn ge-
stroomd naar voltijds werk en 80 mensen in deeltijd. 
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ken en competenties van de vergunninghouder goed in beeld zijn en vastgelegd worden, 
dat deze informatie kan worden uitgewisseld met de ketenpartners en dat de voortgang op 
de route naar werk er in vastgelegd kan worden. Op dit moment ontbreekt het in de Eind-
hovense praktijk aan een dergelijk ondersteunend registratiesysteem.  
 
Een andere wens van het team betreft het op uitgebreidere schaal inzetten van loonkos-
tensubsidie. De ervaring is dat een aanzienlijk deel van de vergunninghouders zeker in de 
eerste jaren na plaatsing in een baan te weinig productief zijn om het Wettelijk minimum-
loon te kunnen verdienen. Aangegeven wordt dat Eindhoven in vergelijking met andere 
gemeenten terughoudend is met de inzet van loonkostensubsidie. Het verdient aanbeve-
ling om voor de groep als geheel en op het niveau van individuele vergunninghouders meer 
uit te gaan van een maatschappelijke businesscase, waarbij een investering in de vorm 
van inzet van loonkostensubsidie wordt terugverdiend door uitstroom uit de uitkering 
(eerst wellicht in deeltijd) en een minder hoog beroep op bijkomende voorzieningen. 
 

Toelichting pilot De tweede casus betreft jongeren, meer in het bijzonder jongeren die uitstromen uit VSO- 
jongeren uit scholen of praktijkonderwijs37. Recent is een pilot gestart van ketenpartners om de op  
VSO/praktijk- deze doelgroep gerichte aanpak te stroomlijnen. Aan deze pilot nemen onder meer  
onderwijs Wijeindhoven, het Participatiebedrijf en 04Werkt en diverse onderwijspartners deel: 

• De pilot is gestart met een bestandsanalyse, waarbij 1.150 jongeren zijn ‘getrechterd’ 
naar 309 jongeren die niet deelnemen aan een traject op werk, niet gedetineerd zijn, 
niet in een instelling zitten, enzovoort. Deze jongeren zouden beschikbaar kunnen zijn 
voor toeleiding naar werk. De generalist van WIJeindhoven kan deze jongeren in princi-
pe dan doorverwijzen voor een diagnose met behulp van Competensys, zij het dat voor 
deze groep jongeren geldt dat een deel dermate ernstige fysieke beperkingen heeft dat 
de stap naar werk alsnog lastig is.  

• Van deze groep zijn zo’n 150 jongeren uitgenodigd voor een gesprek, met een focus op 
jongeren in drie wijken. De inschatting is dat zo’n 60 jongeren uit deze groep een over-
brugbare afstand tot werk hebben. Van deze 60 jongeren is uiteindelijk ongeveer de 
helft (zo’n 30 jongeren) op komen dagen voor deelname aan een diagnose bij het Par-
ticipatiebedrijf met behulp van Competensys.  

• Van deze 30 jongeren is inmiddels één jongere naar werk begeleid. Blijkbaar is het 
zelfs voor de 30 jongeren die in principe naar werk zouden kunnen en voorzien zijn van 
een diagnose lastig om ze te bemiddelen. Een factor die meespeelt, is dat bij een deel 
van deze jongeren psychische klachten aanwezig kunnen zijn. Psychische klachten zijn 
bij het ‘trechteren’, zoals hiervoor beschreven, niet als filter gehanteerd vanuit de ge-
dachte dat dan mogelijk op voorhand te veel jongeren zouden uitvallen. In later stadi-

                                                           
37 Ten behoeve van de casus is gesproken met twaalf mensen die direct bij de toeleiding van 
school naar werk van de doelgroep van VSO/praktijkonderwijs-jongeren betrokken zijn. In de beleg-
de groepsbijeenkomst namen mensen deel vanuit de gemeente Eindhoven, WIJeindhoven, 
04Werkt/WGT, ATC Praktijkschool Eindhoven, Ergon, Servicepunt Leren en Werken Eindhoven, het 
RMC en Summa College onderdeel Entree-opleidingen.  
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um komen deze klachten dan toch weer boven. 
 
Ondanks deze voorlopig beperkte opbrengst van de pilot, zijn aanwezigen het eens dat een 
gerichte aanpak van deze doelgroep meerwaarde heeft en nodig is. Initiatieven zijn geno-
men, die in de praktijk al vruchten afwerpen. Daarnaast zijn nog diverse verbeterpunten 
aanwezig: 
• Een deel van de betrokken (VSO- en praktijkonderwijs) scholen nemen hun verantwoor-

delijkheid om jongeren nog twee jaar na verlaten van de opleiding te volgen. Zij ontvan-
gen daarvoor geen bekostiging vanuit het Ministerie van OCW. Er zijn echter ook scho-
len die hier minder energie in steken. 

• De vertegenwoordiger van ATC Praktijkschool geeft aan dat van zijn leerlingen 90 pro-
cent na afronding van school werk vindt. Wel is er een reëel risico dat dit niet duurzaam 
is. Na 1 of na 2 jaar vallen alsnog te veel jongeren uit.  

• Zowel VSO als praktijkscholen hebben een directe verbinding met Ergon. Ergon werkt 
veel met jongeren uit VSO en praktijkonderwijs, waarbij er naast ‘werk’ ook aandacht 
geschonken wordt aan eventuele problemen op andere leefgebieden.  

• Voor jongeren die niet op school zitten, houdt het RMC tot de jongeren 23 jaar zijn bij of 
er sprake is van voortijdige schooluitval. Die registratie lijkt goed op orde en sluitend. 

• Lastiger ligt dat voor de jongeren tussen 23 en 27 jaar. De vertegenwoordiger van het 
RMC geeft aan dat jongeren die na school geen werk lijken te hebben soms toch wel 
degelijk werkzaam zijn. Een aanzienlijk aantal jongeren heeft bijvoorbeeld een eigen 
bedrijfje.  

• Een bijzondere categorie jongeren waarvoor aandacht gewenst is, zijn de jongeren die 
op het VMBO zitten maar daar niet op hun plek zijn. Het eerste jaar gaat goed, het 
tweede jaar minder en het derde jaar vallen ze uit.  

• Ook een deel van de MBO 2-jongeren wordt gezien als een risicocategorie. Het zijn jon-
geren voor wie MBO 1 eigenlijk het hoogst haalbaar lijkt, maar die doorgaan voor een 
startkwalificatie. Dan kan blijken dat MBO 2 toch te theoretisch is. 

• Verder wordt aangegeven dat jongeren soms wel kunnen werken, maar dat niet ‘voor 
niets’ willen doen in het kader van een traject richting betaald werk.  

• Tot slot zijn er jongeren die niet de capaciteit hebben om te leren, die je in principe het 
liefst direct op een werkplek wilt plaatsen, maar die per se een opleiding willen volgen 
(“ik wil niet naar werk, ik wil naar Summa!”). Die vallen dan soms heel snel uit. Status 
is een probleem, jongeren willen graag een opleiding doen, ook al hebben ze er niet het 
niveau voor.  

 
Aanwezigen geven aan dat ook ‘shoppen’ een probleem is. Een deel van de jongeren pro-
beert bij elke instantie wat te bereiken. Dat probleem beperk je als de lijnen kort zijn tus-
sen betrokken organisaties in de keten en als iemand in de keten een goed overzicht heeft 
over wie wat doet. Aanwezigen constateren dat de lijnen nog veel korter moeten en dat 
een adequaat overzicht van registratie voor de gehele groep, ook tot 27 jaar ontbreekt. Er 
is wel een bestand in ontwikkeling (‘Intergrip’), onder meer voor VSO en praktijkscholen 
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dat in deze behoefte moet voorzien. De ketenpartners, zoals WIJeindhoven, WGT en Parti-
cipatiebedrijf zouden dan ook moeten worden aangehaakt. Intergrip is niet alleen op VSO 
en praktijkscholen gericht. Het is een gezamenlijke registratie en monitoringsysteem voor 
meerdere ketenpartners in de regio (gemeenten, werkbedrijven, 14 scholen, WIJeindhoven 
en andere sociale wijkteams bij gemeenten waar dit extern georganiseerd is). In de uitwer-
king van het registratie- en monitoringsysteem ligt momenteel het accent op jongeren van-
uit VSO/pro en Entree-opleidingen met een migratieachtergrond. Na ingebruikname (Q1 
2019) volgt uitbreiding naar de vmbo-BB jongeren (Q3 2019, BB staat voor basisberoeps-
gerichte leerweg). Er staat weinig achtergrondinformatie over jongeren in het systeem, en-
kel een bijlage met begeleidingsbehoefte bij overdracht van de ene ketenpartner (onder-
wijs) naar de andere (aanbieder van arbeid of dagbesteding). Wel dient het systeem inzich-
telijk te maken wie de huidige contactpersoon is (regiehouder) en wie de andere relevante 
contactpersonen zijn. De regie op het te doorlopen traject moet hierdoor verbeteren en het 
probleem van ‘shoppen’ verminderen. Samenwerkingspartners in de keten zijn momenteel 
in gesprek over verdere verbeteringen in de aanpak, onder meer toegespitst op de vraag 
wie welke rol op zich neemt. 
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3 Alternatieve organisatiemodellen beleidsketen participatie 

3.1 ’s-Hertogenbosch, participatiebeleid en -uitvoering gebundeld in Weener XL 

Gemeentelijke De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft gekozen voor een organisatiemodel voor de 
sector uitvoering van het participatiebeleid dat op een aantal punten scherp afwijkt van het 

Eindhovense model38. Beleid, financiën en uitvoering van de Participatiewet is onderge-
bracht in Weener XL, één van de zes sectoren van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Weener 
XL is ontstaan uit de samenvoeging van het Sociale Werkvoorzieningsbedrijf Weener Groep 
en een groot deel van de afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ). Bij Weener XL 
werken ruim 2100 mensen: circa 300 ambtenaren, 1000 medewerkers met een SW-
dienstverband, 145 mensen in een werkervaringsplaats en 240 mensen bij re-
integratievoorziening Aan de slag. Ook participeren zo'n 425 mensen als vrijwilliger, man-
telzorger of via arbeidsmatige dagbesteding. 
 

Drie lijn- Weener XL is opgebouwd uit drie lijnafdelingen (Werk & Dienstverlening, Werk & 
afdelingen Ontwikkeling en Werk & Participatie) en drie stafafdelingen. De afdelingshoofden vormen 

samen met de directeur en de plaatsvervangend directeur het Sectormanagementteam 
(SMT). De directeur is één van de zes leden van het Algemeen managementteam van de 
gemeente: 
 

 
 

                                                           
38 Casebeschrijving ’s-Hertogenbosch en Weener XL is mede gebaseerd op een gesprek met een 
beleidsmedewerker Strategie en Beleid van Weener XL. 
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De afdeling Werk & Dienstverlening omvat de taken op het gebied van Intake (de ‘Poort’), 
Inkomen en Handhaving (m.a.w. veel taken die voorheen ondergebracht waren bij de ge-
meentelijke sociale dienst). Inwoners die zich melden voor een uitkering, krijgen na een 
eerste gesprek direct een traject aangeboden als opstart naar werk waarbij ‘alles op alles’ 
wordt gezet om de inwoner door middel van bijvoorbeeld sollicitatietraining en het project 
‘Aan de Slag’ naar werk dan wel zo dicht mogelijk naar werk (arbeidsfit) te brengen. Aan de 
Slag is een re-integratievoorziening waarbij mensen twee dagen of vier dagdelen per week 
werkervaring en arbeidsritme opdoen en werknemersvaardigheden en sollicitatievaardig-
heden ontwikkelen. Werk & Dienstverlening is de eerste fase, met een maximale duur van 
zes maanden, van een ketenaanpak die wordt afgestemd op de behoeften van cliënten. 
Daarna volgt overdracht naar één van de volgende dienstverleningsgroepen binnen 
Weener XL: 
• Werk & Ontwikkeling: cliënt gaat aan het werk, ondersteuning richt zich vooral op de in-

zet van werkervaringsplaatsen. 
• Werk & Participatie: klanten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt laten participe-

ren 
 
De ‘Poort’ is naast een functie binnen de afdeling Werk & Dienstverlening ook een fysieke 
plek waar inwoners bij hun aanvraag voor een uitkering ook terecht kunnen voor onder 
meer schulddienstverlening, zaken die raken aan de leerplicht (RMC) en dergelijke. Verder 
zijn er maatschappelijke organisaties aanwezig voor onder meer dak- en thuislozen 
(Springplank073) en geestelijke gezondheidszorg (Reinier van Arkel-groep) en is er tevens 
een intern Taalpunt gevestigd.  
 
