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Introductie

Sociale activering wordt ingezet om de aanwezige kwaliteiten en mogelijkheden van 
mensen te vergroten die al geruime tijd niet meer deelnemen aan de arbeidsmarkt 
of deel uitmaken van andere maatschappelijke verbanden. Het gaat hierbij door-
gaans om mensen die voor hun bestaan afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering 
in de vorm van een abw-uitkering, een ioaw-, of een ioaz-uitkering, en vooralsnog 
onbemiddelbaar worden geacht. Ze zijn als zogenoemde fase-vier-cliënten bij de 
bemiddelingsinstanties ingedeeld. De doelstelling van sociale activering is om soci-
ale vaardigheden bij de genoemde doelgroep aan te brengen of uit te breiden en het 
werkritme te verhogen. Daarmee worden sociale uitsluiting en isolement bestreden 
en maatschappelijk nuttige activiteiten uitgevoerd die anders achterwege zouden 
blijven.1

Het beleid van het ministerie van vws is gericht op de bevordering van de deelname 
van mensen aan de samenleving (vgl. Ministerie van vws 1994, 1998, 1999, 2000). 
Van gemeenten wordt verwacht dat zij een zogenoemd lokaal activerend welzijnsbe-
leid voeren. Gemeenten moeten zodanige voorwaarden scheppen dat de kansen om 
te kunnen participeren, voor met name langdurig werklozen, optimaal zijn. Deze 
verkenning naar sociale activering als onderdeel van het lokale activerende welzijns-
beleid is uitgevoerd op verzoek van dit ministerie. Er is in het bijzonder gekeken 
naar de rol van het uitvoerende welzijnswerk. De centrale vraag bij deze verkenning 
was: ‘Welke bijdrage levert de sector welzijn aan het bevorderen van de deelname 
van langdurig werklozen aan de samenleving?’ Deze vraag viel uiteen in de volgende 
onderzoeksvragen: 
– ‘Welke strategieën worden in de uitvoeringspraktijk (bij projecten) gehanteerd en 

wat is de betekenis van het welzijnswerk hierbij?’
– ‘In welke beleidscontext vindt de uitvoering plaats?’
– ‘Welk oordeel kan over de uitkomsten worden gegeven?’

In deze rapportage wordt ingegaan op de achtergrond en de uitvoeringspraktijk van 
de vele initiatieven die vanaf de tweede helft van de jaren negentig van de vorige eeuw 
ondernomen zijn onder de noemer van sociale activering. Naast een literatuurstudie 
was een verkenning van de uitvoeringspraktijk een belangrijke inspiratiebron voor 
het schrijven van deze rapportage. De verkenning vond plaats in tien gemeenten; het 
betrof hier twintig projecten, waarvan vijfenveertig medewerkers zijn ondervraagd. 
Ook zijn gesprekken gevoerd met wethouders en ambtenaren uit deze gemeenten. 
Aanvullend is een verdiepende studie in Leiden uitgevoerd, waar drie projecten 
intensief zijn gevolgd (zie bijlage b).2

De verkenning heeft plaatsgevonden eind 1999 en in de eerste maanden van 2000. 
De rapportage was beoogd te verschijnen omstreeks de zomer van 2000. Een deel 
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van de onderzoekservaringen is eerder gepubliceerd; de totale verslaglegging heeft 
echter vertraging opgelopen (zie scp/cbs 2000 en scp 2002b). 

Tussen toen en nu zit een aanzienlijke tijd. De vraag is of deze verlate rapportage 
niet aan actualiteit heeft ingeboet. Die vraag kan ten dele bevestigend worden beant-
woord. Een aantal projecten is afgelopen en verscheidene zijn opgegaan in een ander 
project. De praktijkwerkers zijn verdergegaan met hun werk. Ze zijn met nieuwe 
categorieën werkzoekenden geconfronteerd en hebben hun werk anders moeten 
invullen. Ook zijn er andere samenwerkingsverbanden gekomen. Ze hebben geleerd 
uit hun ervaringen, hun resultaten kregen meer politieke waardering en zodoende 
deden zich nieuwe perspectieven voor. Deze worden in deze rapportage wel beschre-
ven, maar hoe het inmiddels met deze vooruitzichten staat niet. Daartegenover staat 
dat de doelstellingen die met de nieuwe perspectieven zijn opgezet, niet van de een 
op de andere dag ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Dat geldt de samenwerking 
tussen de verschillende beleidssectoren. Bij sociale activering is er intersectoraal 
steeds beter samengewerkt, wat onverlet laat dat hier nog veel uitdagingen liggen. 
In een streven om integraal te werken is de inhoudelijke afstemming met andere 
beleidssectoren enigszins verbeterd. Ook bij de regie van gemeenten is nog winst te 
behalen. 

De manier waarop de uitkomsten van de projecten moeten worden beoordeeld, 
tenslotte, staat nog steeds ter discussie. Op deze punten heeft deze rapportage niet 
aan actualiteit ingeboet.3

De opbouw van deze rapportage over sociale activering is als volgt. In de paragra-
fen een tot en met drie wordt de achtergrond van dit beleidsinitiatief beschreven. Er 
wordt een begripsomschrijving van respectievelijk participatiebevordering en sociale 
activering gegeven, en de achterliggende beleidstheorie. De bezorgdheid over het 
hardnekkige karakter van het aantal langdurig werklozen deed men op het rijksni-
veau inzien dat voor deze mensen werk aantrekkelijker moest worden gemaakt dan 
een uitkering (vgl. Ministerie van szw 1995). Dit streven paste binnen het algemene 
sociaal-economische beleid van het afgelopen decennium waarbij betaald werk een 
herwaardering onderging.

Uit de verkenning is gebleken dat de sector welzijn zich onderscheidt van andere 
betrokken beleidssectoren als sociale zaken en werkgelegenheid, die zich met hun 
activerend beleid expliciet op de arbeidsmarkt richten. Welzijn richt zich ook op 
andere maatschappelijke verbanden bij de participatiebevordering en niet alleen op 
langdurig werklozen. Het activerend welzijnsbeleid is derhalve te onderscheiden van 
een activerend arbeidsmarktbeleid. Sociale activering is te plaatsen in het tussenge-
bied van beide activerende beleidsperspectieven. 

Vanaf het vierde hoofdstuk worden drie strategieën beschreven waarmee getracht 
is om de doelstellingen te bereiken en wordt in meer algemene zin gerefl ecteerd 
op kenmerken van deze verschillende strategieën. Per strategie wordt weergegeven 
wat de doelstellingen waren, welke activiteiten ontwikkeld werden en in hoeverre 
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er sprake was van buurtgerichtheid. Dit laatste kenmerk is onderscheiden omdat bij 
sociale activering, evenals overigens bij andere sociale interventies, het streven is om 
dicht bij de mensen te zitten. Zo kan enerzijds worden voldaan aan uitgangspunten 
als het probleemgericht werken, respectievelijk het leveren van maatwerk, en ander-
zijds worden gegarandeerd dat de activiteiten die ondernomen worden de kwaliteits-
verbetering van (delen) van de lokale samenleving ten goede komen. 

In hoofdstuk acht wordt de vraag naar de uitkomsten van de beleidsinspanning 
behandeld. De vraag wordt beantwoord of de gestelde doelen van de projecten ook 
gerealiseerd zijn. En meer in het algemeen of er met de toenmalige invulling van 
sociale activering is tegemoetgekomen aan de twee kernthema’s van sociale active-
ring: het terugdringen van sociale uitsluiting en de bevordering van de arbeidsparti-
cipatie. 

In hoofdstuk negen komen de samenwerking en de onderlinge afstemming 
tussen de projecten aan de orde en in hoofdstuk tien hoe gemeenten de regierol 
invullen. Een belangrijke voorwaarde om maatwerk te kunnen leveren was dat de 
projecten een relatieve autonomie hadden en dat de uitvoerders beschikten over 
een zekere mate van beleidsvrijheid. Om de gestelde doelen te bereiken waren ze 
echter afhankelijk van andere partijen. Zij waren opgenomen in en maakten deel 
uit van netwerken. Aan de orde komen de werkrelaties die de projectmedewerkers 
met andere instanties onderhielden en de aard en intensiteit hiervan. De verkenning 
wordt met een overzicht afgerond.

Toegevoegd aan deze rapportage is bijlage a, waarin het oordeel wordt gegeven 
van de deelnemers aan projecten van het landelijke experiment in het kader van arti-
kel 144 van de Algemene bijstandswet. Stella Hoff is de auteur van deze bijlage. In 
bijlage b wordt een overzicht gegeven van de projecten die verkend zijn en in bijlage c
komen enkele deelnemers van deze projecten aan het woord. 
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1  Participatiebevordering

Sociale activering is een bijzondere vorm van participatiebevordering. Om dit te ver-
duidelijken het volgende. 

Ideaal-typisch kan de bevordering van participatie zich op verschillende maat-
schappelijke domeinen richten: het economisch, het sociaal-cultureel, het maat-
schappelijk en het zorg- en opvangdomein. Het deelnemen aan een domein betekent 
een zekere mate van integratie. Van een totaal geslaagde integratie is sprake als 
individuen en groepen een goede opleiding of goed werk hebben. Dat zij deelnemen 
aan maatschappelijke verbanden, dat zij beschikken over een persoonlijk netwerk 
waaraan steun kan worden ontleend en een zekere mate van zelfredzaamheid 
hebben (vgl. Engbersen en Gabriëlse 1995 en rmo 1998). 

Het deelnemen aan de formele arbeidsmarkt, economische participatie, wordt doorgaans 
beschouwd als de belangrijkste vorm van integratie. Deze deelname verschaft een 
individu inkomen, structureert de tijd en levert sociale contacten op. Het verschaft 
waardering, zelfrespect en mogelijkheden voor ontplooiing.

De tweede te onderscheiden vorm betreft sociaal-culturele participatie. Hierbij gaat 
het om de deelname aan voorzieningen op het gebied van onderwijs, scholing en vor-
ming. Een met succes gevolgde opleiding wordt doorgaans gezien als een primaire 
voorwaarde voor economische participatie. 

Bij maatschappelijke participatie gaat het om het deelnemen van burgers in maat-
schappelijk verbanden (verenigingen, belangenorganisaties, vrijetijdsclubs, sociale 
netwerken). Participatie in het maatschappelijke domein of maatschappelijk mid-
denveld wordt belangrijk gevonden omdat daar veel face-to-face contacten kunnen 
worden aangegaan, die belangrijk zijn voor het sociale welzijn van individuen. Het 
institutionele verband waarin deze individuen participeren, maakt weer onderdeel 
uit van een bredere sociale infrastructuur van voorzieningen, die de kwaliteit van een 
buurt, dorp of stad vergroot. 

Door gebrek aan persoonlijke bagage kunnen diverse categorieën niet integre-
ren via de drie genoemde wegen en voor representanten van deze categorieën is een 
aantal op hen toegesneden voorzieningen in het leven geroepen, zoals psychiatri-
sche hulp, gezondsheidsvoorzieningen, dag- en nachtopvang en drugs-hulpverle-
ning. Deelname aan deze hulp- en zorgvoorzieningen is onderdeel van het domein 
van de zorg en opvang.

Bij sociale activering gaat het vooral om maatschappelijke participatie, al of niet 
uitmondend in economische participatie, waarbij de maatregelen om dit te berei-
ken een sociaal-culturele en zorgdimensie kunnen hebben. Dit leidt tot de volgende 
defi nitie: ‘Sociale activering is het verhogen van de maatschappelijke participatie 
en het doorbreken van sociaal isolement door maatschappelijk zinvolle activiteiten 
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te ondernemen, die eventueel een eerste stap op weg naar betaald werk kunnen 
zijn.’
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2  Uitgangspunten

Het sociaal-economische beleid vanaf de jaren negentig van de vorige eeuw kan 
worden gekarakteriseerd als de periode waarin de betaalde arbeid werd herontdekt. 
De aandacht richtte zich op het creëren van nieuwe werkgelegenheid en het vermin-
deren van het beroep op de uitkeringsregelingen. Dit laatste heeft geleid tot maat-
regelen waarmee de duur en hoogte van de uitkeringen zijn ingeperkt, maar ook tot 
strengere controle op de rechtmatigheid van uitkeringsaanspraken, meer aandacht 
voor ziektepreventie en een sterkere nadruk op bevordering van de uitstroom. 

Algemene uitspraken over de effectiviteit van het sociaal-economische beleid zijn 
moeilijk te doen omdat een totaal overzicht ontbreekt. Op onderdelen van het beleid 
zijn wel gegevens bekend. Zo bleken bijvoorbeeld in 1998 meer dan een miljoen perso-
nen (ongeveer een zesde van de werkzame beroepsbevolking) werkzaam te zijn in een 
gesubsidieerde baan. Zo’n 80.000 werklozen en 60.000 arbeidsongeschikten zouden 
zonder de subsidie zonder werk gebleven zijn. Daar kan nog bij worden opgeteld de 
naar schatting tussen de 20.000 en 30.000 personen die eerder een gesubsidieerde 
baan hebben gehad en daarna dankzij deze werkervaring naar een ongesubsidieerde 
baan waren doorgestroomd. Moeilijk is het echter om precies te bepalen hoeveel van de 
werkenden dankzij de subsidie toen doorgestroomd zijn naar een reguliere baan.
Ook zijn cijfers over het bruto-bereik van de maatregelen voorhanden. Het gaat hierbij 
om het aantal deelnemers aan een maatregel die direct gericht zijn op (re)integratie 
(vgl. De Beer 2000). Het effect van de indirecte maatregelen als scholing, begeleiding, 
sanctietoepassingen en de bevordering van allochtone deelname kan echter moeilijker 
worden aangegeven. Cijfers ontbreken en het blijkt in de praktijk moeilijk zo niet onmo-
gelijk dit effect op de kans op werk te meten (vgl. Van Nes et al. 1998 en Van den Berg 
2000). 