Het eerste traject heeft in principe een lengte van zes maanden, maar de praktijk wijst uit 
dat de cliënten gemiddeld na drie maanden doorstromen naar ofwel werk (dit betreft door-
gaans mensen met de hoogste loonwaardes, tussen 80 en 100 procent) ofwel een ver-
volgtraject via de afdeling Werk & Ontwikkeling.  
 
De afdeling Werk & Ontwikkeling biedt (al dan niet tijdelijke) werkplekken en re-
integratietrajecten voor mensen met in principe een loonwaarde tussen 30 en 80 procent. 
Werk & Ontwikkeling voorziet in meer diepgaande diagnose van de cliënt. Trajecten kun-
nen aangeboden worden binnen de eigen ‘werkbedrijven’ (die voorheen onderdeel vorm-
den van SW-bedrijf Weener Groep, zoals Groen en Post) maar ook bij reguliere werkgevers. 
De afdeling is daarbij niet wijkgericht georganiseerd en werkt ook niet wijkgericht, vanuit 
de gedachte dat de vraag van werkgevers centraal moet staan en de meeste banen voor 
werkzoekenden doorgaans niet in de eigen wijk te vinden zijn maar op bedrijventerreinen 
of andere werklocaties.  
De afdeling is aangesloten bij het regionale WerkgeversServicePunt van AgriFood Capital 
Werkt voor Noordoost-Brabant (met de SW-bedrijven IBN en WSD, de andere gemeenten in 
deze regio en UWV) en beschikt zelf ook over een uitgebreid werkgeversnetwerk. Voor 
mensen voor wie de loonwaarde structureel lager ligt dan het WML, is onder voorwaarden 
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loonkostensubsidie beschikbaar. De gemeente ’s-Hertogenbosch in vergelijking tot andere 
gemeenten relatief vaak gebruik van loonkostensubsidie (LKS). Indien de betreffende cli-
ent een loonwaarde heeft van bij voorkeur minimaal 55 procent en 18 uur per week of 
meer kan werken, wordt de maatschappelijke en financiële businesscase als voldoende 
gunstig beoordeeld om tot inzet van LKS over te gaan.  
 
Voor mensen waarvan de inschatting is dat de loonwaarde 30 procent of minder is, volgt 
na het traject via Werk & Dienstverlening een vervolg via de derde afdeling binnen Weener 
XL, te weten Werk & Participatie. Het onderdeel Werk richt zich op de voorziening Nieuw 
Beschut en het onderdeel Participatie op vrijwilligerswerk, arbeidsmatige dagbesteding. 
Wat betreft de taakstelling Nieuw Beschut scoort de gemeente ’s-Hertogenbosch goed. In 
tegenstelling tot de meeste gemeenten realiseert de gemeente vrijwel haar targets.  
 

Waardering De wijze waarop de gemeente ’s-Hertogenbosch de uitvoeringsketen van het participati 
‘Bossche model’ beleid heeft georganiseerd, wijkt op enkele aspecten sterk af van de situatie in Eindhoven: 

• Beleid, financiën en uitvoering van de Participatiewet zijn volledig neergelegd bij een 
gemeentelijke sector. De overzichtelijke uitvoeringsstructuur is bevorderlijk voor de 
gemeentelijke regie en de wijze waarop de gemeente activiteiten kan aansturen. D 

• In de uitvoeringsketen (preventie, instroom, doorstroom en uitstroom) zijn geen over-
drachtsmomenten tussen organisaties, zoals wel het geval is in Eindhoven (met over-
drachtsmomenten tussen gemeente, WIJeindhoven, Participatiebedrijf en Ergon en 
04Werkt/WGT). Wel zijn er binnen Weener XL intern overdrachtsmomenten tussen de 
afdelingen Werk & Dienstverlening enerzijds en Werk & Ontwikkeling dan wel Werk & 
Participatie anderzijds. Naar verwachting zijn deze overdrachten minder complex dan 
overdrachten tussen organisaties.  

• Weener XL is niet wijkgericht georganiseerd en kent geen wijkgerichte benadering bij 
het naar werk begeleiden van mensen. De gemeente is van mening dat voor het mat-
chen van vacatures met werkzoekenden de gemeentelijke schaal betere kansen biedt 
dan de schaal van een wijk.  
Voor de activiteiten van de afdeling Werk & Participatie op het terrein van vrijwilligers-
werk en arbeidsmatige dagbesteding zijn er wel lijnen met de binnen de sector Maat-
schappelijke Ontwikkeling aanwezige wijkteams.  

• De uitvoering van het participatiebeleid is niet zoals in Eindhoven in hoge mate ‘inte-
graal’ van opzet, met name wat betreft het aandeel van WIJeindhoven in de uitvoe-
ringsketen. De uitvoeringsketen is primair gericht op ‘werk’, waarbij er zowel bij de dia-
gnose als bij de te volgen re-integratietrajecten wel aandacht is voor omstandigheden 
op het vlak van zorg, welzijn of bijvoorbeeld schulden die toeleiding naar werk kunnen 
belemmeren.  

• De uitvoeringsketen is veel minder regionaal van opzet. Waar in Eindhoven zowel het 
Participatiebedrijf (onderdeel van de GRWRE) als het Werkgelegenheidsteam (ingebed 
in de regionale 04Werkt-structuur) regionaal zijn vormgegeven, is in Den Bosch alleen 
sprake van regionale samenwerking bij het WerkgeversServicePunt waar Weener XL 
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samenwerkt in regionale verband van AgriFood Capital Werkt.  
• Tot slot lijkt ’s-Hertogenbosch in vergelijking met Eindhoven sterker accent te leggen op 

de legitimiteit van uitkeringen en de poortwachtersfunctie in de uitvoeringsketen. 

3.2 Helmond, met Senzer geïnvesteerd in integrale werkketen en sturingsinfo 

Vergaande De gemeenschappelijke regeling Senzer voert voor de gemeenten in de arbeidsmarktregio 
ketenintegratie Helmond-De Peel (gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, 

Laarbeek en Someren) de Participatiewet uit. Senzer is per 1 oktober 2016 ontstaan uit 
een bundeling van het Werkplein Regio Helmond, het Werkgeversplein Regio Helmond en 
de Atlant Groep (voormalige sociale werkvoorzieningsbedrijf). In grote lijnen zijn de volgen-
de functies ondergebracht bij Senzer door de aangesloten gemeenten39: 
• Inkomensfunctie. 
• Intake en screening van nieuwe bijstandsgerechtigden. 
• Arbeidsontwikkeling door middel van re-integratie-, opleidings- of sociale activeringstra-

jecten. 
• Bemiddeling van uitkeringsgerechtigden naar een baan. 
• Werkgeversdienstverlening, onder meer via het Ondernemerspunt. 
 
Net zoals in ’s-Hertogenbosch, hebben Helmond en de andere zes aangesloten gemeenten 
gekozen voor een integraal werkbedrijf waar bovendien ook de inkomensfunctie is belegd. 
Senzer combineert op deze manier een focus op zowel doelmatigheid van uitvoering van 
de Participatiewet als rechtmatigheid. De primaire activiteiten van Senzer zijn verdeeld 
over twee afdelingen: 
• Afdeling Werk & Participatie: deze afdeling richt zich op groepsdetachering (Dorel), 

Groenprojecten, Detachering en Participatie. 
• Afdeling Arbeidsintegratie: deze afdeling richt zich op diagnose, werkzoekenden dienst-

verlening en werkgeversdienstverlening.  
 
In de Concernstaf zijn de ondersteunende diensten Staf (Facilitaire diensten, P&O, Juridi-
sche uitvoering en interne controle, Secretariaat en Beleid) en Financiën & Projecten (Fi-
nanciële administratie uitkerings- en salarisadministratie, ICT, Bedrijfsbureau en Informa-
tievoorziening) onder gebracht. De drie afdelingen staan onder leiding van een directeur, 
waarbij directeur Concernstaf tevens concerncontroller is, met ‘daar boven’ een algemeen 
directeur.  
 

“Werk eerst!” De belangrijkste motivatie voor de keuze om tot een verregaande ketenintegratie te 
komen, is dat de aangesloten gemeenten nadrukkelijk kiezen voor het uitgangspunt “werk 
eerst”. Senzer heeft als benadering dat altijd wordt gezocht naar mogelijkheden tot arbeid, 

                                                           
39 Casebeschrijving gemeente Helmond en Senzer is mede gebaseerd op een gesprek met een be-
leidsontwikkelaar van de gemeente Helmond, een beleidsmedewerker en de manager Toegang van 
Senzer. 
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hoe beperkt deze ook zijn en mogelijkheden te creëren deze te benutten. De sterke focus 
op werk is voor mensen die een uitkering aanvragen gelijk merkbaar. Als een inwoner zich 
via www.senzer.nl meldt voor een bijstandsuitkering, worden twee zaken in gang gezet: 
• Er vindt een rechtmatigheidstoets plaats met gelijk, na invoering door de aanvrager van 

de DigiD-gegevens, een koppeling aan de gemeentelijke basisadministratie, UWV, 
RDW, Belastingdienst en SVB.  

• De dag na invulling van de aanvraag via www.senzer.nl wordt de aanvrager gebeld door 
iemand van Senzer. De aanvraag wordt dan telefonisch doorgelopen en de intake-
medewerker van Senzer maakt een eerste afweging of iemand direct kan werken of 
niet. Indien de aanvrager naar verwachting direct kan werken, ontvangt hij of zij direct 
een uitnodiging voor het Gezamenlijk bemiddelingsteam (GBT).  

 
Publiek-private Het GBT is een publiek-privaat samenwerkingsverband van Senzer met Tempo-Team. 
samenwerking Participatiecoaches van Senzer en intercedenten van Tempo Team werken in een 

gezamenlijke setting aan de toeleiding naar werk. Werkzoekenden die kansrijk worden ge-
acht op de arbeidsmarkt worden door dit team direct opgepakt. Hierbij wordt intensief ge-
bruik gemaakt van het netwerk van Tempo Team40. Aanvragers krijgen gelijk concrete va-
catures voorgelegd. Senzer realiseert op deze manier al snel een aanzienlijke uitstroom 
naar werk. In 2017 ging het om 245 personen die met deze aanpak zijn bemiddeld naar 
betaalde arbeid (zowel parttime als fulltime)41. Door de snelle schifting van mensen die di-
rect kunnen werken en overige aanvragers, slaagt Senzer erin om de instroom in de bij-
stand voor de aangesloten gemeenten te beperken.  
 

Investering in Voor de aanvragers waarvan bij het eerste contact is geoordeeld dat hij of zij niet direct 
sturingsinfo naar werk kan worden bemiddeld, is de vervolgstap dat er een screening wordt uitgevoerd 

op de vraag wat iemand nodig heeft om naar werk begeleid te kunnen worden. De werk-
zoekende vult een lijst in waarbij aandacht is voor alle leefgebieden. In een gesprek met 
de participatiecoach wordt de situatie inzichtelijk gemaakt, wordt de vragenlijst doorgesp-
roken en wordt ingegaan op de mogelijkheden van de werkzoekende. De screening die 
wordt uitgevoerd, bestaat uit een combinatie van elementen van42: 
• SZeebra van Matchcare. 
• Dariuz Assessment. 
 

                                                           
40 Het GBT bestaat uit 4 medewerkers, waarvan 2 van Senzer en 2 van Tempo-Team. Senzer heeft 
met Tempo-Team een dienstverleningsovereenkomst en op basis daarvan huurt zij deze medewer-
kers in. In de overeenkomst is verder vastgelegd dat Tempo-Team voor de mensen binnen zes 
maanden een baan aanbiedt en dat Tempo-Team daarna ervoor zorgt dat de betreffende cliënt 
wordt geplaatst bij een andere werkgever indien nodig. Op deze manier valt de betreffende cliënt 
niet terug in de bijstand. 
41 Senzer, Jaarrekening Senzer 2017, mei 2018. Aantal is totaal voor alle aangesloten gemeenten. 
42 Zie ook Erica Kooistra (manager Diagnose) en Elke Crommentuyn (teamleider verdiepend onder-
zoek), Het systeem en ik zitten vaak op één lijn, 2017. 
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De screening levert een eerste loonwaarde-indicatie op. Indien de indicatie uitkomt op < 
30 procent van het Wettelijk minimumloon (WML), wordt gekozen voor een vervolgtraject 
gericht op activering. Dit kan in de vorm van werk, maar in de regel is dit per week niet 
meer dan circa 4 uur. Indien de screening uitkomt op > 30 procent of meer, volgt een ver-
diepend onderzoek waarin de loonwaarde nader wordt bepaald in een concrete werksitua-
tie. Door combinatie van de screenings- en diagnosetools van Matchcare en Dariuz krijgt 
Senzer dan een goed beeld van wat naar verwachting voor de betreffende uitkeringsge-
rechtigde de beste route naar werk is.  
 
Een route kan bijvoorbeeld bestaan uit een werkstage en/of een proefplaatsing bij een 
werkgever. Daarna volgt zo mogelijk plaatsing op een baan, indien noodzakelijk met de in-
zet van loonkostensubsidie (LKS). Het is de ervaring van Senzer dat inzet van LKS bij-
draagt aan de kansen op een duurzame plaatsing. Senzer plaatst mensen bij voorkeur bij 
reguliere werkgevers (maximaal 5 procent krijgt een baan via Senzer zelf en minimaal 95 
procent bij reguliere werkgevers, via detachering of rechtstreeks in dienst bij de reguliere 
werkgever). Senzer maakt bij de plaatsing ook gebruik van het netwerk van IBN, Ergon en 
WML.  
 

Permanente De door Senzer geïnitieerde samenwerking tussen Matchcare en Dariuz heeft geresulteerd 
bestands- in een gedegen inzicht in de competenties en ‘werkmogelijkheden’ van uitkeringsgerec 
analyse tigden, wat door Senzer wordt gezien als een belangrijke succesvoorwaarde voor een 

doelmatige uitvoering van de Participatiewet. De samenwerking was zeker geen vanzelf-
sprekendheid, omdat het gaat om directe concurrenten. Senzer heeft echter aangegeven 
dat niet meedoen in een samenwerking uiteindelijk wel zou betekenen dat afscheid van 
een dienstverlener genomen zou moeten worden. Een andere beslissing waar achteraf po-
sitief op terug wordt gekeken, is dat niet is gekozen voor het laten ontwikkelen van een vol-
ledig nieuw systeem van diagnose en registratie, maar voor een pragmatische benadering 
waarbij functionaliteiten van bewezen programma’s zijn samengevoegd. De investering in 
applicaties voor diagnose en cliëntvolgsystemen kon daarom beperkt blijven tot “enkele 
tonnen”. Er is daarbij niet uitgegaan van een ‘kant-en-klaar’ wensbeeld, maar om werken-
de weg, stap voor stap en in nauwe samenwerking met de beoogde gebruikers van het 
systeem, functionaliteiten toe te voegen. De samenwerking heeft geresulteerd in uitge-
breide mogelijkheden om op het niveau van het bestand als geheel, van segmenten en 
doelgroepen daarbinnen en op individueel niveau zaken in beeld te brengen als43: 
• Leeftijd en verblijfsduur in een uitkering. 
• Werk- en denkniveau. 
• Belemmerende factoren voor toeleiden naar arbeid.  
• Klantprofielen (o.a. ‘direct bemiddelbaar’, ‘bemiddelbaar met ondersteuning’ en ‘vrijwil-

ligerswerk’). 

                                                           
43 Zie ook bijvoorbeeld Senzer, Bestuursrapportage Q2 - 2017, Het systeem en ik zitten vaak op 
één lijn, 2017. 
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• Loonwaarde-indicatie. 
 
De in het systeem beschikbare informatie kan door alle betrokkenen, naar de maat van de 
behoefte (en niet meer, vanwege AVG-bepalingen) worden ingezien en binnen de toege-
kende bevoegdheden worden bijgewerkt. Dit biedt de mogelijkheid om ook de ‘opbrengst’ 
van gevolgde trajecten toe te voegen aan het systeem. Er is bovendien geïnvesteerd in het 
overzichtelijk ontsluiten en presenteren van de vastgelegde informatie door middel van 
dashboards voor professionals van Senzer.  
 

Balans tussen Een andere succesfactor, die mogelijk is vanwege gedane investeringen in automatisering, 
generiek en is dat Senzer goed inzicht heeft in “wat werkt voor welke uitkeringsgerechtigde” dan wel 
specifiek “wat werkt voor welke groep van uitkeringsgerechtigden”. Zo is gebleken dat Eritrese 

vrouwen goed uitstromen naar schoonmaakwerk in de zorg en dat een opleiding tot hef-
truckchauffeur voor veel mannen van Syrische herkomst succesvol is. Andere relevante 
doelgroepen, waarvoor Senzer specifieke aandacht heeft, zijn onder mensen die psychisch 
kwetsbaar zijn en dak- en thuislozen. Voor onder meer deze laatste groep is het team “Bij-
zondere doelgroepen” ingericht.  
 

Waardering De wijze waarop de gemeente Helmond en de andere bij Senzer aangesloten gemeenten 
‘Model Senzer’ het Participatiebeleid hebben georganiseerd, is met name om de volgende redenen 

interessant voor de gemeente Eindhoven: 
• Er is gekozen voor een vergaande ketenintegratie met de oprichting van Senzer. 

Rechtmatigheid en doelmatigheid zijn belegd bij één organisatie. Dit wijkt af van de si-
tuatie in Eindhoven waar rechtmatigheid is belegd bij de afdeling Inkomen van de ge-
meente. 

• Senzer bundelt alle re-integratietaken van de aangesloten gemeenten, zowel het bie-
den als het toeleiden naar werk als arbeidsontwikkeling, waardoor cliënten efficiënt 
bediend kunnen worden (er wordt alleen gewisseld van begeleidende professional na 
het verdiepende onderzoek). 

• Er is op een pragmatische wijze geïnvesteerd in een goed werkend systeem van dia-
gnose en registratie, dat mogelijkheden biedt voor uitgebreide analyses op het niveau 
van zowel het bestand als geheel, uitsnedes daarvan en individuen.  

• De professionals die binnen Senzer (en ook daarbuiten bij de aangesloten gemeenten 
en mogelijk in de toekomst bij bijvoorbeeld RMC) werkzaam zijn, hebben naar de maat 
van de behoefte toegang tot gegevens over het bijstandsbestand en de ontwikkeling op 
de route naar werk die zij doormaken.  

• De manier waarop de intake is georganiseerd, draagt bij aan het beperken van niet 
rechtmatige instroom en van instroom van inwoners die direct bemiddelbaar naar werk 
zijn.  

• Het uitgangspunt “werk eerst!” klinkt vanaf de intake sterk door in de benadering van 
Senzer, waarbij er wel oog is voor eventuele bijkomende problematieken. Werk wordt 
gezien als doel en als middel om deze bijkomende problemen te beperken.   
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4 Samenvatting bevindingen en beantwoording onderzoeksvragen 

Een aanleiding voor het voorliggende onderzoek is de waarneming dat, ondanks een gun-
stig ontwikkelende economie, de uitstroom van mensen uit een Participatiewet-uitkering 
achterblijft bij de uitstroom van mensen uit de WW. Het aantal WW-uitkeringen is sinds 
begin 2015 sterk afgenomen. Het aantal bijstandsuitkeringen voor de doelgroep van de 
Participatiewet ligt momenteel echter hoger dan begin 2015. Wel is een duidelijke afname 
van het aantal uitkeringen op basis van de Participatiewet zichtbaar vanaf medio 2017: 

 

  

4.1 Beantwoording onderzoeksvragen effectiviteit en doelmatigheid 

De centrale vraagstelling van het onderzoek richt zich op de effectiviteit en doelmatigheid 
van het gemeentelijke participatiebeleid. Onderzoeksdoelen zijn (1) inzichtelijk maken hoe 
de beleidsuitvoering is georganiseerd en (2) inzicht genereren in de effectiviteit van de 
door de gemeente en haar samenwerkingspartners gepleegde arbeidsmarktinterventies. 
De volledige door de RKC Eindhoven geformuleerde vraagstelling luidt als volgt: 
 
Centrale vraagstelling 
Wat is de doeltreffendheid en doelmatigheid van het Eindhovense participatiebeleid?  
Relevante onderzoeksvragen zijn met name 
1.  Wat zijn de Eindhovense ambities, kaders, middelen en werkwijzen? 
2.  Wat zijn relevante actoren, samenwerkingsconstructies, taken en bevoegdheden? 
3.  Wat zijn toekomstige opgaven en condities voor succes? 
4.  Wat zijn ‘lessons learned’ van recente rekenkameronderzoeken naar participatie en 

welke andere onderzoeken en adviezen zijn relevant en hoe verhouden deze zich tot 
de Eindhovense praktijk?  

Effectiviteit: uitstroomdoelen van participatiebeleid worden niet gerealiseerd 

Het Eindhovense participatiebeleid is onvoldoende effectief indien getoetst aan de door de 
gemeente zelf geformuleerde doelstellingen voor uitstroom uit de bijstand. Voor de jaren 
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2016 tot en met 2018 was de ambitie 1.200 mensen uit de bijstand naar werk te bege-
leiden. De feitelijke gerealiseerde uitstroom klom in deze periode van circa 550 naar 740 
personen per jaar: 

 

 
 

De ambities en realisaties komen in 2019 naar verwachting dicht bij elkaar. Dit is echter 
voor een groot deel het gevolg van het verlagen van de uitstroomtarget naar werk van 
1.200 naar 800 per jaar vanaf 2018 en voor een ander deel van de opgaande trend ten 
aanzien van het aantal mensen dat vanuit de bijstand uitstroomt naar werk.  
 