Het rapport Een werkend perspectief van de Wetenschappelijke Raad voor het Regerings-
beleid (wrr) uit 1990 markeerde een omslag in het denken over betaalde arbeid. 
De aandacht zou minder, zoals in de voorgaande periode, moeten liggen op het 
probleem van de onvrijwillige werkloosheid, maar meer op het hoge aantal al dan 
niet vrijwillige inactieven. Niet de bestrijding van werkloosheid, maar verhoging van 
de arbeidsparticipatie diende in de visie van de wrr het belangrijkste doel van het 
sociaal-economische beleid te zijn. De gedachte dat volwaardige maatschappelijke 
participatie ook buiten de sfeer van betaalde arbeid, bijvoorbeeld via vrijwilligers-
werk, kon worden gerealiseerd, noemde de wrr een illusie die een oplossing van het 
probleem van sociale uitsluiting eerder in de weg stond dan naderbij bracht. De ana-
lyse van de wrr werd in de jaren negentig snel gemeengoed. En het meest kernach-
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tig verwoord in het motto ‘Werk, werk en nog eens werk’ van het eerste kabinet-Kok 
(1994-1998). ‘Meer mensen aan het werk: dat is de sleutel voor de oplossing van veel 
van de sociale problemen die ons land kent. Centrale opgave voor de samenleving en 
regering is dan ook langs een veelheid van wegen meer werkgelegenheid te creëren.’
De nadruk op ‘werk, werk en nog eens werk’ was ook voor de volgende regeringspe-
riode van het kabinet-Kok (1998-2002) toonaangevend.4

De betekenis die vanaf het begin van de jaren negentig aan arbeid werd gehecht, 
is opvallend te noemen en wel in het bijzonder voor de herwaardering van betaald 
werk als bron van individueel welzijn. Terwijl in de jaren zeventig de vervreemdende 
werking van arbeid werd benadrukt, en in de jaren tachtig het accent gelegd werd 
op de inkomensgevolgen van het verlies van werk, werd het in de jaren negentig veel 
meer gemeengoed om deelname aan betaald werk als onmisbaar voor een zinvol 
leven en voor volwaardige deelname aan de samenleving te beschouwen. In het poli-
tieke debat wordt recentelijk op dit punt een nuancering in het onderscheid tussen 
bepaalde groepen aangebracht: voor een aantal is betaalde arbeid niet (meer) haal-
baar en kunnen andere activiteiten maatschappelijk betrokkenheid en integratie 
bewerkstelligen. Meer en meer wordt beleidsmatig onderkend dat enerzijds econo-
mische participatie voor bepaalde categorieën langdurig werklozen niet meer moge-
lijk is en anderzijds dat betaalde arbeid niet als enige optie voor welzijn en sociale 
integratie hoeft te gelden. 

Het bevorderen van participatie in andere domeinen dan het economische kan 
eveneens een na te streven doel van het beleid zijn. Dan is er sprake van een paradig-
matische omwenteling (vgl. Swinnen en Lammerts 1977).

In de beleidsuitvoering heeft zich deze paradigmatische omwenteling nog niet 
overal voorgedaan. Zo stellen Post en Bakker (2000) dat in de uitvoeringspraktijk 
van de sociale diensten tot dan toe op tweeledige wijze invulling werd gegeven aan 
sociale activering. Er waren gemeenten, waaronder de grotere, die maatschappelijke 
participatie centraal stelden en dat als doel op zich hanteren voor sociale activering. 
Maar er waren ook gemeenten die ervan uit (bleven) gaan dat sociale activering 
uiteindelijk tot het vinden van een betaalde baan moest leiden. In deze optiek was 
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk geen volwaardige maatschappelijke activiteit die gelijk 
stond aan betaalde arbeid. 

In de lokale activeringsprojecten kwamen beide perspectieven voor: nu eens over-
heerste de welzijnsdoelstelling, dan weer de uitstroomdoelstelling en in sommige 
gevallen werden beide gecombineerd.

Ondanks bovengenoemde nuancering blijft het uiteindelijke beleidsstreven om een 
brug te slaan tussen uitkering en betaalde arbeid. Dit streven wordt door empirisch 
onderzoek bevestigd, ook al manifesteert zich de keerzijde van werken zich steeds 
meer (hoge werkdruk, stress, burn-out, en dergelijke). Uit dat onderzoek blijkt dat 
zowel de objectieve leefsituatie (inkomen, gezondheid, sociale contacten, maat-
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schappelijke participatie) als het subjectieve welbevinden (tevredenheid met de 
huidige leefsituatie) van werkenden gemiddeld beduidend beter is dan van niet-wer-
kenden. Betaald werk blijft voor velen de belangrijkste bron van inkomen, het draagt 
bij aan sociale integratie en maatschappelijke participatie, biedt ontplooiingsmoge-
lijkheden en levert politieke en maatschappelijke invloed op (vgl. De Beer 2001).
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3  Activeringsbeleid

De aandacht in het beleid voor mensen met langdurig een grote afstand tot de ar -
beidsmarkt is – zoals gezegd – in de jaren negentig toegenomen. Twee beleidsper-
spectieven zijn hierbij te onderscheiden. Het eerste is het activerend arbeidsmarktbeleid. 
Bij arbeidsmarktactivering worden voorwaarden geschapen om de stap naar betaald 
werk te zetten. Het uiteindelijke beleidsdoel is de economische participatie van werkloze 
burgers. Er is een directe relatie met de arbeidsmarkt. Maatregelen die in dit verband 
genoemd kunnen worden, betreffen trajectbegeleidingsprogramma’s in de vorm van 
arbeidsvoorlichting en -bemiddeling, scholing en vorming. De doelgroep bestaat 
voornamelijk uit zogenoemde ‘fase 1’-cliënten: mensen met een geringe afstand tot 
de arbeidsmarkt, vanwege hun opleiding en werkervaring. 

De weg naar de arbeidsmarkt kan langduriger zijn in geval van de fase-2- en fase-
3-cliënten. Zij zijn langer van de arbeidsmarkt uitgesloten, hebben mindere kwalifi -
caties dan de fase-1-cliënten en hun toeleidingstraject kan derhalve meer tijd vragen. 

Het participeren in een ander verband – de maatschappelijke participatie – kan dan als 
mogelijke opstap naar het betaalde werk op de formele arbeidsmarkt worden gezien. 
Hierbij gaat het om het verrichten van vrijwilligerswerk of het (tijdelijk) uitvoeren 
van gesubsidieerde arbeid.

Het tweede perspectief is het activerend welzijnsbeleid, waarbij sprake is van een indi-
recte relatie met de arbeidsmarkt. Het beleidsdoel is het bereiken van maatschap-
pelijke participatie en de doelgroep betreft de mensen die langer verstoken zijn 
van werk of nog geen deel hebben kunnen nemen aan de arbeidsmarkt, van wie de 
kansen vooralsnog gering zijn (de fase-3- en 4-cliënten). Door het verrichten van 
gesubsidieerd werk en vrijwilligerswerk, dat doorgaans plaatsvindt in de dienstver-
lening en zorg, kan arbeidsritme worden opgedaan, kan een zinvolle dagbesteding 
worden verkregen of kan sociaal isolement worden voorkomen of doorbroken.

Welzijnsbeleid heeft voor participatiebevordering een specifi eke taakstelling en 
onderscheidt zich van het arbeidsmarktbeleid, waarin de beleidszaken als sociale 
zaken en werkgelegenheid de boventoon voeren. Laatstgenoemde beleidssectoren 
richten zich expliciet op de manifeste functie van arbeid: het hebben van een betaalde 
baan. Welzijnsbeleid onderscheidt zich door zich expliciet op de latente functies van 
arbeid te richten, door mensen de mogelijkheden te bieden om een waardig bestaan 
op te bouwen, waarbij vooralsnog geen positie op de arbeidsmarkt wordt verkre-
gen. Bij de latente functies van arbeid wordt in de eerste plaats de tijdsstructurering 
onderscheiden: werk zorgt voor een tijdsstructuur overdag, het zorgt voor een zekere 
regelmaat in de tijdsbesteding. 

In de tweede plaats levert het werk sociale contacten: werk verplicht tot contacten 
en opdoen van ervaringen met anderen dan in het eigen huishouden. 
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Ten derde biedt werk maatschappelijke betrokkenheid/integratie: werk laat zien 
dat er doelen en doeleinden bestaan die verder reiken dan het individuele en die een 
gemeenschap vereisen. 

In de vierde plaats levert werk een zekere sociale status en identiteit: door het 
werk ontvangt men respect. 

Ten slotte geldt dat werk persoonlijke ontplooiing biedt: werk biedt de mogelijk-
heid vaardigheden en kennis verder te ontwikkelen. Werken kan derhalve veel meer 
betekenen dan het verwerven van inkomen. Het sociale zekerheidsstelsel als zodanig 
biedt tot nu toe vrijwel alleen een (gedeeltelijke) compensatie voor het verlies van 
inkomen.5

In fi guur 3.1 is een overzicht gegeven van de diverse activerende beleidsintensies, de 
relatie met de arbeidsmarkt en de bijbehorende maatregelen. Er wordt een onder-
scheid gemaakt tussen de arbeidsmarktactivering en het activerend welzijnsbeleid, 
dat in het schema uiteenvalt in sociale activering en maatschappelijk herstel. Dit 
laatste kan als een bijzondere vorm van sociale activering worden beschouwd, die 
zich richt op die categorieën werkzoekenden die niet alleen ver verwijderd zijn van 
de formele arbeidsmarkt, maar ook problemen ondervinden op het gebied van de 
fysieke en geestelijke gezondheid. Het zijn mensen die zorg en opvang vragen om 
zich staande te kunnen houden in de samenleving .6 In de rechterkolom van het 
schema zijn de domeinen van participatie weergegeven en het effect dat met de 
beleidsinterventie primair is beoogd.
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Na deze algemene beschrijving van de achtergronden van sociale activering zal nu de 
uitvoeringspraktijk zoals deze zich aandiende in de verkenning in de tien gemeenten 
worden gekenschetst. 
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4  De doelgroep

Voor deze verkenning geselecteerde projecten waren met name gericht op de fase-4-
cliënten. In de fasering die nog steeds wordt gehanteerd voor baanlozen, wordt de 
afstand tot de arbeidsmarkt en daarmee de mogelijkheden tot participatie in de ver-
schillende domeinen uitgedrukt. Zoals reeds uitgelegd in hoofdstuk 3: de werkzoe-
kenden die tot de fase 1 worden gerekend kennen vrijwel geen afstand tot de betaalde 
arbeid; zij die in de fase 2 vallen een kleine. Voor hen die in de fase 3 vallen, wordt 
een langer traject voorgesteld om weer aan het werk te kunnen komen. Voor fase 4 is 
de relatie met de arbeidsmarkt problematisch: het gaat hier dikwijls om kansarme 
groepen als allochtonen, ouderen en mensen met lichamelijke of psychische aandoe-
ningen. 

4.1 Gebruikers van sociale activering

In deze verkenning is geen onderzoek verricht naar de achtergronden van de deel-
nemers aan de twintig projecten. Om toch enig inzicht te geven in de doelgroep van 
sociale activering is noodgedwongen teruggegrepen op elders verricht onderzoek. 

Persoonlijke problematiek
Wanneer niet-werkende werkzoekenden in fase 4 worden ingedeeld, gebeurt dit 
veelal op grond van het feit dat zij wegens persoonlijke belemmeringen niet in staat 
worden geacht binnen afzienbare tijd opnieuw toe te treden tot de arbeidsmarkt. 
Blijkens onderzoek van Engelen et al. (1999) is 42% van de bijstandsgerechtigden vol-
ledig vrijgesteld van arbeidsverplichtingen. Naast het feit dat deze mensen ouder zijn 
dan 57,5 jaar of dat ze als alleenstaande ouder de zorg hebben over kinderen jonger 
dan vijf jaar, zijn medische en sociale problematiek de belangrijkste gronden voor 
vrijstelling. Het is dan ook te verwachten dat binnen de groep (potentiële) gebruikers 
van sociale activering relatief vaak sprake zal zijn van persoonlijke problemen en 
belemmeringen. 