In het perspectief van B5-gemeenten (Tilburg, Breda, ’s-Hertogenbosch en Helmond) reali-
seert Eindhoven in de jaren 2015 tot en met 2017 een minder grote uitstroom vanuit de 
bijstand naar werk, gerelateerd aan het aantal bijstandsuitkeringen van 15 jaar tot de 
AOW-gerechtigde leeftijd, dan ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Helmond:  

 

 
 

Eindhoven presteert in dit opzicht wel beter dan Breda en min of meer gelijk aan Amster-
dam, Rotterdam en Den Haag maar minder dan Nederland als geheel.   
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Doelmatigheid: complexe uitvoeringsketen met schakels die niet goed op elkaar aanslui-
ten 

Uit het onderzoek blijkt dat de wijze waarop de gemeente Eindhoven de uitvoeringsketen 
voor het participatiebeleid heeft ingericht complex is. De gemeente heeft nagenoeg de vol-
ledige uitvoering belegd buiten de gemeente, met name bij stichting WIJeindhoven, het 
Participatiebedrijf van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio 
Eindhoven en bij het Werkgelegenheidsteam dat is ingebed in de regionale structuur van 
04Werkt/WGT. Deze inrichting leidt tot veel ‘overdrachtsmomenten’ in de uitvoeringske-
ten. Bij elk overdrachtsmoment is er een risico dat de aansluiting tussen betrokken part-
ners en daarbinnen werkzame professionals niet optimaal is. Dit is in de Eindhovense 
praktijk ook zichtbaar, met name in de relatie tussen afdeling Inkomen van de gemeente 
en WIJeindhoven, tussen WIJeindhoven en het Participatiebedrijf en in mindere mate tus-
sen WIJeindhoven en 04Werkt/WGT. De doelmatigheid van de keten kan naar verwachting 
verbeteren indien de schakels in de keten beter op elkaar aansluiten. 

4.2 Geconstateerde knelpunten en noodzakelijke verbeterpunten 

Condities voor succes: belangrijke succesvoorwaarden zijn onvoldoende ingevuld 

Aan enkele belangrijke succesvoorwaarden voor het goed, in casu effectief en doelmatig, 
laten functioneren van de huidige uitvoeringsketen is niet voldaan: 
• Er is onduidelijkheid over de positionering van enkele belangrijke actoren in de keten. 
• De regie over de keten is niet eenduidig belegd. 
• De beschikbare sturingsinformatie is niet toereikend.  
• Informatieuitwisseling tussen actoren in de keten is gebrekkig 
• Instroom-‘route’ vanuit perspectief van toeleiding naar werk niet optimaal. 
 

Positionerings- Wat betreft de positionering van kernactoren in de uitvoeringsketen signaleert BEA het 
vragen volgende: 

• Ten aanzien van WIJeindhoven is een worsteling zichtbaar tussen twee uitgangspunten 
die elkaar bijten, namelijk het uitgangspunt dat WIJeindhoven een gelijkwaardige part-
ner is van de gemeente en het uitgangspunt dat de stichting vooral opdrachtnemer is. 
In het laatste geval is er behoefte aan scherpe targets, waarmee de opdrachtgever de 
opdrachtnemer kan aansturen. De uitvoeringsovereenkomsten die in de afgelopen ja-
ren zijn gesloten tussen de gemeente en WIJeindhoven laten deze worsteling zien. In 
die over 2017 zijn duidelijker targets, ook kwantitatief, opgenomen dan in de overeen-
komst over 2018.  

• Ten aanzien van het Participatiebedrijf is onduidelijk of dit bedrijf daadwerkelijk de 
‘preferred supplier’ is voor de gemeente en WIJeindhoven van tweedelijns diensten op 
het terrein van participatie (sociale activering, opleidingstrajecten en trajecten gericht 
op werkfit maken) of één van de vele aanbieders. De doorverwijspraktijk van de genera-
listen van WIJeindhoven sluit niet aan bij de status van preferred supplier, als gevolg 
waarvan het Participatiebedrijf kampt met te lage instroom om de aanwezige infra-
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structuur optimaal te kunnen benutten. 
 

Regie op keten Een vraagstuk dat niet bevredigend is georganiseerd, is de regie op de uitvoeringsketen. 
Op het niveau van individuele cliënten heeft WIJeindhoven regie op de keten. Op beleids-
matig niveau ligt de regie bij de gemeente. In financiële zin blijft de gemeente ook bepa-
lend maar de grip van de gemeente op de uitgaven in de participatieketen is beperkt, met 
name door de autonomie van de generalisten van WIJeindhoven wat betreft doorverwijzing 
van cliënten naar trajecten bij het Participatiebedrijf en diverse andere tweedelijns aan-
bieders. Uit het onderzoek is gebleken dat het Participatiebedrijf in zekere zin ook een re-
gierol ambieert, als ‘rotonde’ voor doorverwijzing naar eigen leer-werk- en re-
integratietrajecten en trajecten bij derden.  
 

Inkoopfunctie Verder is voor de effectiviteit en doelmatigheid van de uitvoeringsketen van belang dat het 
inkoop en contractmanagement, gericht op zowel WIJeindhoven als aanbieders van twee-
delijns diensten, nog een grote slag nodig heeft. Deze slag betreft zowel de inhoudelijke 
beschrijving van diensten en daarvan te verwachten resultaten als tarieven en afspraken 
over eventuele consequenties van het niet halen van doelen. Mede door de acute financi-
ele uitdagingen op het terrein van Wmo en Jeugdzorg is besloten om de voorziene door-
ontwikkeling van de inkoop- en contractmanagementfunctie binnen de gemeente voorlopig 
‘on hold’ te zetten. Waar voor Wmo en Jeugdzorg per 1 januari 2019 wel is gestart met een 
Servicebureau en er ook budget- en volumeplafonds zijn ingesteld, is voor Participatie i.c. 
MDW deze ontwikkeling nog niet in gang gezet.  
 

Sturings- Een grote handicap bij een effectieve en doelmatige uitvoering van de Participatiewet, is 
informatie dat de gemeente Eindhoven en de relevante ketenpartners beschikken over te weinig 

sturingsinformatie. Met name is er sprake van een gebrekkig inzicht in relevante kenmer-
ken van het bestand bijstandsgerechtigden. De informatie die er is, is vooral beschikbaar 
‘in de hoofden’ van de generalisten van WIJeindhoven en wordt deels vastgelegd in het 
WIJportaal. Deze informatie wordt echter niet zodanig geregistreerd dat daaruit ook stu-
ringsinformatie ontstaat. Ontbrekende informatie betreft onder meer de ‘afstand tot werk’ 
en de mate van bemiddelbaarheid. Er wordt ook niet gestructureerd vastgelegd welke vor-
deringen cliënten maken op weg naar werk vanwege bijvoorbeeld het doorlopen van een 
traject. Ook relevante informatie over de competenties van cliënten ontbreekt.  
 

Verantwoording In samenhang met het voorgaande punt, kan ook worden geconstateerd dat de 
verantwoording van actoren in de uitvoeringsketen niet optimaal is. De voor de keten als 
geheel geformuleerde doelstelling voor uitstroom naar werk (1.200 in de periode van 
2016 tot en met 2018 en vanaf 2019 800 per jaar) is niet volledig uit te splitsen naar 
subdoelstellingen voor de samenwerkende actoren in de keten. In de door WIJeindhoven, 
Participatiebedrijf en 04Werkt/WGT gerapporteerde uitstroom zijn dubbelingen aanwezig.  
 
Daarnaast kan met name ten aanzien van de door WIJeindhoven opgestelde verantwoor-
dingsdocumenten (jaar- en kwartaaldocumenten) worden geconstateerd dat deze maar 
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beperkt aansluit bij de voor de keten als geheel en bij WIJeindhoven in het bijzonder be-
legde doelstellingen ten aanzien van participatie en uitstroom naar werk. Volstaan wordt 
met een algemeen beeld, op het terrein van participatie, van enerzijds de ontwikkeling van 
het uitkeringsbestand voor de bijstand en anderzijds de activiteiten die WIJeindhoven on-
derneemt. Op de (causale) relatie tussen beide wordt niet inzichtelijk ingegaan. Bij de pre-
sentatie van de uitstroom uit de bijstand wordt niet nader toegelicht welk deel uitstroomt 
naar werk en of WIJeindhoven daarbij dan, met partners, een rol heeft gespeeld.  
 

Inzicht in ‘wat Voor zowel WIJeindhoven, het Participatiebedrijf als 04Werkt/WGT geldt verder, dat zij bij 
werkt voor wie?’ de verantwoording over de uitstroom naar werk geen onderscheid maken naar mensen 

met een korte afstand tot werk en mensen waarvoor die afstand langer is. De voor uit-
stroom naar werk benodigde inzet voor beide categorieën loopt echter sterk uiteen. Nu is 
onbekend of de 737 in 2018 door de ketenpartners naar werk begeleide uitkeringsgerech-
tigden vooral een korte afstand tot werk hadden of juist een grote afstand tot werk. Om 
meer inzicht te genereren in de vraag “wat werkt voor wie”, is het noodzakelijk om relevan-
te kenmerken van cliënten (afstand tot werk en bemiddelbaarheid, aanwezige en ontbre-
kende competenties en dergelijke) vast te leggen. BEA constateert dat op dit moment zo-
wel bij WIJeindhoven als bij de Inkoopfunctie van de gemeente Eindhoven weinig inzicht 
aanwezig is met betrekking tot de vraag welke re-integratietrajecten effectief zijn en zo ja 
voor welke doelgroep.  
 

Uitwisseling Ook de uitwisseling van informatie tussen de ketenpartners is gebrekkig. Het Participatie- 
van informatie bedrijf en WIJeindhoven werken met verschillende cliëntregistratiesystemen. Vanaf 2019 

geldt dit voor het Participatiebedrijf en 04Werkt/WGT niet meer. Zij werken dan met het-
zelfde cliëntregistratiesysteem.  
 

Instroom via Een belangrijke opgave bij de optimalisering van de uitvoeringsketen, is dat de cliënten op 
juiste ingang de juiste plek instromen. Vanuit het perspectief van het toeleiden naar werk is het dan 

gewenst dat inwoners die zich melden voor een uitkering zo snel mogelijk in contact ko-
men met een specialist participatie indien er sprake is van een korte afstand tot werk of 
indien de afstand tot werk overbrugbaar is. Momenteel stroomt iedereen in via WIJeindho-
ven en heeft als eerste contact met een generalist van deze organisatie. Deze werkwijze 
heeft als voordeel dat daardoor de integrale benadering van de cliënt, vanuit het perspec-
tief van zorg, welzijn en werk, is geborgd. Tegenover dit voordeel staat het risico dat de 
weg naar werk voor een deel van de mensen die zich melden voor een uitkering langer 
wordt en dat hun arbeidsmarktkansen (direct of na een arbeidsfit- en of re-integratie-
traject) onderschat worden.  
Deze praktijk wijkt af van bijvoorbeeld die in de gemeente Helmond, waar een aanzienlijk 
deel van de mensen die zich meldt voor een uitkering de dag na het invullen van de aan-
vraag wordt gebeld door iemand van Senzer om te bezien of de persoon kan worden door-
verwezen naar het team dat bemiddelt naar werk.  
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Bedienen van De gebrekkige registratie van relevante kenmerken van het bestand bijstandsgerechtigden 
werkgevers werkt door in de wijze waarop de uitvoeringsketen de werkgevers van dienst is bij het 

vervullen van daar aanwezige behoefte aan arbeidskrachten. Uit een onder Eindhovense 
werkgevers uitgevoerde survey komt naar voren dat de kernactoren in de uitvoeringsketen 
er onvoldoende in slagen om de behoefte van de werkgevers te matchen aan ‘passende’ 
kandidaten vanuit het bestand bijstandsgerechtigden. Behalve dat relevante competenties 
van voorgestelde kandidaten onvoldoende in beeld zijn, speelt mee dat diverse werkgevers 
aangeven dat het bij consulenten ontbreekt aan kennis van en affiniteit met het werkpro-
ces van de werkgever. Werkgevers krijgen daarom naar hun oordeel te vaak medewerkers 
die niet passen in de bedrijfscultuur, die over te weinig passende competenties beschik-
ken of weinig gemotiveerd zijn. Een en ander gaat ten koste van de animo van werkgevers 
om zich in te spannen om uitkeringsgerechtigden kansen te bieden op betaald werk. 