Uit het onderzoek van het Verwey-Jonker-instituut (Lammerts 1998, 1999 en 
Lammerts en Swinnen 1999) onder de kandidaten voor lokale proefprojecten blijkt 
eveneens dat ruim 90% te kampen heeft met belemmeringen bij het vinden van werk 
of het verrichten van andere maatschappelijk nuttige activiteiten.7 Met name zaken 
als een slechte gezondheid, schuldenproblematiek of psychische problemen spelen 
daarbij een rol. Opmerkelijk is het hoge aandeel cliënten met fysieke, psychische 
of sociale problemen dat gebruik maakt van professionele hulp. In totaal blijkt 
driekwart van de betrokkenen hulp te hebben gezocht, waarbij het Riagg, artsen of 
specialisten en instanties op het gebied van schuldhulpverlening het meest worden 
genoemd. Er zijn in dit verband geen verschillen naar persoonskenmerken geconsta-
teerd.



19De doelgroep

Ook de deelnemers aan de bijstandsexperimenten uit het onderzoek van het iva
(Jehoel-Gijsbers et al. 2000) blijken tamelijk vaak gebruik te maken van professionele 
organisaties.8 Bijna de helft van de ondervraagden (45%) geeft aan contact te hebben 
met het maatschappelijk werk, het Riagg, een schuldhulporganisatie of een andere 
hulpverlenende instantie. Van degenen die op het moment van het interview geen 
professionele ondersteuning ontvangen, zegt 12% hier wel behoefte aan te hebben.

Sociale activiteiten
De omvang en aard van iemands activiteiten en sociale contacten zijn van grote 
invloed op de leefsituatie. Betaalde arbeid is niet alleen een middel tot inkomensver-
werving, maar zorgt ook voor een zekere regelmaat in de tijdsbesteding en leidt vrij-
wel automatisch tot een groter sociaal netwerk. Niet-werken is vooral ongunstig voor 
de beleving van de leefsituatie omdat inkomensverwerving en latente functies van 
arbeid (verwerving van sociale status, persoonlijke ontplooiing) niet langer worden 
vervuld. Uit eerder onderzoek blijkt inderdaad dat niet-werkenden, mede door het 
lage inkomen, minder vaak dan werkenden lid zijn van recreatieve verenigingen, 
minder vaak uitgaan en vaker te maken hebben met gevoelens van eenzaamheid en 
van maatschappelijke uitsluiting (vgl. Hoff en Jehoel-Gijsbers 1998).

Ook de respondenten van het onderzoek van het iva (Jehoel-Gijsbers et al. 2000) 
naar de effecten van de bijstandsexperimenten melden relatief vaak dat zij aanvanke-
lijk, vóór hun deelname aan het experiment, weinig participeerden in sociale activi-
teiten. Nog geen 30% van hen was lid van een sport- of hobbyvereniging; slechts iets 
meer dan 20% was actief in het vrijwilligerswerk. Voor de gehele Nederlandse bevol-
king van achttien jaar en ouder gelden beduidend hogere percentages, van respectie-
velijk 64 en 46% (scp 1998: 750-751). Toch is er geen aanleiding te veronderstellen dat 
de bij de experimenten betrokken fase-4-cliënten een vereenzaamde groep vormen. 
Ruim driekwart van de geïnterviewden uit het iva-onderzoek blijkt minimaal acht 
keer per maand contacten te hebben met familie, vrienden en kennissen. Bij iets 
meer dan 10% blijft het contact beperkt tot een à drie maal per maand en slechts een 
enkeling (1%) zegt nooit contact te hebben met zijn of haar primaire sociale netwerk.

Uit de gegevens van het Verwey-Jonker-onderzoek (Lammerts 1998, 1999 en Lam-
merts en Swinnen 1999) onder degenen die in aanmerking komen voor deelname 
aan een lokaal proefproject blijkt eveneens dat de meesten zichzelf niet als eenzaam 
zien. Zo oordeelt 70% van hen gunstig over de omvang van en het aantal contacten 
met het sociale netwerk, en is meer dan 60% tevreden over de wijze waarop zij door 
familie en vrienden worden ondersteund. Ten aanzien van beide aspecten ligt het 
aandeel ontevreden respondenten op circa 10%. Overigens is er ook binnen deze 
groep fase-4-cliënten een geringe mate van maatschappelijke participatie. Minder 
dan een kwart van de geënquêteerden verricht vrijwilligerswerk, terwijl geldgebrek 
er de oorzaak van is dat velen (52%) activiteiten in verenigingsverband mijden. Wel 
volgt zo’n 10% op het moment van het interview een cursus, voornamelijk in de 
sfeer van basiseducatie of beroepsvoorbereiding, en is 22% actief op zoek naar een 
betaalde baan. 
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Op het eerstgenoemde terrein betonen de allochtone proefprojectkandidaten zich 
vaker actief dan de autochtone. Terwijl van deze laatsten slechts 8% bezig is met het 
volgen van een cursus, gaat het bij de allochtonen om meer dan 20%. 

Wat het zoeken naar betaald werk betreft, speelt leeftijd een rol. Van de jongeren 
tot en met 35 jaar en de 36-45-jarigen is respectievelijk een kwart en ruim een derde 
actief op zoek naar werk, terwijl dit voor minder dan 15% van degenen van 46 jaar en 
ouder geldt. Ook het opleidingsniveau is van belang, getuige het feit dat het aan-
deel werkzoekenden onder middelbaar of hooggeschoolden (38%) bijna tweemaal 
zo hoog ligt als onder laag opgeleiden. Tot slot blijken beide activiteiten samen te 
hangen met het geslacht, waarbij vrouwen vaker opteren voor het volgen van een 
opleiding (13%, versus 5% van de mannen) en mannen voor het zoeken naar werk 
(38%, versus 14% van de vrouwen).

Tevredenheid met de huidige situatie
Iets minder dan een kwart van de kandidaten voor een proefproject uit het onderzoek 
van het Verwey-Jonker-instituut meldt tevreden te zijn met het huidige bestaan. Daar-
entegen geeft 30% aan ontevreden te zijn, terwijl de resterende 47% ambivalente 
gevoelens heeft. De mate van tevredenheid blijkt samen te hangen met de etnische 
herkomst. Terwijl van de allochtonen slechts een op de tien zich goed kan vinden in 
de huidige omstandigheden, geldt dit voor meer dan een kwart van de autochtonen. 
Het geslacht, de leeftijd en het opleidingsniveau zijn niet van belang voor het oordeel 
over de huidige situatie. Evenmin wordt er een verschil gevonden tussen degenen 
die vrijwilligerswerk verrichten, een cursus volgen of actief op zoek zijn naar werk 
enerzijds, en degenen die niet maatschappelijk actief zijn anderzijds. Nadere analyse 
leert echter dat deze twee groepen hun gevoelens van tevredenheid aan verschillende 
zaken ontlenen. Bij degenen die maatschappelijk actief zijn, komt de tevredenheid 
vooral voort uit de activiteiten die zij buitenshuis verrichten. Met name de sociale 
contacten en het hogere gevoel van eigenwaarde die met vrijwilligerswerk gepaard 
gaan, blijken hierbij een rol te spelen. Deze bevinding onderstreept nog eens dat 
werk een belangrijke sociale en psychische functie heeft. 

De tevredenheid onder de niet-actieven vloeit voornamelijk voort uit berusting. 
Men heeft zich neergelegd bij een blijvende afhankelijkheid van de bijstandsuitke-
ring en tracht er het beste van te maken. Dit wil overigens niet zeggen dat de betrok-
kenen in het geheel geen stress ervaren. Eerder onderzoek onder sollicitatieplichtige 
niet-werkenden heeft aangetoond dat langdurige werkloosheid nauwelijks leidt 
tot aanpassing van de normen ten aanzien van werk en inkomen. Niet-werkenden 
zonder sollicitatieplicht stelden hun normen wel bij; zij zijn betaald werk en een 
goed inkomen minder belangrijk gaan vinden. Het is aannemelijk dat dit laatste met 
name van toepassing is op degenen die hun bijdrage aan het arbeidsproces reeds 
hebben geleverd (ouderen) of die een alternatieve rol, bijvoorbeeld die van huisvrouw 
en moeder, kunnen spelen (zie ook Hoff en Jehoel-Gijsbers 1998).

Aan degenen die ontevreden zijn met hun huidige situatie is eveneens gevraagd 
naar de oorsprong van die gevoelens. Opnieuw blijkt het uit te maken of men reeds 



21De doelgroep

maatschappelijke activiteiten heeft ontplooid. De leden van de actieve categorie zijn 
met name ontevreden over het feit dat hun mogelijkheden niet of te weinig worden 
erkend door arbeidsorganisaties, terwijl de niet-actieven zich nutteloos en afgedankt 
voelen. Daarnaast voelen beide groepen zich belast door hun afhankelijkheid van de 
sociale dienst.

Motivatie voor deelname aan sociale activering
Op grond van de bevindingen met betrekking tot de tevredenheid met de huidige 
situatie mag worden verwacht dat van de niet-actieve proefprojectkandidaten uit 
de Verwey-Jonker-onderzoeken een belangrijk deel gemotiveerd zal zijn om, al dan 
niet betaald, te gaan werken. De belangstelling voor de verschillende vormen van 
maatschappelijke participatie blijkt inderdaad groot. Van degenen die nog geen vrij-
willigerswerk verrichten, geeft bijvoorbeeld 42% te kennen hier wel geïnteresseerd 
in te zijn. Hoewel mannen en vrouwen deze interesse in gelijke mate uiten, is er een 
verschil wat betreft het soort activiteiten dat zij zouden willen doen. Mannen denken 
vooral aan werkzaamheden in het kader van buurtwerk en het verrichten van klus-
sen, terwijl vrouwen eerder interesse tonen voor de zorgsector. De belangstelling 
voor vrijwilligerswerk is verder gerelateerd aan leeftijd. Terwijl bijna de helft van de 
kandidaten tot en met 45 jaar dergelijke activiteiten zou willen gaan verrichten, gaat 
het bij de groep van 46 jaar en ouder om slechts iets meer dan een derde. Ook bestaat 
er een verband met het opleidingsniveau en met de etnische herkomst. De hoger 
opgeleide en de autochtone kandidaten voor sociale activering tonen vaker interesse 
voor vrijwilligerswerk (respectievelijk 57 en 44%) dan de laag opgeleiden en de 
allochtonen (respectievelijk 40 en 31%).

Iets meer dan de helft (53%) van de cliënten die op het moment van ondervraging 
nog niet actief op zoek waren naar betaald werk, meldt dit in de nabije toekomst 
wel te willen gaan doen. Met name jongeren tot en met 35 jaar uiten deze wens 
vaak, evenals hoger opgeleiden. Er doen zich in dit verband geen verschillen naar 
geslacht of etniciteit voor. Tot slot geeft de helft van de ondervraagden te kennen in 
de nabije toekomst een cursus te willen gaan volgen waarmee zij hun kansen op de 
arbeidsmarkt kunnen verhogen. Naast cursussen op het terrein van basiseducatie 
of beroepsvoorbereiding genieten vooral computercursussen veel belangstelling. 
De interesse voor aanvullend onderwijs leeft bij de jongere en de hoger opgeleide 
kandidaten meer dan bij de oudere en de laaggeschoolde geïnterviewden. Opnieuw 
worden er geen verschillen naar geslacht of etnische herkomst gevonden.

Ook de deelnemers aan de bijstandsexperimenten van het iva-onderzoek (Jehoel-
Gijsbers et al. 2000) blijken vaak gemotiveerd om weer aan de slag te gaan. Zo geeft 
ruim tweederde deel aan dat zij graag zouden willen werken, en zegt circa de helft 
van de ondervraagden ‘spontaan’ dat zij aan het experiment deelnemen teneinde 
hun kans op een baan te vergroten. Wanneer hen ook andere mogelijke redenen voor 
deelname aan het experiment worden voorgelegd, ligt dit percentage wat lager. Ver-
groting van de arbeidsmarktkansen blijkt dan voor 44% van de geënquêteerden een 
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belangrijke overweging te zijn geweest, maar te worden overtroffen door redenen als 
‘het weer hebben van een dagbesteding’ (52%) en ‘het zichzelf nuttig maken’ (49%).

4.2 Omschrijving van de doelgroep in de projecten

In de projecten werden de kenmerken van langdurig baanlozen steeds verschil-
lend uitgewerkt, ofwel de doelgroep waar men zich op richtte werd verschillend 
onderscheiden. Ieder project onderscheidde wel een ‘eigen’ specifi eke doelgroep. 
Doelgroepen met precies dezelfde kenmerken kwamen nauwelijks meer dan één
keer voor onder de twintig onderzochte projecten. Kenmerken die vrij vaak voorkwa-
men, waren een jonge leeftijd (jonger dan 25 jaar), een laag opleidingsniveau en een 
gebrek aan werkervaring. Enkele projecten hadden een nog specifi ekere doelgroep, 
zoals jongeren die in aanraking waren geweest met politie of justitie. In een aantal 
gevallen richtten projecten zich op (bepaalde groepen) buurtbewoners. Dit was het 
geval bij projecten die een bredere doelstelling hadden, zoals een bijdrage leveren 
aan het leefklimaat. Soms werden deze buurtbewoners als afzonderlijke doelgroep 
onderscheiden, naast langdurig baanlozen en eventueel andere groepen. De doel-
groep ‘langdurig werkloze buurtbewoner’ kwam slechts bij een kleine minderheid 
van alle projecten voor. Zo werden, naast uitkeringsgerechtigden met weinig kans op 
een betaalde baan, ook werkenden die vrijwilligerswerk willen doen, alsook mensen 
in de vut en gepensioneerden, welkom geheten. Ten slotte waren er maar weinig 
van de geselecteerde projecten die zich expliciet richtten op bevolkingsgroepen 
waarvan bekend was dat zij een extra zwakke arbeidsmarktpositie innemen, zoals 
allochtonen, herintredende vrouwen, arbeidsongeschikten en ex-psychiatrische 
patiënten. 