Toets op rechtmatigheid en naleving arbeidsverplichting niet streng 

Afname aantal Het onderzoek laat zien dat het aantal maatregelen, vanwege het niet naleven van de 
maatregelen arbeidsverplichtingen, de afgelopen jaren sterk is teruggelopen. Daarbij kunnen ook 

praktische overwegingen een rol spelen. Om maatregelen te kunnen opleggen, bijvoor-
beeld als een cliënt niet verschijnt op afspraken of weigert mee te doen aan trajecten, 
moet deze informatie worden verstrekt aan de afdeling Inkomen van de gemeente.  
 

Vaak alleen Het onderzoek levert verder op dat de verhouding tussen het aantal waarschuwingen en 
waarschuwen opgelegde boetes de afgelopen jaren sterk is veranderd. Waarschuwingen en boetes 

hebben betrekking op het recht op een uitkering. In de periode tot medio 2017 stond te-
genover één opgelegde boete tussen gemiddeld circa één waarschuwing; vanaf medio 
2017 staan tegenover elke opgelegde boete 2,5 tot 4,5 waarschuwingen. Het aantal boe-
tes is wel min of meer constant gebleven.  
 

Weinig strenge Wat betreft het toetsen van het recht van een aanvrager op een uitkering, is gebleken dat 
poortwachter tot medio 2016 het aantal meldingen voor een uitkering aanmerkelijk hoger lag dan de 

feitelijke instroom in de bijstand. Na medio 2016 lijkt vrijwel iedereen die zich meldt voor 
een bijstandsuitkering deze ook daadwerkelijk te krijgen. In het samenspel tussen de afde-
ling Inkomen, die vooral toetst op de wettelijke basis voor een uitkering, en de generalisten 
van WIJeindhoven, die vooral gericht zijn op ondersteuning en positief motiveren van cliën-
ten, is in de afgelopen jaren het accent verschoven van legitimiteit naar maatschappelijk 
rendement (voorkomen van escalatie van sociale problemen bij cliënten in het geval er 
geen uitkering wordt toegekend, bijvoorbeeld) en betrokkenheid van en ook met de cliënt.  

4.3 Bestuursopdrachten en beleidsmatige (her-)overwegingen 

Bestuurs- In mei 2018 zijn door het vorige College van B&W twee bestuursopdrachten gegeven ter  
opdrachten versterking van de uitvoeringskracht van de keten ‘Participatie, Werk en Inkomen’. In de 
mei 2018 motivatie voor de bestuursopdrachten is aangegeven dat “de uitvoeringskracht van de 

keten beperkt wordt door de huidige governance en het huidige ontwerp”. Uitgangspunt 
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voor de bestuursopdrachten is dat de regie op de keten versterkt moet worden en dat deze 
ondergebracht moet worden bij de gemeente omdat zij risicodrager van de resultaten is. 
De bestuursopdrachten zijn als volgt geformuleerd: 
1. De directeur Sociaal Domein en het sectorhoofd Economie en Cultuur de bestuursop-

dracht te geven de governance van de keten Participatie, Werk & Inkomen zo in te rich-
ten dat bestuurlijke besluiten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. 

2. De directeur Sociaal Domein en het sectorhoofd Economie en Cultuur de bestuursop-
dracht te geven om tot een eenvoudiger ontwerp te komen van de keten, gericht op de 
match naar betaald werk. 

 
Opgaven lagen  Deze bestuursopdrachten sluiten aan bij de eerder in de vorige collegeperiode verstrekte  
al voor in 2017 bestuursopdracht en beoogde maatregelen om de ketensamenwerking te verbeteren op 

het terrein van Participatie & Inkomen44. Belangrijke elementen in deze bestuursopdracht 
betroffen het hoog op de agenda zetten van participatie bij de generalisten van WIJeindho-
ven, het minimaliseren van de vrijblijvendheid van participatie, ketenoptimalisatie door be-
tere samenwerking en meer inzicht genereren in het bijstandsbestand.  
 
Het voorliggende onderzoek laat zien dat de voortgang op deze aspecten beperkt is. Een 
opbrengst is dat er is geïnvesteerd in de participatiekennis van de generalisten van WIJ-
eindhoven, ook door de inzet van de zogenoemde T-profielers. Op de aspecten inzicht in 
het bijstandsbestand, ketenoptimalisatie en minimaliseren van de vrijblijvendheid is de 
voortgang beperkt in de periode van eind 2017 tot heden.  
 

Commissie- De in mei 2018 verstrekte bestuursopdrachten hebben geresulteerd in een Commissie- 
notitie notitie ‘Optimaliseren Werk en Participatie’45. De notitie bevat een probleemanalyse en 

een lijst van tien verbeterpunten, die grosso modo aansluiten bij het voorliggende onder-
zoek. Het College van B&W heeft de ambitie om de verbeterpunten grotendeels in het eer-
ste kwartaal van 2019 door te voeren, waarbij de verwachting is dat dit tot de gewenste 
resultaten zal leiden. Concreet spreekt het College van B&W de verwachting uit dat medio 
2019 een lagere bijstandsafhankelijkheid zichtbaar zal zijn door betere preventie ‘aan de 
poort’ en verhoogde uitstroomcijfers. De vraag is of dit realistisch is. De gesignaleerde 
knelpunten betreffen deels automatisering (cliëntregistratiesystemen) en voor een ander 
deel cultuuraspecten (onder meer vrijblijvendheid in de samenwerking tussen ketenpart-
ners, grote autonomie van professionals, weinig aandacht voor vastlegging van relevante 
sturings- en verantwoordingsinformatie, weinig strenge invulling van handhaving).  
 
Voor verdere operationalisering van de verbeterpunten wordt verwezen naar een nog te 

                                                           
44 Zie ook Gemeente Eindhoven, presentaties A-avond 30 januari 2018, Participatie & Inkomen 
Raadscommissie, presentatie wethouder Stef Depla. 
45 Gemeente Eindhoven, Commissienotitie, onderwerp: Optimaliseren Werk en Participatie, dos-
siernummer 19.04.451, 22 januari 2018. 

Eindhoven participeert – Eindrapport

BEA

59



 

  

publiceren uitvoeringsnotitie. Bij de noodzakelijke operationalisering van de verbeterpun-
ten zal er “onder de motorkap” gekeken moeten worden hoe de samenwerking in de keten 
momenteel verloopt. Het voorliggende onderzoek beoogt daar aan bij te dragen.  
 

Inspiratie uit Bij de verdere operationalisering van de verbeterpunten en de implementatie daarvan kan 
Helmond en ook gebruik worden gemaakt van elders ontwikkelde inzichten en praktijken. De in het 
Den Bosch onderzoek opgenomen cases van ’s-Hertogenbosch en Weener XL respectievelijk Helmond 

en Senzer kunnen daarbij inspireren. Bijvoorbeeld op de volgende aspecten:  
• De vormgeving en ‘routing’ van het instroomproces waardoor in Helmond aanvragers 

van een uitkering met korte en overbrugbare afstand tot werk snel worden toegeleid 
naar in ‘werk’ gespecialiseerde professionals.  

• Het in zowel Helmond als Den Bosch aanwezige inzicht in relevante kenmerken van het 
bijstandsbestand en de wijze waarop beide gemeenten (i.c. Weener XL en Senzer) er in 
slagen informatie zodanig te registreren en te ‘manipuleren’, dat deze relevante stu-
ringsinformatie oplevert.  

• De hiervoor noodzakelijke investering in automatisering en programmatuur ten behoe-
ve van cliëntregistratiesystemen.  

• De keuze om tot een zekere scheiding te komen in het sociaal domein tussen enerzijds 
zorg en welzijn (waarvoor de wijkgerichte focus duidelijke meerwaarde heeft) en ander-
zijds participatie (waarvoor dit veel minder het geval is).  

• Het sterkere accent dat in ’s-Hertogenbosch wordt gelegd op legitimiteit i.c. het toetsen 
van de rechtmatigheid van een uitkering en de wijze waarop de poortwachtersfunctie is 
ingericht. 

• De wijze waarop in beide gemeenten het uitgangspunt van ‘werk eerst’ doorklinkt in de 
gehele uitvoeringsketen, waarbij werk niet alleen wordt gezien als een doel maar ook 
als een middel om problemen van mensen op andere terreinen op te lossen.  

 
Het onderzoek onderbouwt niet dat de in bepaalde opzichten gunstige prestaties bij de 
uitstroom naar werk van vooral ’s-Hertogenbosch één op één kunnen worden toegerekend 
aan de in die gemeente gemaakte keuzes met betrekking tot de inrichting van de uitvoe-
ringsketen. Wel constateert BEA dat de inrichting van de keten in deze gemeente, en ook 
in Helmond, aanmerkelijk eenvoudiger is en dat de verschillende schakels in de keten, 
mede doordat zij voor het grootste deel in één organisatie, namelijk Weener XL respectie-
velijk Senzer, belegd zijn, soepeler op elkaar aan lijken te sluiten en dat de aansturing 
vanuit de gemeente en de door de gemeente te vervullen regierol eenduidiger ingevuld zijn 
dan in Eindhoven.  
 
Het huidige college van B&W heeft in het coalitieakkoord 2018-2022 uitgesproken dat de 
uitgangspunten van de WIJeindhoven-visie en de daaraan ten grondslag liggende uit-
gangspunten “onverkort overeind blijven”. Het voorliggende onderzoek maakt inzichtelijk 
dat enkele van deze uitgangspunten en daarop gebaseerde keuzes in beleid en organisa-
tie negatief uitwerken op de nagestreefde effectieve en doelmatige uitvoering van het par-
ticipatiebeleid: 
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• De keuze voor een ontschotte, integrale benadering van alle nieuwe aanvragers van 
een bijstandsuitkering, vormgegeven door de inzet van generalisten. Voor een deel van 
de aanvragers kan bepleit worden dat deze op basis van een eerste snelle screening 
doorgeleid moeten worden naar een in werk gespecialiseerde professional bij een pri-
mair op toeleiding naar werk gerichte actor in de keten.  

• De keuze om bij de werkzaamheden van WIJeindhoven de wijk als belangrijke schaal 
van werken te hanteren. Dit blijkt voor zorg en welzijn meer passend dan voor het toe-
leiden naar werk.  

• Bij de inrichting van het sociaal domein is ervoor gekozen om de professionals niet on-
nodig te belasten met ‘administratie’ en ander ‘gedoe’ dat afleidt van hun kerntaak, 
namelijk het ondersteunen van cliënten op de terrein van zorg, welzijn en werk. Dit uit-
gangspunt is in de praktijk bij met name WIJeindhoven te ver doorgevoerd in die zin dat 
het ten koste is gegaan van de noodzakelijke sturings- en verantwoordingsinformatie.   