In de onderzoeksgemeenten zijn vanaf 2000 specifi eke projecten voor deze doel-
groepen opgezet. De nieuwe projecten zijn nog niet bij deze verkenning betrokken, 
omdat het bij de selectie ging om reeds lopende projecten. Deze veelal nieuwe initi-
atieven willen de participatie bevorderen van hen in het domein zorg (dak- en thuis-
lozen, drugsverslaafden en ex-psychiatrische patiënten). Met andere woorden: bij 
sociale activering lijkt zich een verschuiving voor te doen in de richting van zorg, in 
de richting van een nieuwe doelgroep. 

De groep met een zwakke arbeidsmarktpositie, zonder als zodanig te zijn genoemd, 
was wel vertegenwoordigd bij de geselecteerde projecten. In de formulering van de 
doelstelling ging men er blijkbaar vanuit dat deze groep zonder meer werd bereikt, 
omdat ze gewoonweg een steeds belangrijker deel ging uitmaken van de groep 
langdurig baanlozen. Een andere reden niet te specifi ceren was, zo komt uit de 
gesprekken naar voren, dat een nadere opsplitsing van de groep langdurig baanlozen 
stigmatiserend zou werken en strijdig zou zijn met de gedachte dat het om individu-
ele gevallen gaat, voor wie maatwerk is vereist. Deze gedachte won toen steeds meer 
terrein: ‘Je kunt mensen niet bij voorbaat in een hokje duwen.’
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5   Drie strategieën

Sociale activering bleek erg divers te zijn. Om de aangetroffen diversiteit te ordenen 
zijn de bestudeerde projecten ingedeeld in drie strategieën, naar de wijze waarop de 
problematiek van de langdurige werkloosheid werd benaderd. Het gaat om de indivi-
duele strategie, de instrumentele strategie en de marktgerichte strategie.

Tabel 5.1 Drie strategieën van sociale activering aangetroffen bij twintig projectena

beleidsperspectief strategie aantal

welzijn individuele strategie: het geven van persoonlijke aandacht aan de baanloze en 
het aanbieden van een toegesneden traject, gericht op doorstroming naar een 
opleiding of baan. 3

sociale zaken en welzijn instrumentele strategie: het scheppen van een baan voor de baanloze door 
gebruik te maken van de wet- en regelgeving en subsidiëring van de overheid. 11

economische zaken en 
werkgelegenheid 

marktgerichte strategie: het scheppen van zelfstandige werkgelegenheid voor 
baanlozen waarbij goederen of voorzieningen voor een markt worden gepro-
duceerd. 6

20

a Uit dit overzicht mag niet worden afgeleid dat gemeenten de toeleiding van langdurig baanlozen voornamelijk instrumen-
teel aanpakten; daarvoor ontbreekt een totaal projectenoverzicht als vergelijk.

Per strategie wordt in het navolgende weergegeven wat de doelstellingen waren, 
welke activiteiten ontwikkeld werden en in hoeverre er sprake was van buurtgericht-
heid. Dit laatste kenmerk is onderscheiden omdat bij sociale activering, evenals 
overigens bij andere sociale interventies, het streven was om dicht bij de mensen te 
zitten. Dit om enerzijds te kunnen voldoen aan uitgangspunten als het probleemge-
richt werken, respectievelijk het leveren van maatwerk en anderzijds om de activi-
teiten die ondernomen werden dienstbaar te doen zijn voor de kwaliteitsverbetering 
van (delen) van de lokale samenleving. De afzonderlijke strategieën worden beschre-
ven en bij een aantal kenmerken van zo’n strategie zijn kanttekeningen geplaatst.
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6   De individuele strategie 

Bij de individuele strategie staat de baanloze centraal. De doelgroep van de projecten 
was doorgaans mensen in fase 4. Indicatoren om tot een fase te behoren – en daar-
mee op een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt te staan – waren leeftijd, geslacht, 
etniciteit en de duur van baanloosheid.9 De baanloze werd – doorgaans op vrijwil-
lige basis – ondergebracht in een scholings- en vormingsproject met bijbehorende 
intensieve begeleiding. Dat project had als doelstelling de baanloze op termijn in 
vrijwilligerswerk, regulier of gesubsidieerd werk te laten functioneren. Het streven 
hierbij was om maatwerk te leveren. Het werd door de begeleiders getypeerd als 
een gezamenlijke zoektocht naar mogelijkheden van de cliënt, om door het doolhof 
van regels en instituties een passende activiteit te vinden. ‘Het individu is belangrij-
ker dan de regeling [...] De begeleiding start dan ook vanuit de individuele situatie 
waarbij naar motivering en potenties wordt gekeken.’10 De gekozen methodiek van 
werken resulteerde in een grote mate van probleemgerichtheid; de primaire kennis-
bron was de cliënt, waardoor maatwerk mogelijk werd. 

Deze in de praktijk ontwikkelde defi nitie van het probleem contrasteerde met de 
defi nities in de beleidsnota’s. Die waren doorgaans in algemene termen geformu-
leerd, en beschreven het probleem van de langdurige werkloosheid. Ze gaven meer 
een ongewenste situatie aan die om een inspanningsverplichting vroeg. Achter-
grondkennis over specifi eke kenmerken van de doelgroep in de lokale setting was 
op voorhand niet of nauwelijks aanwezig. Daar waar sprake was van kennis van de 
doelgroep bestond deze doorgaans uit statistische of basisgegevens, zoals het aantal 
ingeschreven werkzoekenden in de gemeente.

In de uitvoeringspraktijk werden de doelgroepen veel gedifferentieerder benaderd, 
een benadering die de gehanteerde fase-indeling oversteeg. Allerlei groepen kregen 
specifi eke aandacht corresponderend met hun uiteenlopende arbeidsmarktoriënta-
ties en ingeschatte mogelijkheden. Een dergelijke differentiëring in benadering was 
een noodzakelijke voorwaarde om maatwerk te kunnen leveren. Het streven naar 
maatwerk, een uitgangspunt dat breed werd gedragen, volgde uit de erkenning dat er 
verschillende uitsluitingservaringen en situaties in het geding zijn, maar ook dat er 
verschillend gereageerd wordt op de situatie van de langdurig sociale uitsluiting. 

Om maatwerk te kunnen leveren, moest aan een aantal voorwaarden worden vol-
daan. Belangrijke voorwaarden voor een project waren het beschikken over voldoende
menskracht en een gegarandeerde fi nanciering. Ook moest er voldoende handelingsruimte
zijn, om fl exibel en creatief met de cliënten te kunnen omgaan. 

De projecten moesten een kleinschalig karakter hebben, zo werd gesteld. Dit door-
gaans kleinschalige karakter van de projecten contrasteerde sterk met de manier 
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waarop een groot deel van de publieke sector is georganiseerd en ingericht: groot-
schalig en bureaucratisch, met een veelheid aan voorschriften en procedures, waar 
men gemakkelijk de weg kan kwijtraken.11

In deze strategie was het welzijnsaspect het sterkst aanwezig. Het welzijnsbeleid 
overschreed als het ware zijn traditionele grenzen en begaf zich op terreinen die 
voorheen exclusief tot de sectoren behoorden van het arbeids-, scholings- en inko-
mensbeleid. Was dit laatste beleid primair gericht op economische participatie, door 
het welzijnsbeleid werd expliciet een relatie gelegd met andere domeinen van par-
ticipatie. Deze inspanningen vulden de bemiddeling aan die bijvoorbeeld door een 
arbeidsbureau werd geboden; er werd samenwerking nagestreefd en indien mogelijk 
vond overdracht van cliënten plaats. Binnen de projecten die onder deze individuele 
strategie vielen, werden naast inhoudelijke ook procesmatige doelstellingen ver-
woord: het opbouwen en coördineren van relevante beleidsnetwerken. 

Op twee wijzen werd ook een buurtperspectief ingebracht. De vestiging van een kantoor 
in de wijk verlaagde de drempel voor potentiële cliënten. De praktijk bewees dat een 
belangrijk deel van de toestroom rechtstreeks uit de wijk plaatsvond, en niet alleen 
via de offi ciële instanties voor arbeidsbemiddeling. Op wijkniveau werden samen-
werkingsrelaties met andere instanties aangegaan. Doorgaans waren dat instanties 
die zich met de leefbaarheid in de wijk bezighielden. Samen met deze instanties 
werd gekeken naar de mogelijke inzet van cliënten bij bijvoorbeeld onderhoudsacti-
viteiten. Het betrof dan doorverwijzing. De bevordering van leefbaarheid was geen 
onderdeel van deze projecten. Uitgangspunt van de toegepaste individuele strategie 
was toeleiding en niet het buurtonderhoud. Dit laatste was een streven dat behoorde 
tot de instrumentele strategie, dat verderop zal worden toegelicht. 
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Een voorbeeld van een project met een individuele strategie is het Leidse Trajekt. Dit pro-
ject is geïnitieerd door de Leidse Welzijnsinstelling (lwo). Aanleiding voor dit project 
was de constatering dat moeilijk bemiddelbare groepen bij het arbeidsbureau en de 
sociale dienst onbemiddelbaar waren voor regulier werk. De nadruk in het project ligt 
op de ontplooiing van de individuele kwaliteiten van de werkzoekenden. Binnen de lwo
staat het te boek als een stedelijke voorziening. Het wordt centraal aangestuurd en de 
uitvoering vindt in drie stadsdelen plaats. In totaal zijn vier vestigingen (Trajektwinkels) 
in de drie stadsdelen: Leiden-Noord met twee winkels en de stadsdelen Midden en Zuid-
West, met elk één.
De kwantitatieve taakstelling – uitstroom – bij het Trajekt is: jaarlijks moeten per Tra-
jektwinkel 120 trajecten worden aangegaan . Hiervan moeten 40% van de deelnemers 
uit allochtonen bestaan, 50% een lage opleiding hebben en 10% moet zeer ver van de 
arbeidsmarkt verwijderd zijn. 
Door de jaren heen is omstreeks een kwart van de deelnemers vroegtijdig afgehaakt. 
Het aantal succesvol afgesloten trajecten lag omstreeks de 150 per jaar. Zo’n 10% 
stroomde door naar een vervolgopleiding en de overigen zijn vrijwilligerswerk gaan 
doen of hebben een gesubsidieerde baan verkregen. 

Tabel 6.1 De individuele strategie

beleidsperspectief strategie doelstelling buurt/wijkgerichtheid activiteiten

welzijn persoonlijke aandacht 
voor de werkloze en 
een op maat gesne-
den traject, gericht 
op doorstroming naar 
een opleiding, vrijwil-
ligerswerk of een 
gesubsidieerde baan.

inhoudelijk:
– verbetering van 

persoonlijke kwali-
fi caties (opleiding, 
scholing, houding)

procesmatig:
– verbetering van het 

(lokale) beleidsnet-
werk

– de buurt als wer-
vingsgebied voor de 
deelnemers aan de 
projecten

– de buurt als context 
van beleidshandelen 
(netwerkvorming)

– aanbieden van 
resocialiseringstra-
jecten (scholing, 
opleiding en attitu-
deverbetering)

– geven van voorlich-
ting

– bemiddeling

6.1 Het maatwerk en de waarde van de kleinschaligheid

Dat de meeste projecten kleinschalig van karakter waren, werd duidelijk uit de 
inrichting en organisatie ervan, dat zich in drie kenmerken onderscheidde: 
–  De huisvesting. Een winkel in de wijk heeft een lage drempel, zo is gebleken: de 

toestroom van cliënten verloopt soepel. De herkenbaarheid van het aanbod en 
de toegankelijkheid (werving) worden vergroot. De werving blijkt een belang-
rijk knelpunt bij sociale activering te zijn, omdat het om mensen gaat die in een 
maatschappelijk isolement verkeren. Als potentiële deelnemers zichzelf kunnen 
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melden – ze zijn dan nog niet gelabeld – maar ook als zij door instanties zijn voor-
gedragen, heeft de inschatting van de situatie een open karakter. In het geval dat 
een project diensten en voorzieningen levert, zoals bij de instrumentele en markt-
gerichte strategie, is het werken in een wijk ook een inspiratiebron gebleken. 
Omdat men dicht bij de mensen opereert, heeft men kennis van de leefsituatie van 
deze mensen en daarmee van hun mogelijke behoeften aan voorzieningen. 

–  De persoonlijke benadering. Vergroot de overzichtelijkheid van het mogelijke 
aanbod en de toegankelijkheid (passendheid) van het aanbod. 