 
 

*** 
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Bijlage I: vraagstelling en onderzoekverantwoording 

B.1 Centrale vraagstelling, onderzoeksvragen en onderzoeksdoelen 

De gemeente Eindhoven heeft met ingang van 1 januari 2015 uitgebreide verantwoorde-
lijkheden op het gebied van participatie, met name voor doelgroepen aan de ‘onderzijde 
van de arbeidsmarkt’. Met de invoering van de Participatiewet is de toegang tot de (ook 
gemeentelijke) Wsw gesloten en daarnaast is de toegang tot de Wajong aangescherpt en 
beperkt tot alleen mensen die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. De mensen 
die anders zouden zijn ingestroomd in de Wsw of in de Wajong, behoren nu tot de doel-
groep van de gemeente als onderdeel van de Participatiewet.  
Vanwege het grote maatschappelijke en financiële belang van de Participatiewet, heeft de 
Rekenkamercommissie Eindhoven besloten onderzoek te laten doen naar de effectiviteit 
en doelmatigheid van het participatiebeleid. Ook raadsfracties hebben om een dergelijk 
onderzoek verzocht. De uiteenlopende ontwikkeling van het aantal banen en het aantal 
bijstandsuitkeringen, waarbij het aantal banen sterk toeneemt maar het aantal bijstands-
uitkeringen niet in gelijke mate daalt, is ook een motief om nader onderzoek te doen naar 
het effectiviteit en doelmatigheid van de uitvoering van het participatiebeleid.: 
 
Het participatiebeleid van de gemeente kan alleen voldoende effectief en doelmatig zijn, 
indien alle schakels in de uitvoeringsketen elkaar goed weten te vinden. In Eindhoven be-
tekent dit dat naast de gemeente met name de activiteiten van WIJeindhoven, het Partici-
patiebeleid en 04Werkt/WGT goed op elkaar moeten aansluiten.  
 

Hoofdvraag & De door de RKC Eindhoven geformuleerde vraagstelling voor het beoogde onderzoek richt 
uitwerking zich met name ook op deze vraag. Daarnaast wil de RKC dat de Eindhovense ambities in 

beeld worden gebracht en worden vergeleken met de door de ketenorganisaties gezamen-
lijk geleverde prestaties. Een belangrijk aandachtspunt vormt verder het lerend vermogen 
van de gemeente, uitgewerkt naar onderzoeksvragen gericht op de condities voor succes 
en wat kan worden geleerd van recent rekenkameronderzoek of andere adviezen: 
 

Centrale vraagstelling 
Wat is de doeltreffendheid en doelmatigheid van het Eindhovense participatiebeleid?  
Relevante onderzoeksvragen zijn met name 
1. Wat zijn de Eindhovense ambities, kaders, middelen en werkwijzen? 
2. Wat zijn relevante actoren, samenwerkingsconstructies, taken en bevoegdheden? 
3. Wat zijn toekomstige opgaven en condities voor succes? 
4. Wat zijn ‘lessons learned’ van recente rekenkameronderzoeken naar participatie en 

welke andere onderzoeken en adviezen zijn relevant en hoe verhouden deze zich tot 
de Eindhovense praktijk? 
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B.2 Onderzoeksverantwoording 

Het door Bureau voor Economische Argumentatie (BEA) gehanteerde plan van aanpak voor 
het voorliggende onderzoek kent de volgende structuur: 

 

 
 
Deskresearch, Voor het onderzoek is uitgebreid deskresearch gepleegd en zijn direct betrokkenen 
interviews & geïnterviewd. Er hebben individuele gesprekken plaatsgevonden met 21 personen, 
groepssessies verbonden aan met name de gemeente Eindhoven, WIJeindhoven, de GRWRE, en 

daarbinnen met name het Participatiebedrijf, en 04Werkt/WGT. Daarnaast is een tweetal 
groepsgesprekken belegd gericht op: 
• Idem dito de doelgroep van jongeren die uitstromen uit de VSO- en praktijkscholen.  
• De doelgroep van vergunninghouders en de wijze waarop voor deze doelgroep sinds 

enige tijd een specifieke benadering wordt toegepast. 
 
Aan het eerste groepsgesprek gericht op jongeren die uitstromen uit de VSO- en praktijk-
scholen, hebben 12 professionals deelgenomen verbonden aan diverse bij deze doelgroep 
betrokken actoren. Aan het tweede groepsgesprek gericht op vergunninghouders, hebben 
4 professionals deelgenomen. 
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Cases Helmond Verder is er in twee gemeenten bezien hoe daar op een van de praktijk in Eindhoven 
& Den Bosch afwijkende wijze invulling wordt gegeven aan de uitvoering van het participatiebeleid. Dit 

betreft de gemeente ’s-Hertogenbosch (waar de uitvoering grotendeels is belegd bij 
Weener XL) en de gemeente Helmond dat participeert in de Gemeenschappelijke Regeling 
Senzer die eveneens een groot deel van de uitvoering van het participatiebeleid invult).  
 

Survey onder Tot slot is er een survey uitgezet onder werkgevers in Eindhoven en directe omgeving om in 
werkgevers beeld te brengen hoe zij aankijken tegen de in Eindhoven opgetuigde infrastructuur voor 

het toeleiden van mensen uit een uitkering naar werk. In de survey is ingegaan op de vol-
gende vragen: 
• Aan de onderneming in Eindhoven en directe omgeving verbonden werkgelegenheid. 
• Personeelsbehoefte in de afgelopen twee jaar. 
• Vraag of er vacatures zijn vervuld door mensen uit een uitkeringssituatie (zo ja, hoe-

veel?). 
• Inventarisatie welke ‘kanalen’ bedrijven gebruiken voor de werving van personeel… 
• … toegespitst op met name de volgende organisaties: 
− 04Werkt/WGT 
− WIJeindhoven 
− Participatiebedrijf 
− Overige dienstverleners (publiek dan wel privaat) 
• De met deze organisaties opgedane ervaringen. 
• Vraag of er mensen werken die behoren tot de doelgroep van de voorziening Nieuw Be-

schut of van de Wet banenafspraak. 
• Waardering van het huidige aanbod aan ondersteuning bij het vervullen van vacatures 

en het naar werk toeleiden van mensen uit een uitkering. 
• Verbeterpunten ten aanzien van de wijze waarop mensen uit een uitkering naar werk 

worden toegeleid en de wijze waarop werkgevers bediend worden. 
 
Aan de survey hebben uiteindelijk 27 respondenten deelgenomen, waarbij de werkgevers 
die zij vertegenwoordigen in Eindhoven en directe omgeving goed zijn voor circa 20.000 
banen.   
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Bijlage II: gesprekspartners 

Individuele gesprekken zijn gevoerd met: 
 
Medewerkers en bestuurder van de gemeente Eindhoven, de Gemeenschappelijke Rege-
ling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven (GRWRE), Participatiebedrijf en WIJeindho-
ven en met vertegenwoordigers namens 04Werkt/WGT, UWV, Cliëntenraad Sociaal Do-
mein, VNO-NCW Brabant Zeeland, Springplank040, Philips Werkgelegenheidsplan, Gas-
cogne Groep, Brainport Assembly, Summa College, gemeente ’s-Hertogenbosch (onderdeel 
Weener XL), gemeente Helmond en Senzer.  
 
Aan groepsgesprekken hebben vertegenwoordigers deelgenomen vanuit: 
 
Gemeente Eindhoven, WIJeindhoven, 04Werkt/WGT, Servicepunt Leren en Werken Eind-
hoven, ATC Praktijkschool Eindhoven, Summa College. Ergon en Participatiebedrijf. 
 
 

*** 
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Bijlage III: overzicht van bronnen en literatuur 

Bronnen gebruikt voor hoofdrapport. 
• Divosa, Verbinding en verdieping, plan van aanpak 2018, arbeidsmarktregio Zuidoost-

Brabant, 2017. 
• Gemeente Eindhoven, WIJeindhoven, transformatie van het sociaal domein, stand van 

zaken en vervolgagenda, november 2013. 
• Gemeente Eindhoven, Opdracht sociaal domein 2015, Verder bouwen aan WIJeindho-

ven, juli 2014. 
• Gemeente Eindhoven, Commissienotitie, Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: 

ouderenambassadeurs, 24 februari 2015. 

• Gemeente Eindhoven, Raadsinformatiebrief, onderwerp: stand van zaken aanpak 
jeugdwerkloosheid, 24 maart 2015. 

• Gemeente Eindhoven, presentatie A-avond Participatie, 18 april 2017. 
• Gemeente Eindhoven, Raadsinformatiebrief, onderwerp: extra acties jeugdwerkloos-

heid 2017 en 2018, 12 december 2017. 
• Gemeente Eindhoven, A-avond raadscommissie Participatie & Inkomen, presentatie 

wethouder Staf Depla, 30 januari 2018. 
• Gemeente Eindhoven, Voortgangsrapportages Arbeidsmarktbeleid, en Voortgangsrap-

portages Participatiewet, periode 2015 t/m Q4 2018. 
• Gemeente Eindhoven, Matrix arbeidsmarktbeleid, o.a. diverse versies 2016, 2017 en 

2018. 
• Gemeente Eindhoven, Programmaplan Migratie, Welkome Stad, 2017-2018-2019, 

2017. 
• Gemeente Eindhoven en WIJeindhoven, Uitvoeringsovereenkomst, 5 juni 2015. 
• Gemeente Eindhoven en WIJeindhoven, Uitvoeringsovereenkomst, 21 december 2016. 
• Gemeente Eindhoven en WIJeindhoven, Uitvoeringsovereenkomst 2018, 21 december 

2017. 
• Gemeente Eindhoven en WIJeindhoven, Uitvoeringsovereenkomst 2019, december 

2018. 
• Gemeente Eindhoven, College van B&W, Collegebesluit, onderwerp: Bestuursopdracht 

versterking uitvoeringskracht keten Participatie, Werk en Inkomen, 1 mei 2018. 
• Gemeente Eindhoven, Adviesnota Uitvoeringsprogramma Participatie, verdeling van de 

middelen 2018, 4 december 2017. 
• Gemeente Eindhoven, Raadsvoorstel Beheersing Tweede Lijn, 5 juni 2018. 
• Gemeente Eindhoven, Uitvoeringsprogramma Participatie 2016-2018, mei 2016. 
• Gemeente Eindhoven, Presentatie informatieverschaffing Sociaal Domein, raadsbijeen-

komst 13 oktober 2018. 
• Gemeente Eindhoven, Factsheet WW en uitkeringen Sociaal Domein, augustus 2018. 
• Gemeente Eindhoven, Commissienotitie, onderwerp: Optimaliseren Werk en Participa-

tie, 22 januari 2019. 
• Gemeente Eindhoven, WIJeindhoven, IaDea en TOOV, Stratum Werkt! Een experiment 
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binnen de leertuin Inclusieve Stad, 20 maart 2018. 
• GRWRE, Strategisch plan 2017-2020, 5 december 2016. 
• GRWRE, 2017 in cijfers, Financiële bijlage bij jaaroverzicht ‘Toekomst in beeld’, 2018. 
• GRWRE, Strategisch plan 2018-2021, 23 oktober 2017. 
• GRWRE, Begroting 2018 en meerjarenraming 2018-2021, 20 juni 2017. 
• GRWRE, Strategisch plan 2019-2022, conceptversie 25 september 2018. 
• GRWRE, De weg naar werk, Q&A Dinnershow, 7 november 2018. 
• GRWRE, Kwartaalrapportage Bestuur Q2 2018, 2018. 
• Policy Productions, Met elkaar aan het werk, werkgelegenheids- en participatiebeleid 

Eindhoven, 2014. 
• UWV, Regio in beeld Zuidoost-Brabant, oktober 2018. 
• UWV, Factsheet banenafspraak arbeidsmarktregio Zuidoost-Brabant, tweede kwartaal 

2018, oktober 2018. 
• WIJeindhoven, Leidraad samenwerken vanuit de visie WIJeindhoven, 12 april 2017,  
• WIJeindhoven, Rapportage 3e kwartaal 2018 ten behoeve van de gemeente Eindhoven, 

versie 1.2, 2018. 
• WIJeindhoven, Ondernemingsplan 2.0 WIJeindhoven, “Van, voor en door!”, 4 januari 

2015. 
• WIJeindhoven, Jaarverantwoording 2016, 20 april 2017. 
• WIJeindhoven, Jaarverantwoording 2017, 23 april 2018. 
• Wise Up Consultancy i.o.v. 04Werkt, Naar een Stip op de horizon, evaluatie en advies 

voor het POHO, 14 februari 2018. 
 