–  De ongedwongen sfeer. Stimuleert de motivatie, de zelfsturing en daarmee de 
identiteitsvorming van de deelnemers. In tegenstelling tot andere professionele 
toeleidingsinstanties werd in de genoemde projecten een anti-bureaucratisch 
klimaat geschapen: geen formulieren, geen verwijzingen naar een ander loket, en 
dergelijke. Dat kon ook omdat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een arbeidsbu-
reau of de sociale dienst, binnen de projecten de uitvoerders relatief veel ruimte 
hadden.12 Belangrijk was ook dat er geen uitkeringsrelatie was en een daarmee 
verbonden sanctionering, die een zekere machtsongelijkheid zou impliceren. 

Deze kenmerken die maatwerk mogelijk maakten, bleken mensen succesvol aan een 
project te kunnen binden. ‘[...] Je komt bij ons binnen, je krijgt een kop koffi e, en we 
gaan gewoon aan de praat... Wat heeft u gedaan tot nu toe, wat wilt u gaan doen, en 
dan gaan we eens kijken wat er kan gebeuren.’ Dat er geen vast aanbod lag en er geen 
sancties hoefden te worden toegepast, bewerkstelligde een motiverende start. ‘Van 
oudsher bestaat er al een wantrouwen bij de mensen. Ik denk dat je bij een arbeids-
bureau een heel goed verhaal moet hebben en dat het dan wel lukt. Maar juist dat 
verhaal hebben ontbreekt nog te vaak, over wat jouw probleem is en hoe je dat graag 
opgelost zou zien [...].’ De deelnemers aan de projecten toonden een actieve opstel-
ling. Deze actieve houding was voor veel begeleiders het aangrijpingspunt waarmee 
ze een toeleidingstraject met hen op konden stellen. ‘Het gaat erom dat je, met res-
pect voor de kracht en de mogelijkheden van de mensen, hun leert het maximale uit 
zichzelf te halen om veranderingen teweeg te brengen,’ aldus een projectmedewer-
ker. De situatie van de cliënt, de wensen en behoeften werden geïnventariseerd en 
er werd een actieplan opgesteld waarin de mogelijkheden en beperkingen werden 
opgenomen. Deze gehanteerde werkwijze kan getypeerd worden als vraaggeoriën-
teerd, in tegenstelling tot de meer aanbodgerichte benadering van de traditionele 
bemiddelingsinstanties.

De zelfbeschikkende burger
De kenmerkende kracht van het leveren van maatwerk was dat daarbij de mogelijk-
heden van de cliënt werden benut. Bij de cliënt werd een zekere mate van zelfbe-
schikking voorondersteld. Deze vooronderstelling – het op eigen kracht de situatie 
ter hand kunnen nemen – heeft inmiddels breed ingang gevonden. De traditionele 
gerichtheid op het aanbod binnen de welzijnssector is vervangen door de gerichtheid 
op de vraag (vgl. rmo 2000). Aan de consumenten wordt koopkracht gegeven, in de 
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meest uitgewerkte vorm als vouchers, ‘rugzakjes’ en persoonsgebonden budgetten, 
om zich zo het aanbod eigen te maken, waarna de consumenten kunnen bepalen 
welke welzijns- en zorgvoorzieningen ze aanschaffen. Niet alleen, zo is de veronder-
stelling, worden de keuzevrijheid van de consument en de effectiviteit van het beleid 
vergroot, maar ook – door de concurrentie die zal optreden tussen de instellingen 
– de kwaliteit van het aanbod. Het achterliggende idee is volgens Van der Lans et al. 
(2002) simpel. Vroeger leverde de verzorgingsstaat de burgers een uniform bureau-
cratisch en veelal klantonvriendelijk aanbod. Tegenwoordig kunnen mondige bur-
gers heel goed zelf uitmaken wat goed voor hen is. Biedt ze een goed overzicht van 
de mogelijkheden (één loket) en geef ze het geld, en ze zullen de dienstverlening op 
maat samenstellen. 

Nu is het zeker zo dat passende instrumenten (persoonsgebonden budgetten, 
vouchers en rugzakjes) goed kunnen uitpakken voor groepen die mondig zijn, maar 
diverse groeperingen, zoals langdurig baanlozen en ouderen, zitten er niet op te 
wachten. Van der Lans et al. stellen dan ook: ‘Een beroep op hulp of zorg is voor hen 
niet het moment om hun mondigheid en zelfbeschikkingsrecht te bevestigen, maar 
is eerder voor hen de erkenning van hun kwetsbaarheid en afhankelijkheid, waarbij 
zij in een zoektocht naar de juiste maatregel juist ondersteund moeten worden.’13

6.2 Harde versus zachte aanpak

De gehanteerde methodiek van kleinschaligheid riep vragen op. Critici vonden de 
aanpak te soft; de werkwijze van welzijns- en zorginstellingen werd door anderen 
als minder zakelijk ervaren en er werden kanttekeningen geplaatst bij de effectiviteit 
van de gehanteerde werkwijze. Deze kritiek werd doorgaans gevoed door de vraag of 
de kosten wel opwogen tegen de baten. Sociale activering bracht zo veel organisatie- 
en uitvoeringskosten met zich mee, dat die niet uit de beperkte fi nanciële middelen 
konden worden bekostigd (vgl. Vrijbaan 2000: 11 e.v.).

De kwestie van de effectiviteit heeft in de eerste plaats te maken met de invals-
hoek die wordt gekozen en de doelstellingen die worden gehanteerd. Zoals eerder 
gesteld, zijn bij sociale activering twee invalshoeken te onderscheiden: de arbeids-
marktbenadering en de welzijnsbenadering. Door organisaties in de welzijnssector 
wordt benadrukt dat het uitgangspunt het bieden van hulp en ondersteuning moet 
zijn. Deze organisaties beoordelen dit als effectief. Deze opvatting staat tegenover de 
traditionele arbeidsbemiddelingsopvatting waarin de uitstroom naar betaald werk 
het einddoel moet blijven. Deze verschillende uitgangspunten leveren een verschil-
lende waardering op van de gehanteerde methodieken (vgl. Lammerts 2001).

Binnen welzijn en hulpverlening overweegt de zachte aanpak; in de organisaties 
voor inkomensondersteuning, arbeidstoeleiding en arbeidsbemiddeling domineert 
een hardere aanpak. In de discussie over een zachte en harde aanpak spelen ver-
schillende opvattingen over de doelgroep (vgl. Leene en Blauw 2001). Bij de zachte 
aanpak wordt de langdurig baanloze als ‘zelfverantwoordelijke gebruiker’ benaderd. 
Het individu bepaalt welk aanbod hij nodig heeft en welk aanbod hij zinnig vindt. 
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Wat de individuele baanloze met het aanbod doet, is uiteindelijk zijn keuze, hoewel 
deelname aan een traject en benutting van het aanbod, zoals de praktijk heeft laten 
zien, worden gestimuleerd. Deze benadering is een emancipatorische: de deelnemer 
wordt door faciliteiten en stimulansen geprikkeld.

In deze werkwijze wordt de maatschappelijke uitsluiting niet gelijkgesteld aan zielig 
zijn of het hebben van een slachtoffer-rol, waarvoor passende (zorg)voorzieningen 
moeten worden aangeboden. Het aanbod is het zoeken van een uitweg naar een 
waardig bestaan. Treffend is in dit verband de naam die in Rotterdam is gegeven aan 
sociale activering: ‘Onbenutte kwaliteiten.’ In deze gemeente wordt de term sociale 
activering misleidend gevonden. Het gaat lang niet altijd om het activeren van inac-
tieven, maar veel meer om het benutten van (deels soms al benutte) kwaliteiten. Hoe 
meer sociale activering van de achtergronden van de deelnemers in kaart brengt en 
aansluit bij de door henzelf reeds ontwikkelde initiatieven, hoe meer ze haar doel-
stelling zal weten te realiseren (zie Van der Aa et al. 1998).

De benadering van langdurig baanlozen als incompetente of onwillige probleemdra-
gers sluit in de visie van Leene en Blauw (2001) meer aan bij de uitgangspunten van 
de harde aanpak. ‘Het individu wordt ondergeschikt gemaakt aan het maatschap-
pelijk belang waarbij het terugdringen van het volume van de sociale zekerheid abso-
luut domineert. De aanbieder bepaalt in principe het aanbod en dwingt, voor zover 
mogelijk, gebruik van het aanbod af. De kwaliteit van het aanbod wordt afgeleid van 
het inhoudelijke effect. Het aanbod is gericht op (re)ïntegratie in de maatschappij 
[...] Niet het individu bepaalt wat goed voor hem is, maar de aanbiedende voorzie-
ning’ (Leene en Blauw 2001: 41). Bij de harde aanpak zou gesproken kunnen worden 
van een disciplineringsbenadering. Een belangrijke prikkel als onderdeel van het 
activeringsprogramma was de korting op de uitkering. Bij deze benadering werden 
ook meer positieve prikkels gehanteerd, zoals fi nanciële bonussen of vrijstellingen 
– zij het in mindere mate. 

Gerelateerd aan het bovenstaande is de afweging tussen een vrijwillige en een ver-
plichte deelname aan de projecten. Critici wijzen op het vrijblijvende karakter van 
de individuele strategie, die contraproductief zou werken voor mensen die al jaren 
arbeidsritme en dergelijke ontberen. Hun situatie vraagt juist om een disciplinaire 
benadering. In diverse onderzoeken van het Verwey-Jonker-instituut komt echter 
naar voren dat vrijwilligheid niet ten koste hoeft te gaan van de grootte van de deel-
name (Lammerts en Swinnen 1999). Vrijwilligheid, dat wordt ook in onze verken-
ning duidelijk, staat niet gelijk aan vrijblijvendheid. Er werden afspraken gemaakt en 
het was belangrijk die ook na te komen. Voor de deelnemer schiep dit een verplich-
ting, waarop hij ook daadwerkelijk werd aangesproken. 
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7  De instrumentele strategie

Bij de instrumentele strategie wordt uitgegaan van de instrumenten die door de 
(rijks)overheid ter beschikking worden gesteld. De projecten met deze strategie zijn 
opgezet om regelingen uit te voeren zoals de Wet sociale werkvoorziening (wsw), 
gericht op mensen die vanwege een handicap geen werk kunnen vinden, de wiw,
gericht op mensen die langer dan een jaar werkloos zijn; de I en D-banen, de voor-
malige Melkertbanen en aan het experiment in het kader van artikel 144 van de Alge-
mene bijstandswet. Op deze wijze werd gesubsidieerde werkgelegenheid geschapen, 
waarbij het project als werkgever optrad, of werkzoekenden in een bestaand bedrijf 
of instelling werden geplaatst. Voorafgaande aan plaatsing, of tijdens het vervullen 
van de baan, kon aan de versterking van de arbeidsmarktpositie van de geplaatsten 
worden gewerkt. Aan hen werd individuele ondersteuning en begeleiding in de vorm 
van scholing, loopbaanplanning en dergelijke geboden. 

De methodiek die werd gehanteerd was die van de eerder onderscheiden indivi-
duele strategie. De nadruk bij de instrumentele strategie ligt echter op het schep-
pen van banen. De instrumentele strategie kan derhalve getypeerd worden als een 
zoektocht om gesubsidieerde banen bij de juiste personen te brengen. Voortrajecten, 
waarin steeds vaker een individuele strategie werd toegepast, waren dikwijls van 
korte duur en minder intensief. Deze waren ook meer afgestemd op de aangeboden 
baan, anders dan binnen de individuele strategie gebruikelijk. 

De instrumentele strategie werd vooral toegepast binnen de beleidssectoren welzijn 
en sociale zaken. Wanneer het welzijnsbeleid een voortrekkersrol had, werd een 
‘zinvol en waardig bestaan’ geboden en buitendien een breder maatschappelijk per-
spectief van samenlevingsopbouw en leefbaarheidsbevordering nagestreefd. In deze 
strategie hield men ook rekening met de woonomgeving van de werkzoekenden. 

Een voorbeeld van een project met een instrumentele strategie, gebruik makend van de 
individuele strategie, is de Buurtwerkmaatschappij uit Leiden. Dit project, dat zich richtte 
op de wijk Leiden-Noord, was geïnitieerd door het sociaal en cultureel werk. Tussen 
vertegenwoordigers van verschillende op de buurt gerichte activiteiten – de speeltuin-
vereniging, het ouderenwerk, de bewonersorganisatie en het buurt- en clubhuiswerk 
– was een samenwerkingsverband ontstaan. In 1995 is dit buurtinitiatief overgegaan 
in een stichting, en zijn nauwere relaties aangegaan met de Leidse welzijnsorganisatie 
en de gemeente Leiden. Met het project wordt mensen mogelijkheden geboden om 
nuttige activiteiten te ontplooien gericht op de buurt, waarmee een positieve bijdrage 
wordt geleverd aan de leefbaarheid in Leiden-Noord.
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 In de Buurtwerkmaatschappij zijn vier activiteiten te onderscheiden: 
1 Twee kringloopwinkels. Hier kunnen bewoners goederen inleveren voor verkoop 

(potten, pannen, huisraad, en dergelijke).
2 Een drukkerij. Hier wordt allerlei drukwerk verzorgd (krantjes voor bewonersorgani-

saties, sportclubs, de gemeente).
3 Een onderhoudsdienst. Deze dienst voert onderhouds- en reparatiewerkzaamhe-

den uit voor individuele bewoners en voor instanties in de buurt als het buurthuis, 
gezondheidscentrum en de speelterreinen. 

4 Een transportbedrijf. De werkzaamheden hebben betrekking op het transport van 
materiaal voor buurtfeesten, en dergelijke, en op verhuizingen en transport van huis-
raad voor de kringloopwinkels.

Het project heeft acht gesubsidieerde banen opgeleverd en zo’n 35 vrijwilligersplaat-
sen. Op jaarbasis vonden zeven jongeren een zogenoemd zakgeldbaantje en konden 25 
mensen terecht voor hun werkstraf.

Tabel 7.1 De instrumentele strategie

beleidsper-
spectief strategie doelstelling

buurt/
wijkgerichtheid activiteit

welzijn en 
sociale zaken

het scheppen van 
een baan voor de 
werkloze door gebruik 
te maken van de 
wet- en regelgeving en 
subsidiëring van de 
overheid

– het bieden van beschermde, op 
maat toegesneden werk

– het produceren van nieuwe 
vormen van verzorgingsstaatsar-
rangementen

– het verbeteren van de leefbaar-
heid

– verbetering van de betrokkenheid 
van de burgers (sociale cohesie)

de context waar 
het werk wordt 
uitgevoerd

– activiteiten die 
de leefbaarheid 
van buurten 
verbeteren 
(overlast, veilig-
heid, beheer)

– activiteiten in de 
dienstverlening

7.1  De tijdelijkheid van de baan

Een gesubsidieerde baan was, zo heeft de verkenning duidelijk gemaakt, een belang-
rijk instrument om mensen aan werk te helpen. Een op dergelijke wijze verworven 
baan heeft per defi nitie een tijdelijk karakter. Een gesubsidieerde baan is bedoeld 
voor een overgangssituatie, zeker gezien vanuit een beleidsmatig perspectief, 
waarin het einddoel van sociale activering een baan op de formele arbeidsmarkt is. 
Afgaande op de daadwerkelijke doorstroomcijfers moet geconcludeerd worden dat 
het instrument van de gesubsidieerde baan niet effectief is. Het is een doodlopende 
weg naar betaalde arbeid. De subsidie kan ook beter worden gestopt, concludeerde 
in het voorjaar van 2002 een werkgroep van topambtenaren van de ministeries van 
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szw en Financiën. De vraag naar de effectiviteit van gesubsidieerde arbeid in de 
regeringsverklaring van het in 2002 aangetreden kabinet-Balkenende wordt in gelijk-
luidende termen gesteld. 

Indien de effectiviteit van het instrument niet zozeer wordt beoordeeld op de door-
stroom naar betaalde reguliere arbeid, dan kan dit instrument anders gewaardeerd 
worden. In de discussie wordt de structurele bijdrage die de (tijdelijk) gesubsidieerde 
banen aan de samenleving leveren ten onrechte ontkend. De diensten waarin wordt 
voorzien, zijn voor de reguliere werkzaamheden van instellingen een toegevoegde 
waarde. Er wordt duurzaam geïnvesteerd in de sociale infrastructuur, waardoor 
voorwaarden worden geschapen voor de verhoging van het welzijn in het algemeen 
en de leefbaarheid in buurten en wijken in het bijzonder. Er zijn immers nog veel 
onvervulde taken in de zorg, het onderwijs, de culturele sector, de veiligheid, bij 
het toezicht en het buurtbeheer. Dergelijke investeringen in de sociale infrastruc-
tuur zijn blijvend noodzakelijk en het niet-onderhouden betekent een fl inke aanslag 
daarop. De diensten die deze (tijdelijk) gesubsidieerde projecten leveren, zouden 
moeten worden beoordeeld op grond van de structurele betekenis voor de samenle-
ving en niet alleen op ‘arbeidstherapeutische’ gronden.

7.2 Verandering van de doelgroep

Baanzoekenden die recentelijk nog als ‘moeilijk bemiddelbaar’ werden getypeerd, 
zoals vrouwen en jongeren, hebben hun weg naar de arbeidsmarkt gevonden. Het 
beleid is erin geslaagd om zijn doelstellingen waar te maken: grote groepen mar-
ginalen zijn bereikt en vanuit de periferie teruggevoerd naar het normale maat-
schappelijke verkeer, zo laten de cijfers uit de Armoedemonitor zien (scp 2001). De 
economische hoogconjunctuur van de afgelopen jaren lijkt echter van invloed op een 
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uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar betaalde arbeid. Zowel voor de ontvan-
gers van een werkloosheidsuitkering als voor bijstandsontvangers is gebleken dat de 
uitstroompercentages in jaren van economisch herstel nauwelijks hoger lagen dan in 
jaren van recessie (vgl. scp 2000: hoofdstuk 9 en 10). Meer banen betekent derhalve 
niet automatisch minder langdurig baanlozen. Het huidige bestand van langdurig 
baanlozen kenmerkt zich meer en meer als zeer moeilijk bemiddelbaar, als een ‘last 
resort’.

De constatering dat de problematiek hardnekkig was en de doelgroep veranderd, 
dwong de uitvoeringspraktijk consequenties te trekken. Bij het formuleren van 
doelen vindt een verschuiving plaats: Was er in het verleden vooral sprake van het 
scheppen van banen, de prioriteit wordt nu meer en meer gelegd bij een ‘people 
orientated’-benadering. Naast het nog steeds bruikbare concept van de instrumen-
tele strategie, die vooral tot doel heeft banen te scheppen, wordt meer prioriteit gege-
ven aan de individuele strategie. De doelgroep bestaat uit mensen die, alle bestaande 
toeleidings-, scholings-, begeleidings-, en subsidie-instrumenten ten spijt, toch niet 
in reguliere banen aan de slag kunnen. Ze zullen in het gunstige geval deel gaan uit-
maken van een vast medewerkersbestand van instellingen die beschermde arbeids-
plaatsen bieden. Maar ook bij dergelijke instellingen zal het aanbod aan werk en de 
begeleiding moeten veranderen om de blijvers werk op maat te kunnen bieden. Deze 
blijvers zijn mensen met een grote arbeidshandicap. De bestaande werkgelegenheid 
die door deze instellingen wordt aangeboden, zal moeten worden aangevuld met of 
vervangen door eenvoudiger en meer gestructureerde arbeid. 
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8  De marktgerichte strategie 

De projecten die gebruikmaken van een marktgerichte strategie, onderscheiden 
zich van de twee vorige groepen door in de uitvoering van het werk en het bereiken 
van de doelen de marktwerking een rol te laten spelen. In deze projecten is een te 
leveren dienst, voorziening of product het beoogde einddoel, waarmee de produc-
tieve waarde van baanlozen centraal werd gesteld. Financiële onafhankelijkheid was 
doorgaans een doelstelling op langere termijn. 

Binnen deze projecten waren vaak werkeenheden gecreëerd om de diensten en 
producten te kunnen leveren. Voortrajecten behoorden tot de mogelijkheid, maar 
waren sterk gericht op de producten die geproduceerd moesten worden of in ont-
wikkeling waren. De ontwikkelde activiteiten van deze projecten betroffen het 
aanbieden van een veelheid aan producten en diensten, tegen een vergoeding, aan 
individuele of groepen (buurt)bewoners, aan bedrijven of (overheids)instellingen. 
Het konden klussen of servicediensten zijn, wijkonderhoud (verwijdering van graf-
fi ti en zwerfvuil, onderhoud van straatmeubilair), groenonderhoudsdiensten, het 
organiseren van festiviteiten, catering en vervoer, drukken en vormgeven, beveiligen 
en verpakken, et cetera.

Niet alle projectonderdelen voldeden aan de rationaliteit van een marktgerichte stra-
tegie. Om toch een breed gevarieerd aanbod aan werkgelegenheid te kunnen reali-
seren, was een soort Robin Hood-constructie bedacht. In zo’n constructie worden 
minder rendabele werksoorten van een project, waarin mensen werkzaam zijn die 
relatief veel begeleiding behoeven, gecompenseerd met de winsten van de meer ren-
dabele bedrijfsonderdelen.

Deze strategie werd ook ingezet om de kloof tussen gesubsidieerde en reguliere 
arbeid te verkleinen. Want gesubsidieerde arbeid blijft arbeid tegen een relatief lage 
beloning (max. 140% van het minimumloon), heeft in principe een tijdelijk karakter 
en de activiteiten – dienstverlening in de non-profi tsector – worden veelal nog als 
additioneel gezien: het gaat immers niet om echt werk.

Baanlozen werden ook gestimuleerd zelfstandig ondernemer te worden. Baanlo-
zen met een uitkering konden steun krijgen om hun ondernemersplan in praktijk 
te brengen. De steun bestond uit een gedegen training en begeleiding, waarbij niet 
alleen aandacht was voor ondernemersvaardigheden, maar ook voor mentale aspec-
ten die nodig geacht werden voor een goed ondernemerschap. Aan zo’n project kon 
met behoud van uitkering worden deelgenomen. Arbeidsmarktinstrumenten zoals 
tijdelijke subsidies werden bij deze projecten ingezet om bijvoorbeeld in de eerste 
periode de loonkosten voor de startende onderneming laag te houden.
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Het territoriale perspectief in deze projecten kreeg doorgaans gestalte met de buurt als 
afzet- of als broedgebied voor nieuwe economische activiteiten. Een aantal projecten 
werd dan ook gekoppeld aan breder geformuleerde buurteconomische initiatieven. 
Zo’n project maakte deel uit van een stimuleringsprogramma dat gericht was op 
de bestaande economische bedrijvigheid in de wijk en het aantrekken van nieuwe 
bedrijvigheid.14

Bij deze strategie is in geringe mate bemoeienis vanuit de welzijnssector aangetrof-
fen; er was meer bemoeienis vanuit de sectoren economische zaken, sociale zaken en 
werkgelegenheid. 

Een voorbeeld van een organisatie waarbij met een marktgerichte strategie wordt 
gewerkt, is De Zijl bedrijven (dzb) uit Leiden. Maar ook hier worden eerder onder-
scheiden strategieën ernaast gehanteerd. De dzb-Leiden – oorspronkelijk een sociale 
werkvoorzieningsinstelling – ontstond in 1988. Het was een gemeentelijk initiatief om 
de bestaande taakstelling van sociale werkvoorziening een breder en ander karakter 
te geven. De naam dzb ging staan voor de overgang van het zorgmodel, dat aanvan-
kelijk werd gehanteerd, naar bedrijfsmatig werken, waarbij gewone werkgelegenheid 
in aangepaste omstandigheden werd geschapen. Vanaf 1997 is de dzb zich ook gaan 
bezighouden met de uitvoering van de wiw, de voormalige Banenpool. Dit gebeurde op 
basis van een privaatrechtelijk contract waarin het bedrijf zich ertoe verplichtte voor de 
(regio)gemeente(n) de noodzakelijke wiw-dienstbetrekkingen te scheppen. 
dzb voorziet nu in de uitvoering van álle regelingen die betrekking hebben op gesub-
sidieerde werkgelegenheid door zelf als werkgever op te treden of banen elders te 
verzorgen. Ook de toeleidende taak naar werk wordt uitgevoerd. Binnen deze Leidse 
organisatie wordt gestreefd om een zo breed mogelijk aanbod aan werk en producten 
te kunnen leveren, uitgaande van de mogelijkheden en capaciteiten van haar personeel. 
Ten tijde dat de verkenning plaatsvond, bestond het bedrijf uit verschillende onderdelen 
of divisies. De individuele strategie is terug te vinden in het Leerwerkbedrijf. Deze afde-
ling laat deelnemers binnen de organisatie een leertraject afl eggen om werkervaring op 
te doen en zich te scholen. Ook is het mogelijk om daarna elders een soortgelijke werk-
plek te vinden. Job-coachers ondersteunen dit traject. De onderscheiden marktgerichte 
strategie laat zich in de volgende onderdelen van het bedrijf traceren: de divisie Pro-
ducten en projecten; de divisie Dienstverlening; de divisie Verpakkingen en de divisie 
Onderhoud en groen. De markgerichte activiteiten zijn ondergebracht in de dzb Hol-
ding Leiden BV. Iedere divisie kent weer verschillende productie-eenheden: industrie en 
dienstverlening. Zo is er een assemblagebedrijf, een metaalafdeling, een onderhouds-
bedrijf, een plantsoenendienst, een schildersbedrijf, een graffi tiverwijderingsbedrijf 
en zijn er catering-, fi etsonderhouds- en rondvaartdiensten. Naast de mogelijkheid om 
(intern) in een van de divisies te werken, zijn er (extern) arbeidsplaatsen bij een groot 
aantal Leidse instellingen zoals de universiteit, het academisch ziekenhuis, bejaarden-
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tehuizen en bij verschillende ambtelijke diensten. De werksoorten die de dzb biedt, 
zowel extern als intern, zijn derhalve breed. Zo kan de dzb zo goed mogelijk aansluiten 
bij de capaciteiten en mogelijkheden van het personeel.
In totaal zijn er zo’n 1500 personen werkzaam bij de dzb. Een derde van de werkzaam-
heden wordt binnen het bedrijf zelf uitgevoerd in de verschillende divisies en driekwart 
van de mensen heeft elders, meestal op detacheringsbasis, een baan. Deze banen 
bevinden zich vaak binnen het (buurt)beheer, onderwijs en gezondheid.