Casebeschrijving gemeente ’s-Hertogenbosch i.c. Weener XL: 
• Gemeente ’s-Hertogenbosch, Aanvalsplan werk voor mensen met afstand tot de ar-

beidsmarkt, 15 december 2015.  
• Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Raadsvoorstel, onderwerp: Kansen voor uitkeringsgerech-

tigden zonder (direct) perspectief op duurzaam werk, 13 december 2016. 
• Gemeente ’s-Hertogenbosch, Weener XL, Investeren in mensen, werk, participatie en 

inkomensondersteuning, Ondernemingsplan 2018-2021, december 2017. 
• Gemeente ’s-Hertogenbosch, Raadsvoorstel ‘Aanvalsplan Werk voor mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt’, 30 november 2015. 
 
Casebeschrijving gemeente Helmond i.c. Senzer: 
• Senzer, Jaarrekening Senzer 2017, mei 2018. 
• Senzer, 1e Concept Ondernemingsplan 2018 en meerjarenbegroting, 2017. 
• Senzer, Bestuursrapportage Q2 – 2017, 2017. 
• Senzer, 1e Concept Ondernemingsplan 2019 inclusief meerjarenperspectief, 2018. 
• Erica Kooistra (manager Diagnose) en Elke Crommentuyn (teamleider verdiepend on-

derzoek), Het systeem en ik zitten vaak op één lijn, 2017. 
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Relevant onderzoek van rekenkamers en rekenkamercommissies: 
• Bureau voor Economische Argumentatie (BEA) i.o.v. NVRR, Inspiratiedocument 3D’s, 

handreikingen voor en voorbeelden van rekenkameronderzoek, 12 september 2017. 
• RKC Eindhoven, Evaluatie WIJEindhoven, wat WIJzer?, november 2016. 
• Rekenkamer Utrecht, Werken aan Vermogen, februari 2017. 
• Rekenkamer Utrecht, Meten is weten, informatievoorziening sociaal domein, januari 

2017. 
• RKC Haarlemmermeer, Nulmeting sociaal domein, september 2016. 
• RKC Schiedam-Vlaardingen, Evaluatie Participatiewet, ‘Aan de slag!’, 2016. 
• Rekenkamer Amersfoort, Doelstellingen, kansen en risico’s in het sociaal domein, au-

gustus 2016. 
• RKC Veenendaal, Werk aan de winkel met het re-integratiebeleid, juli 2016. 
• Rekenkamercommissie Apeldoorn, “Je trekt altijd aan het kortste eind”, in gesprek met 

burgers over de uitvoering van de Participatiewet in Apeldoorn, januari 2018. 
• Rekenkamercommissie Kampen, Uitvoering Participatiewet voor mensen met een af-

stand tot de arbeidsmarkt, juni 2018. 
• Rekenkamercommissie Deventer, Onderzoek naar Participatiewet, gemeente Deventer, 

2 juli 2018.  
• Rekenkamer Utrecht, Beperkt in beeld, een onderzoek naar de begeleiding naar werk 

van jongeren met een arbeidsbeperking, 19 december 2017. 
• Policy Productions i.s.m. Langman Economen i.o.v. RKC Soest, RKC Baarn en RKC Val-

lei en Veluwerand, Doeltreffendheid uitvoering participatiewet door BBS, november 
2018. 

• Rekenkamer Den Haag, Onderzoeksopzet Participatiewet jongeren - Onderzoek naar de 
begeleiding van jongeren in het kader van de Participatiewet, 27 februari 2019. 

 
Onderzoeken in het kader van de landelijke evaluatie van de Participatiewet en overige re-
levante onderzoeken: 
• Berenschot, Onderzoek Participatiewet bij werkgevers, rapportage fase 2 (2017), 19 

oktober 2017. 
• CentER Data, Ervaringen gemeenten met Participatiewet, rapportage tweede meting, 

26 oktober 2017. 
• Ministerie van SZW, Inspectie SZW, Klantonderzoek monitor Participatiewet 2017, ok-

tober 2017. 
• Sociaal en Cultureel Planbureau, Van sociale werkvoorziening naar Participatiewet, Hoe 

is het de mensen op de Wsw-wachtlijst vergaan, september 2018. 
• TNO, Quickscan wetenschappelijke literatuur gemeentelijke uitvoeringspraktijk, 22 juli 

2015. 
• Divosa en Movisie, Onderzoeksrapport Arbeidstoeleiding in vijf Nederlandse gemeen-

ten, mei 2017. 
• Inspectie SZW, Hobbels op weg naar inkomensonderstreuning, toegang en uitvoering 

inkomensondersteunende voorzieningen, januari 2018. 
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• Inspectie SZW, Werk en inkomen als partner in integrale dienstverlening: een moeiza-
me relatie, een onderzoek naar gemeentelijke dienstverlening aan gezinnen met multi-
problematiek en dak- en thuislozen, januari 2018. 

 
 

*** 
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Bijlage IV: samenstelling en ontwikkeling bijstandsbestand 

Het participatiebeleid van de gemeente Eindhoven richt zich primair op het positief beïn-
vloede van het bestand bijstandsgerechtigden, omdat deze financieel voor rekening ko-
men van de gemeente en zij ten aanzien van deze groep wettelijke taken heeft, en in bre-
dere zin op het bevorderen van de participatiegraad opgevat als het aandeel mensen tus-
sen 15 en 65 jaar dat een baan heeft. 
 
Navolgend wordt in kort bestek toegelicht hoe het bestand bijstandsgerechtigden zich 
ontwikkelt en hoe het bestand is samengesteld. Daarnaast wordt toegelicht hoe hoog de 
participatiegraad in Eindhoven is, hoe deze zich ontwikkelt. Tot slot worden de ontwikke-
ling van het bestand bijstandsgerechtigden en de participatiegraad in het perspectief ge-
plaatst van Nederland en een set van referentiegemeenten.  

B.1 Omvang en samenstelling cliëntenbestand Participatiewet 

De gemeente Eindhoven telt momenteel circa 6.485 bijstandsgerechtigden. Dat is beperkt 
minder dan begin 2015 toen Eindhoven circa 6.550 bijstandsgerechtigden telde. Het be-
stand bijstandsgerechtigden bestaat voor circa 11 procent uit jongeren in de leeftijdscate-
gorie tot 27 jaar. Het aandeel oudere uitkeringsgerechtigden is groter, 26 procent is ouder 
dan 55 jaar en 53 procent is ouder dan 45 jaar46: 

 

 
 

Per saldo is het aantal bijstandsgerechtigden sinds juli 2015 beperkt afgenomen (met cir-
ca 1,3 procent). Deze afname is volledig toe te schrijven aan de ontwikkeling van het aan-
tal bijstandsgerechtigden van 27 tot 45 jaar. Met name bij de oudere bijstandsgerechtig-
den nam het aantal uitkeringen toe.  
 

                                                           
46 Op basis van de Voortgangsrapportages Arbeidsmarkt die de gemeente Eindhoven sinds begin 
2015 elk kwartaal publiceert. Laatste rapportage is Gemeente Eindhoven, Voortgangsrapportage 
Arbeidsmarkt Q4 2018, februari 2019. 
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Voor jongeren tot 27 jaar was er sprake van een beperkte toename van 2 procent: 
 

 
 

Met name ten aanzien van jongeren onder 27 jaar lijkt er in de afgelopen maanden een 
grote uitstroom uit de bijstand te hebben plaatsgevonden. Medio 2018 waren het nog de 
jongeren die ten opzichte van begin 2015 de grootste toename van bijstandsuitkeringen 
lieten zien: 

 

 
 

De Voortgangsrapportages Arbeidsmarkt bevatten verder geen kwantitatieve informatie 
over andere kenmerken van de cliënten in het bestand bijstandsgerechtigden. Er is wel in-
formatie beschikbaar over de duur van de bijstandsuitkering en de wijk waarin iemand 
woont. Informatie hierover wordt in de voortgangsrapportages niet gepresenteerd. 
 
Wat betreft de duur van de uitkering, blijkt dat bijna 60 procent van de mensen met een 
bijstandsuitkering langer dan 3 jaar een bijstandsuitkering ontvangt47: 

                                                           
47 Door de gemeente Eindhoven aangereikte informatie voor het voorliggende onderzoek. 
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B.2 Ontwikkeling van het cliëntenbestand Participatiewet 

Op basis van de periodieke voortgangsrapportages Arbeidsmarktbeleid van de gemeente 
Eindhoven kan een beeld worden geschetst van de ontwikkeling van het aantal bijstands-
uitkeringen in de periode vanaf begin 2015. Deze ontwikkeling kan bovendien worden ver-
geleken met de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen. Het blijkt dat het aantal WW-
uitkeringen sinds begin 2015 weliswaar sterk is afgenomen, maar dat het aantal bij-
standsuitkeringen voor de doelgroep van de Participatiewet beperkt is toegenomen.  

 

 
 

Vanaf medio 2017 is ook hier sprake van een daling, die zich versnelt doorzet in 2018. 
Het beeld dat het aantal bijstandsuitkeringen de WW-uitkeringen vertraagd volgt, is zowel 
in een opgaande als een neergaande conjunctuur niet ongewoon. 
 
De hiervoor weergegeven ontwikkeling van het aantal uitkeringen op grond van de Partici-
patiewet is gebaseerd op informatie uit de gemeentelijke Voortgangsrapportages Arbeids-
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marktbeleid. Voor een vergelijking van de ontwikkeling van het aantal Participatiewetuitke-
ringen van Eindhoven met andere steden, maakt BEA gebruik van CBS-statistieken.  
 
Bezien in het perspectief van de andere grote steden, meer in het bijzonder de G10 (ofte-
wel de tien gemeenten in Nederland met de meeste inwoners), kan worden geconstateerd 
dat het aantal bijstandsuitkeringen per 1.000 inwoners in Eindhoven met 31,2 relatief 
laag is ten opzichte van steden als Rotterdam, Amsterdam en Den Haag en dat in Brabant 
ook Tilburg met 33,1 ongunstiger scoort. Daar staat tegenover dat Breda een lager aantal 
bijstandsuitkeringen per 1.000 inwoners heeft (27,0 in 2018) maar dat daar in tegenstel-
ling tot in Eindhoven het aantal bijstandsuitkeringen per 1.000 inwoners wel is gestegen. 
Tilburg zit momenteel op een vergelijkbaar niveau als Eindhoven: 
 
Bijstandsuitkeringen per 
1.000 inwoners, Gemeenten - 
G10

2014 2015 2016 2017 2018

Eindhoven 29,3 30,3 31,0 32,6 31,2
Amsterdam 53,2 53,6 51,7 51,4 50,7
Rotterdam 65,4 67,2 66,4 65,6 63,2
Den Haag 49,0 51,4 52,9 53,2 51,2
Utrecht 29,5 30,4 30,7 31,1 30,3
Tilburg 32,2 33,7 35,9 35,0 33,1
Groningen 50,7 51,1 51,1 52,2 51,2
Almere 29,3 30,5 30,5 30,9 29,9
Breda 25,1 25,3 25,7 26,6 27,0
Nijmegen 40,2 39,9 40,7 43,0 41,6  
 
De ontwikkeling van het cliëntenbestand van de Participatiewet kan ook worden weerge-
geven ten opzichte van het aantal inwoners en uitgesplitst naar leeftijdscategorie. Het 
blijkt dat het aantal bijstandsgerechtigden voor de leeftijdscategorieën 35 tot 45 jaar en 
45 tot 55 jaar weliswaar daalt (zie boven), maar dat met name voor de leeftijdscategorie 
45 tot 55 jaar geldt dat het aantal mensen in de bijstand hoog is (6,0 procent begin 2018 
versus 4,7 procent voor de gehele groep mensen van 21 tot 66 jaar: 
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Het aantal bijstandsuitkeringen in Eindhoven, bezien als percentage van het aantal inwo-
ners van 15 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd, heeft zich als volgt ontwikkeld in de peri-
ode van ultimo 2015 tot ultimo 2017 (o.b.v. CBS-statistieken).  