Tabel 8.1 De marktgerichte strategie

beleidsper-
spectief strategie doelstelling buurt/wijkgerichtheid activiteit

economische
zaken, sociale 
zaken en werk-
gelegenheid

de produc-
tie moet 
(op termijn) 
renderend
zijn

– het maken van nieuwe produc-
ten, veelal in de dienstverlening

– het verwerven van een zelfstan-
dig inkomen

– het realiseren van zelfstandig 
ondernemerschap

– het versterken van een buurt-
economisch systeem

de buurt als broed-
plaats (buurteconomie) 
en als afzetmarkt

winkel- en dienstver-
lenende activiteiten 
tegen vergoeding

8.1  De marktgerichtheid zet door

Het marktgericht denken maakt meer en meer onderdeel uit van het overheidsbeleid. 
Waar mogelijk wordt in de dienstverlening de markt ingebouwd doordat op zijn 
minst delen van het productieproces geprivatiseerd worden of verzelfstandigd.15 Bij 
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sociale activering doet het marktmechanisme zich onder andere voor bij de recent 
ingestelde Centra voor werk en inkomen (cwi). In dit samenwerkingsverband nemen 
commerciële reïntegratiebedrijven de taak over van de traditionele bemiddelende 
instanties. De reïntegratieactiviteiten zijn geprivatiseerd. De gemeenten hebben de 
vrije keus om partners te vinden op deze reïntegratiemarkt. Critici zien dit niet als 
een winst omdat deze ontwikkeling slechts ten goede zal komen aan de redelijk tot 
goed bemiddelbare cliënten. Gevreesd wordt dat door de commerciële insteek de 
zwaksten uit het bestand niet de intensieve aandacht krijgen die ze nodig hebben. 
Met hen – en het voorbeeld van de allochtone werkzoekende wordt daarbij aange-
haald – is immers moeilijk geld te verdienen. Het overwinnen van barrières, zowel 
bij werkzoekenden (onbekendheid, beperkte zelfredzaamheid, onvoldoende start-
kwaliteiten, en dergelijke) als bij potentiële werkgevers (vooroordelen), is tijdrovend 
en arbeidsintensief.

In zijn analyse onderkent Veenman (2000) het mogelijke probleem van de uitslui-
ting van de zwaksten bij het cwi en stelt dat dit kan worden voorkomen als er een 
onderscheid bij de cliënten wordt aangebracht en een aangepaste arbeidsdeling 
wordt gehanteerd. De uitvoerende werkers van de cwi’s zullen zichzelf dan blij-
vend moeten bemoeien met de minder makkelijk plaatsbare groepen. De groep die 
makkelijker een baan kan vinden, kan dan bij de commerciële bedrijven terecht. De 
gemeenten kunnen zelf een programma (blijven) maken voor de moeilijk bemiddel-
bare en minder kansrijke werkzoekenden. Zij kunnen bij opdrachten aan bedrijven 
nadrukkelijk deze zwakkere werkzoekenden betrekken. Maar daar hangt dan wel 
een prijskaartje aan: ‘Het is niet per defi nitie zo dat wij moeilijk bemiddelbare per-
sonen niet helpen. Het hangt volledig af van de opdracht die gemeenten ons geven. 
Als we tegen een lage prijs een goed resultaat moeten boeken, dan werkt dat in het 
nadeel van allochtonen en andere kwetsbare groepen.’16

Hoe marktgericht de toeleiding ook is opgezet, uit de verkenning is op te maken 
dat veel valt of staat bij de ontvankelijkheid van reguliere bedrijven en instellingen 
die hun vacatures willen opvullen met mensen die een langdurig en intensief traject 
hebben doorlopen en die ook bij het vervullen van hun werk nog de nodige begelei-
ding behoeven. Er wordt een beroep gedaan op wat het maatschappelijk verantwoor-
delijk ondernemen wordt genoemd. 

De fi nanciële prikkels om mensen aan het werk te helpen lijken vooralsnog te vrij-
blijvend te zijn (vgl. Vlek 1997).17 Meer dan tot nu toe is gebeurd, moeten werkgevers 
ervan worden overtuigd het nieuwe fi nanciële en begeleidende instrumentarium van 
arbeidstoeleiding ten volle te benutten. Gemeenten kunnen daarin het goede voor-
beeld geven door bijvoorbeeld hun detacheringsplaatsen die nu onder de rechtspo-
sitie wsw of wiw vallen, om te zetten in ambtelijke cao-banen. Samenwerking met 
het bedrijfsleven is een conditio sine qua non en hier is nog veel winst te behalen. Uit 
de verkenning bleek namelijk dat samenwerking zich slechts sporadisch voordeed in 
het beleidsproces van de sociale activering.
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8.2 De vraag naar de effi ciency

Kleinschaligheid en het leveren van maatwerk mogen dan mooi zijn, in de meeste 
gevallen is het gewoon niet te betalen, zeggen de critici. Nu er in de publieke sector 
meer en meer bedrijfsmatig wordt gewerkt, lijkt de vraag van deze critici redelijk: 
‘Kunnen we ons eigenlijk wel permitteren om zoveel rekening te houden met de 
menselijke kant van de productie; kost dat gewoon niet te veel geld; is dat eigenlijk 
wel effi ciënt?’ Het antwoord vanuit bedrijfsmatige overwegingen op een geringe effi -
ciency is de schaal van de dienstverlening vergroten, om daarmee kosten te bespa-
ren. Volgens de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (rmo 2000) wordt dan 
echter een voor de publieke sector verkeerde omschrijving van het begrip effi ciency 
gehanteerd. De Raad stelt dat zo’n antwoord op geringe effi ciency laat zien hoe diep 
de bedrijfsmatige – in hun termen industriële – invulling van het begrip effi ciency is 
ingesleten. De Raad neemt in zijn advies afstand van een dergelijke invulling, omdat 
deze niet toepasbaar is op de dienstverlening in de publieke sector. Er zijn processen, 
zo stelt de Raad, in een organisatie – in publieke organisaties vooral de processen 
met een direct en langer durend contact tussen mensen – die zich niet lenen voor 
de toepassing van industriële effi ciency. Integendeel, als die processen industrieel 
worden ingericht, verliest de organisatie juist aan effectiviteit en effi ciency. De Raad 
voegt hieraan toe dat het een vreemde gedachte is dat menselijke kwaliteit en bron-
nen, in dit geval de intensieve aandacht die de projectmedewerkers aan de cliënten 
besteden, wel als een elementaire productiefactor gezien wordt, maar tegelijkertijd 
een effi ciënte bedrijfsvoering zou tegengaan. De voorbeelden van de thuiszorg en 
het onderwijs waar rationalisering en schaalvergroting zijn doorgevoerd, zijn in dit 
verband sprekend. Hier is gekozen voor een effi ciencybenadering die niet in de con-
text past. Minder aandacht kunnen besteden aan de cliënt resulteert in een geringere 
kwaliteit van het product. Bij het stellen van kritische vragen over de effi ciency bij 
sociale activering mag dan ook het menselijke aspect niet naar de achtergrond ver-
dwijnen. Het menselijk aspect drukt zich juist uit in kleinschaligheid.18

Tot zover het overzicht van de strategieën die worden gehanteerd om mensen te acti-
veren en de kanttekeningen die er geplaatst kunnen worden. Nu wordt ingegaan op 
een aantal meer algemene aspecten die spelen bij sociale activering. De eerste vraag 
die nu beantwoord gaat worden, is die naar de uitkomsten: worden de doelstellingen  
van sociale activering gerealiseerd (zie ook bijlage a)?
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9  De vraag naar de uitkomsten

Binnen de uitvoeringspraktijk is er een algemene trend om de prestaties van instel-
lingen zichtbaar te maken. Goede bedoelingen zijn niet meer voldoende om een 
positief oordeel over de uitkomsten te geven. Het beleid is effectief als een op markt-
verkenningen en streefcijfers gebaseerde productie inspeelt op de wensen van de 
burger. Met behulp van output-cijfers zou helderheid te verkrijgen zijn over de kwali-
teit van de geleverde diensten. ‘Meten is weten,’ is een gevleugeld gezegde in dit ver-
band. Er wordt veel gemeten maar op zoveel verschillende manieren dat niemand er 
nog een touw aan kan vastknopen.19 Ondanks dat al jarenlang wordt gecijferd, moet 
worden geconstateerd dat de bestuurlijke greep op de kwaliteit van de dienstverle-
ning nauwelijks is toegenomen.20

Het was voor de onderzochte gemeenten (vooralsnog) moeilijk om de doelstel-
lingen van sociale activering, zoals geformuleerd in de gemeentelijke beleidsdocu-
menten, in (kwantitatieve) toetsingstermen uit te drukken.21 Van enige uniformiteit 
was geen sprake. Gemeenten maakten gebruik van verschillende methoden van 
gegevensverzameling. Soms gebruikte men reeds aanwezige gegevens, verzameld 
door landelijke, regionale of gemeentelijke instanties en soms deed een gemeente 
zelf onderzoek via enquêtes, (groeps)gesprekken, en dergelijke. Wel waren er op 
gemeentelijk niveau algemene streefcijfers van aantallen baanlozen die na verloop 
van tijd niet meer aan de kant mochten staan. In grote lijnen voldeden de bestu-
deerde projecten vooralsnog aan deze toets; ieder leverde wel zijn bijdrage om het 
gemeentelijke streefcijfer te halen. 

In elf van de twintig onderzochte projecten werd wel een of andere vorm van 
evaluatie uitgevoerd of bestond in ieder geval het voornemen hiertoe. Van een aantal 
projecten waren geen evaluaties beschikbaar. Reden hiervoor was dat de projecten 
naar zeggen nog te kort liepen en het nog te vroeg was voor een evaluatie. Men zocht 
dan nog naar de juiste criteria voor de beoordeling. Ook in de wijze waarop geëva-
lueerd werd, bestond de nodige variatie. Evaluaties verschilden onder andere wat 
betreft hun frequentie, hun methodologische opzet en de onderwerpen waarover 
verslag werd gelegd. 

De aanwezige projectevaluaties hadden gemeen dat een belangrijk deel van de 
verslag geving zich richtte op de instroom, doorstroom en uitstroom van de cliën-
ten. Vaak werd besproken hoeveel cliënten aan een baan of werkervaringsplaats 
waren geholpen en hoe de groep was opgebouwd aan de hand van variabelen zoals 
geslacht, nationaliteit en leeftijd. Daarnaast werd vaak aangegeven door welke 
instantie cliënten waren doorverwezen, wat de duur van de projecten was en welke 
inkomensbronnen de projecten kenden. 

Driekwart van de deelnemers aan de projecten stroomde door, doorgaans 
naar een gesubsidieerde baan, vrijwilligerswerk of een vervolgtraject. Met andere 
woorden: de meeste deelnemers hadden op zijn minst een dagelijks werkritme 
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ge(her)vonden dat elders in een onderwijssituatie of baan werd voortgezet. Gesteld 
kan worden dat de resultaten van de beleidsinspanning in zijn algemeenheid vooral 
te herkennen zijn in het aanleren van kennis en vaardigheden bij de deelnemers. 
Deze zijn verkregen door zowel de opgedane werkervaringen als de scholingstrajec-
ten die aangeboden werden in de projecten.

Het verschil in schaalgrootte van de  projecten en beoogde resultaten maakt het 
nagenoeg onmogelijk ze op basis van in- en uitstroom cijfers met elkaar te vergelij-
ken. In- en uitstroomcijfers zijn multi-interpretabel. 30% uitstroom kan heel veel 
zijn, maar ook heel weinig. Hoe men zo’n percentage moet beoordelen, is onder 
meer afhankelijk van de doelstelling van het project en, vaak daarmee samenhan-
gend, de afstand die de doelgroep van het project tot de arbeidsmarkt heeft (redelijk 
makkelijk bemiddelbaar of bijvoorbeeld zeer moeilijk bemid delbaar). In projecten 
werden dan ook vaak andere indicaties gemaakt om aan te geven dat een project 
geslaagd was. Zo werd het project Stadswachten in Dordrecht als een succesvol werk-
ervaringsproject beschouwd. Uitgangspunt was dat minstens de helft van het aantal 
projectdeelnemers moest doorstromen naar een baan. Van de zeventien personen die 
waren ingestroomd, hadden er twaalf tijdens of na het eerste jaar een gesubsidieerde 
baan als stadswacht gevonden. Los van de in- en uitstroomcijfers bleken de stads-
wachten te voldoen als toezichthouder en bleek dat de criminaliteit in de binnenstad 
in de onderzoeksperiode was afgenomen. Een enquête onder de Dordtse bevolking 
en winkeliers wees uit dat de aanwezigheid van stadswachten de gevoelens van 
onveiligheid had verminderd, dat het project zou moeten worden gecontinueerd en 
ook in andere delen van de gemeente zou moeten worden opgezet. 