 

 
 

Het jaar 2017 is het laatste jaar waarover het CBS op het moment van afronding van het 
voorliggende onderzoek de beschikking had. Het CBS heeft met betrekking tot het jaar 
2018 informatie over de ontwikkeling van het bijstandsbestand tot en met september 
2018. Het blijkt dat de gunstige ontwikkeling van met name ’s-Hertogenbosch in deze pe-
riode versneld heeft doorgezet: 

 

 
 

Eindhoven noteert in de periode van september 2017 tot september 2018 een uitstroom 
uit de bijstand die hoger ligt, procentueel ten opzichte van het aantal inwoners tussen 15 
jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd, dan Nederland. Eindhoven doet het dan ook gunstiger 
dan de G10 en vergelijkbaar met de B5-gemeenten als geheel. Het betreft cijfers over de 
uitstroom uit de bijstand, waarbij geen uitsplitsing is gemaakt naar uitstroommotieven 
(uitstroom naar werk of anderszins).  
 
Indien wordt gefocust op de uitstroom vanuit een bijstandsuitkering naar werk, dan kan 
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voor de periode 2015 tot en met 2017 worden geconcludeerd dat de gemeenten ’s-
Hertogenbosch. Tilburg en in mindere mate Helmond een hogere uitstroom realiseren als 
deze wordt afgezet tegen het gemiddeld aantal bijstandsuitkeringen in het betreffende 
jaar. Eindhoven heeft in deze periode circa 11,6 tot 12,1 procent van het aantal mensen in 
de bijstand naar werk weten te begeleiden. Voor ’s-Hertogenbosch en Tilburg is dit percen-
tage de afgelopen jaren opgelopen tot circa 15,5 procent: 

 

 
 

Het aantal bijstandsuitkeringen kan ook worden gerelateerd aan de middelen die de ge-
meenten ontvangen vanuit het Rijk voor bijstandsuitkeringen (BUIG-middelen). Voor de pe-
riode 2015 tot en met 2018 blijkt Eindhoven dan in het perspectief van de overige B5-
gemeenten gunstig te scoren, in de zin dat er sprake is van een overschot. Dit geldt ook 
voor Helmond en ’s-Hertogenbosch: 
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B.3 Ontwikkeling instroom en uitstroom cliëntenbestand Participatiewet 

De ontwikkeling van het cliëntenbestand is de optelsom van instroom in het cliëntenbe-
stand en gerealiseerde uitstroom. Uitstroom naar werk is één van de centrale doelstellin-
gen van het participatiebeleid van de gemeente. Op basis van de Voortgangsrapportages 
Arbeidsmarktbeleid kan worden geconstateerd, dat de uitstroom naar werk in de periode 
vanaf begin 2015 beperkt is toegenomen. Het aandeel uitstroom naar werk in de totale 
uitstroom is ook beperkt toegenomen. Tegelijk kan worden geconstateerd dat de uitstroom 
naar werk structureel minder dan de helft van alle uitstroom uit de bijstand vormt: 

 

 
 

De uitstroom uit de bijstand is sinds april 2017 groter dan de instroom. De instroom is af-
genomen van rond 175 naar 120 per maand in de periode medio 2016 tot medio 2018.  
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Bijlage V: bestedingen uitvoeringsprogramma Participatie 2018 
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Bijlage VI: lessen uit eerder rekenkamer- en ander onderzoek 

Bureau voor Economische Argumentatie heeft medio 2017 in opdracht van de Nederland-
se Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies (NVRR) geïnventariseerd welke 
onderzoeken inmiddels uitgevoerd waren naar de per 1 januari 2015 naar de gemeentelij-
ke bestuurslaag gedecentraliseerde verantwoordelijkheden in het kader van de Jeugdwet, 
de Wmo 2015 en de Participatiewet48. Het onderzoek leverde op dat nog maar weinig re-
kenkamer(commissie)s onderzoek hadden uitgevoerd naar de Participatiewet: 
• De RKC Haarlemmermeer, Rekenkamer Amersfoort en RKC Eindhoven hadden toen 

onderzoek uitgevoerd naar het sociale domein het algemeen, waaronder de uitvoering 
van de Participatiewet. Het onderzoek van RKC Eindhoven richtte zich op de in Eindho-
ven gepleegde ‘systeeminnovatie’ in de vorm van het oprichten van WIJeindhoven.  

• Rekenkamer Utrecht en RKC Schiedam-Vlaardingen hadden een onderzoek uitgevoerd 
dat specifiek op de Participatiewet was gericht. Het onderzoek in Utrecht betrof een be-
leidsbeschrijving zonder normatief karakter. Het onderzoek van RKC Schiedam-
Vlaardingen betrof de organisatie Stroomopwaarts MSV, die voor de beide gemeenten 
en Maassluis veel taken uitvoert op het gebied van de Participatiewet.  

 
De belangrijkste ‘lessen’ uit deze onderzoeken naar de organisatie en uitvoering van de 
Participatiewet worden navolgend samengevat: 
• Het ontbreekt vaak aan relevante sturingsinformatie om te kunnen toetsen of gestelde 

doelen ook daadwerkelijk behaald zijn. Er ligt een grote opgave bij gemeenten om, in 
samenwerking met partners in de uitvoeringsketen, zorg te dragen voor voldoende en 
voldoende gerichte sturings- en verantwoordingsinformatie zonder dat daarbij wordt 
doorgeschoten en professionals te veel van hun eigenlijke werk afgehouden worden 
door een overdaad aan taken op het terrein van administratie en registratie. Investeren 
in sturingsinformatie is essentieel. 

• De decentralisatie van taken in het sociaal domein verloopt in twee fasen. De eerste 
fase is die van de overdracht van taken en het waarborgen dat de continuïteit daarvan 
geborgd is. Dit is de transitiefase. Daarna komt de transformatiefase, waarin gemeente 
en ketenpartners ‘op een andere wijze moeten gaan werken’ om binnen de afnemende 
budgettaire kaders toch de nagestreefde meerwaarde van de decentralisatie van taken 
naar de gemeentelijke bestuurslaag te kunnen realiseren. Als les is aangegeven dat 
medio 2017 deze transformatie in veel gemeenten nog nauwelijks was gerealiseerd. 

 
Na het onderzoek medio 2017 hebben ook andere rekenkamer(commissie)s onderzoek 
verricht naar de Participatiewet. Dit betreft onder meer: 
• Rekenkamercommissie Apeldoorn, “Je trekt altijd aan het kortste eind”, in gesprek met 

burgers over de uitvoering van de Participatiewet in Apeldoorn, januari 2018. 

                                                           
48 Bureau voor Economische Argumentatie i.o.v. NVRR, Inspiratiedocument 3D’s, handreikingen 
voor en voorbeelden van rekenkameronderzoek, 12 september 2017. 
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• Rekenkamercommissie Kampen, Uitvoering Participatiewet voor mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt, juni 2018. 

• Rekenkamercommissie Deventer, Onderzoek naar Participatiewet, gemeente Deventer, 
2 juli 2018.  

• Rekenkamer Utrecht, Beperkt in beeld, een onderzoek naar de begeleiding naar werk 
van jongeren met een arbeidsbeperking, eerste focusonderzoek, 19 december 2017. 

• Rekenkamer Utrecht, Tweede focusonderzoek gericht op uitvoering Participatiewet, met 
aandacht voor effectiviteit en doelmatigheid van arrangementen 3 en 449, beoogde pu-
blicatiedatum was eind 2018 maar rapport is nog niet gepubliceerd. 

 
Het onderzoek van RKC Apeldoorn bevat zeer uitgebreide beschrijvingen hoe cliënten de 
dienstverlening van de gemeente en haar partners bij het naar werk toeleiden ervaren. Het 
onderzoek laat een grote kloof zien tussen enerzijds de ‘systeemwereld’, de wereld van ‘de 
gemeente’, van de wetten en regels, trajecten en instrumenten en anderzijds de leefwereld 
en belevingswereld van de burgers. Het onderzoek bevat geen scherpe aanbevelingen, be-
halve dan de constatering dat bestuurders en beleidsmakers zich moeten realiseren dat 
burgers vaak grote moeite hebben om te overzien welke ondersteuningsmogelijkheden er 
zijn en wat hun rechten en plichten zijn en dat de zelfredzaamheid bij het vinden van on-
dersteuning voor een deel van de doelgroep beperkt is. Zij zijn aangewezen op persoonlijk 
contact, bij voorkeur op structurele basis indien noodzakelijk en met één contactpersoon 
die de weg weet binnen de ‘bureaucratie’ van gemeente en samenwerkingspartners.  
 
Het onderzoek van de RKC Kampen leverde de volgende bevindingen en lessen op: 
• Hoewel de gemeenteraad duidelijke beleidskaders heeft vastgesteld voor de uitvoering 

van de Participatiewet, zijn deze niet vertaald in volumedoelstellingen. De aanwezige 
beleidsvrijheid wordt verder niet optimaal ingevuld. Dit laatste betreft onder meer de 
mogelijke inzet van het instrument van loonkostensubsidie. De beleidskaders zijn nu 
zodanig ingevuld dat het onnodig beperkend is voor de inzet van dit instrument. 

• De gemeente Kampen heeft gekozen voor een nieuwe organisatiestructuur, het zoge-
noemde ‘Netwerkplatform’, voor de uitvoering van de Participatiewet. De conclusie is 
dat deze structuur te ingewikkeld was en op weinig draagvlak bij betrokkenen kon re-
kenen. Uiteindelijk is het beoogde ‘Netwerkplatform’ afgeschoten, maar met de voorbe-
reiding daarvan en van de dan benodigde nieuwe werkwijze is veel energie en tijd verlo-
ren gegaan. Uiteindelijk heeft Kampen ervoor gekozen de invulling van de Participatie-
wet binnen de ambtelijke organisatie te plaatsen (met het regionale sociale werkvoor-
zieningsbedrijf Impact zijn nadere afspraken gemaakt om hun betrokkenheid bij de uit-
voering te borgen en te voorkomen dat de daar opgebouwde infrastructuur te weinig 
benut zou worden).  

                                                           
49 Arrangement 3 is bedoeld voor mensen die niet direct betaald werk kunnen verrichten maar zich 
wel in die richting kunnen ontwikkelen. Deze mensen kunnen (tijdelijk) aan de slag met behoud van 
een uitkering. In arrangement 4 vallen mensen waarvoor betaald werk nu niet aan de orde is en 
eventuele ontwikkeling in die richting lastig is. 
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