Om toch enig inzicht te geven in de uitstroomcijfers bij sociale activeringsprojec-
ten kan verwezen worden naar het landelijk onderzoek naar bijstandsexperimenten 
ex artikel 144 abw (Serail en Van de Pas 2002). Van de 12.000 bijstandsontvangers 
die aan de activiteiten van 43 experimenten zijn begonnen, heeft 54% inmiddels de 
deelname beëindigd: 29% is doorgestroomd naar betaald (meestal gesubsidieerd) 
werk of heeft (andere) onbetaalde activiteiten, 19% is vroegtijdig afgevallen, 2% 
behoort tot de categorie ‘continueerder’, 2% heeft het traject afgemaakt, maar is niet 
meer actief, en van 2% is de uitstroom onbekend. 

Aan de projectmedewerkers is gevraagd aan te geven in welke zin de projecten een 
positief dan wel een negatief effect hadden. In de eerste plaats wordt door velen de 
uitstraling van het project op het gemeentelijk beleid als een positief effect genoemd. 
Naar het oordeel van de projectmedewerkers hebben hun projecten bijgedragen aan 
de verdere ontwikkeling van het gemeentelijke sociale activeringsbeleid. Dit zou tot 
uitdrukking komen in zowel de visieontwikkeling als in het uitvoerend beleid. Het 
politiek en bestuurlijk draagvlak voor hun werk is toegenomen. 

In de tweede plaats hebben de gehanteerde aanpak en benadering van de deel-
nemers een positieve impuls gegeven aan de verdere ontwikkeling van sociale 
activeringsmethodieken. Uit de gesprekken komt naar voren dat hun projecten een 
voorbeeld waren voor anderen bij het opzetten en invullen van nieuwe projecten. 
(vgl. eveneens Serail en Van de Pas 2002: 118 e.v.). Niet alleen werd bij gemeentelijke 
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functionarissen en collega’s waardering ondervonden, ook op de doelgroep – poten-
tiële deelnemers – had hun project een positief, stimulerend en aantrekkend effect. 
Er wordt dan met name gewezen op de zichtbare bijdrage die hun project leverde aan 
de leefbaarheid in buurten.

De projecten hebben volgens de ondervraagde projectmedewerkers zowel geleid 
tot het terugdringen van sociale uitsluiting als het bevorderen van arbeidstoeleiding. 
De bijdrage van de projecten aan het terugdringen van sociaal isolement is sterker 
geweest dan aan het bevorderen van arbeidstoeleiding. Voor de meesten lag het 
effect vooral in het terugdringen van het sociaal isolement. Volgens de meeste pro-
jectmedewerkers is het beschikken over sociale vaardigheden die de deelnemers zich 
hebben eigengemaakt, een belangrijke factor in de doorstroom en de duurzaam-
heid daarvan. Ook motivatie, verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen en het kunnen 
samenwerken zijn belangrijke voorwaarden voor een succesvolle doorstroom.

Aanvullend zijn enkele (tien) gesprekken gevoerd met deelnemers. Uit hun verha-
len valt af te leiden dat ze de toename van het aantal sociale contacten als belangrijk 
voordeel ervaren (zie bijlage c). Zij hebben dankzij hun deelname aan een project het 
gevoel gekregen dat ze weer onder de mensen komen en er weer bij horen. Andere 
veelgenoemde voordelen zijn: verbetering van een algemeen welbevinden, het zich 
weer nuttig voelen, het opdoen van werkervaring en een dagelijks ritme, en het weer 
ergens bij horen (zie ook bijlage a).

Een andere evaluatiecriterium voor de uitkomsten?
De ervaringen van de deelnemers, vooral het zich-weer-een-gerespecteerd-burger-
voelen en het zinvol-bezig-zijn, zijn een belangrijk toetsingscriterium (zie bijlage a). 
Het doel: uitstromen naar de formele arbeidsmarkt is dan niet uitdrukkelijk aan de 
orde. De deelname aan een sociale-activeringsproject of aan een hulpverleningstra-
ject wordt dan op zichzelf al als een resultaat gezien. Het is aan te bevelen om dit als 
norm te standaardiseren. De gemeentelijke streefcijfers die nu nog primair bepalend 
zijn en vaak van bovenaf worden opgelegd, krijgen dan een realistischer karakter. De 
capaciteitsinschatting zou in samenspraak met de toetsende instantie in een con-
venant kunnen worden vastgelegd. Dat zal ook een nieuwe en noodzakelijke impuls 
geven om de worsteling die op lokaal niveau plaatsvindt bij de voorgestane output-
fi nanciering tot een goed einde te brengen. In contracten tussen gemeente en pro-
jectvoerders wordt vastgelegd welke aantallen en soorten producten geleverd moeten 
worden, binnen welke tijdsduur en van welke kwaliteit, in ruil voor een bepaald 
fi nancieel budget. Het uiteindelijke toetsingscriterium is daarbij dan niet zozeer of 
de burger zelf voldoende aan zijn trekken komt, maar of de sector naar het oordeel 
van de burgers in maatschappelijke zin ook bijdraagt aan kwaliteit en rechtvaardig-
heid, en of zij op een zorgvuldige en respectvolle wijze kan omgaan met waarden als 
afhankelijkheid, vertrouwen en kwetsbaarheid.
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10  Samenwerking en afstemming

De geïnterviewde projectmedewerkers onderhielden relaties met een veelheid aan 
instellingen: de sociale dienst, het arbeidsbureau en diverse andere collega-instellin-
gen zoals het maatschappelijk werk, het (pastoraal) opbouwwerk en sociaal-cultu-
reel werk, de ggd/het Riagg en de scholings- en trainingscentra. Met een aantal van 
de genoemde instellingen werden ook samenwerkingsafspraken gemaakt. Zo waren 
er afspraken met het rba en de sociale dienst over het doorverwijzen van cliënten 
voor de projecten of stelden deze instellingen hun cliëntenbestand beschikbaar voor 
de werving van projectdeelnemers. Bij vrijwel alle projecten was er een platform 
waarop periodiek werd overlegd. Er was op dit niveau slechts in drie gevallen een 
soort coördinatie; het was de gemeente die inhoudelijke samenhang en afstemming 
trachtte te bewerkstelligen. In de meeste gevallen vond coördinatie op projectniveau 
plaats,  waarmee dan een medewerker was belast. De coördinatie omvatte de dage-
lijkse leiding van het project en het onderhouden van externe contacten met instellin-
gen relevant voor het dagelijks werk. 

De vele contacten met de diverse instellingen hadden doorgaans een incidenteel 
en/of wisselend karakter. ‘In feite kun je zeggen dat je bijna met iedereen (uit de 
sector) over klanten contact hebt. Dat zijn er dus heel veel. Dat varieert van het Riagg 
tot het uitzendbureau. Maar ja, wat is nou samenwerken?’ Met de wetenschap dat 
de werkrelaties doorgaans niet intensief waren, leidden de onderzochte projecten 
derhalve een relatief autonoom bestaan. ‘Je bent toch gewoon een kleine organisatie 
en je hebt geen enkele macht of zo. Je bent heel fl exibel en dat is heel plezierig voor 
de klanten, maar ik denk dat je daardoor ook geen echte kracht bent in de sector, 
als samenwerkingspartner of wat dan ook,’ en: ‘We zijn geen onderdeel van de 
gemeente, we zijn geen onderdeel van het arbeidsbureau, we hebben geen geld, het 
enige wat we hebben is deskundigheid.’

De kracht van de projecten lag in de relatieve autonomie en kleinschaligheid (vgl. 
paragraaf 5.1). Een wethouder formuleerde het als volgt: ‘Vanwege het feit dat er 
geen sprake is van een enkelvoudige problematiek of eenduidige probleemgevallen, 
is het aanbieden van meerdere verschillende sociaal-economische beleidsinitiatieven 
c.q. projecten een must.’ Het gevaar loert dan dat er tussen de verschillende projecten 
onvoldoende afstemming is. Dat is in deze verkenning ook geconstateerd en om dit 
te verbeelden kan de metafoor van de carrousel gebruikt worden. Deze metafoor 
typeert de veelheid aan de gemeentelijke projecten die als in een carrousel op een-
zelfde plek ronddraaien. Afhankelijk van de positie kunnen ze elkaars beweging wél
of niet waarnemen, maar ze weten niet waarom die bewegingen worden gemaakt. 
Dit ronddraaien lijkt energieverspilling, levert geen effi ciënt beleid op en vraagt om 
verbetering.22

Het werd door de respondenten wenselijk gevonden dat de (vaak incidentele en 
wisselende) werkcontacten met name met de grotere bemiddelingsorganen meer 
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structureler zouden worden. Meer onderlinge afstemming werd voorgestaan om te 
voorkomen dat men in elkaars vaarwater zou komen. ‘We proberen op z’n minst één
keer per jaar op wat hoger niveau afspraken te maken zodat we in ieder geval op de 
hoogte worden gehouden van scholingsprojecten of op de hoogte te zijn van waar 
we een contactpersoon hebben, bij wie we even kunnen checken waar iemand in hun 
organisatie zit.’

Het belang van een meer structurele samenwerking werd vooral gezien bij de pro-
jecten die de individuele strategie hanteerden. Zij konden niet zelf werk bieden, maar 
moesten bemiddelen en waren daarbij afhankelijk van andere instanties. Deze grote 
instellingen waren – naar zeggen – erg gesloten en niet uit op méér samenwerking 
met andere partijen. Het werk dat de projecten leverde, was voor de grotere instel-
lingen additioneel. Het was door deze instellingen uitbesteed, en behoorde daarom 
niet meer tot hun directe verantwoordelijkheid. De respondenten van de grotere 
instellingen toonden zich echter niet onwelwillend inzake intensiever overleg met 
de uitvoeringspraktijk. De grenzen van het welzijnswerk mochten dan evenwel niet 
worden overschreden, en men moest terughoudendheid betrachten bij inmenging 
in de arbeidssector. ‘Bij werkgelegenheid horen ze er wat mij betreft niet bij,’ was de 
reactie van een ambtelijk medewerker van een dienst Sociale zaken en werkgelegen-
heid.

In reactie op de metafoor van de projectencarrousel suggereerde de eerder aange-
haalde wethouder de metafoor van een supermarkt:  in de schappen liggen diverse 
aanbiedingen. De uitstalling prikkelt mensen een eigen keuze te maken. De oplos-
singen moeten niet voor de mensen worden bedacht, maar de mensen zelf worden 
medeverantwoordelijk voor het opheffen van knelpunten in hun leefsituatie. Pas dan 
is er op termijn effectief beleid. Anders blijven mensen in een afhankelijkheidspo-
sitie. ‘Van shoppen in de negatieve zin van het woord hoeft in dit geval geen sprake 
te zijn, als tenminste het taken- en verantwoordelijkhedenpakket van instellingen 
en organisaties duidelijk zijn geformuleerd. Als ze elkaar maar niet in het vaarwater 
zitten. In die zin is er dan ook sprake van een effi ciënt beleid.’

De voorwaarde voor effi ciënt beleid die in dit citaat wordt genoemd – ‘als ze elkaar 
maar niet in het vaarwater zitten’ – vraagt om een zekere mate van afstemming. Daar 
ontbrak het vooralsnog aan. De vele kleine projecten die zich met de thematiek van 
langdurig werklozen bezighielden, zouden meer op elkaar moeten worden afge-
stemd, of verdergaand: ‘Van al die projectjes zou je één project moeten maken.’

De paradox van de grootschaligheid
Betere afstemming wordt door de veelal bedrijfsmatig werkende instellingen uit de 
publieke sector doorgaans opgevat als een oproep tot rationalisering en schaalver-
groting van de dienstverlening (vgl. rmo 2000). Het gevaar dat hierin schuilt is dat 
de kwaliteit van de kleinschaligheid en relatieve beleidsvrijheid om maatwerk te 
kunnen leveren, wordt aangetast. 

De vraag is vervolgens hoe de verschillende partijen die op hetzelfde plat los van 
elkaar ronddraaien ook daadwerkelijk met elkaar gaan ronddraaien. Ofwel hoe 
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de relatie tussen een versnipperde uitvoering en een grootschaliger institutioneel 
verband verbeterd kan worden zonder de kleinschaligheid aan te tasten. Maar ook 
zonder dat de eerder geconstateerde ontwikkeling naar grootschaligheid die zich 
binnen de publieke sector voordoet, in alle opzichten wordt teruggedraaid. Groot- en 
kleinschaligheid zijn niet tegenstrijdig, het is niet het één of het ander; er is hooguit 
een paradox. Er zal een paradoxale situatie ontstaan wanneer verschillende (relatief 
autonome) eenheden een onderdeel vormen van een grootschaliger organisatie-
geraamte. Deze behoefte werd duidelijk aangetroffen bij de respondenten, met de 
erkenning dat zij in hun werkpraktijk afhankelijk zijn van andere dienstverleners en 
producenten in dezelfde of een aanvullende beleidssector. Een breder organisatiever-
band zou hen de mogelijkheid bieden diensten en producten te kunnen koppelen. Dit 
organisatorische verband moet duurzaam zijn waarin de verantwoordelijkheden en 
de aansprakelijkheid helder zijn geregeld. 

Vraag is dan: Wie organiseert dit paradoxale organisatorische verband? Het ant-
woord dat zich uit deze verkenning opdringt is: dat moet de gemeente doen. Hoe zal 
de gemeente deze regierol vervullen? 
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11  De regierol van de gemeente 

Uit interviews met verantwoordelijke wethouders en diverse sleutelpersonen van 
ambtelijke diensten in de onderzoeksgemeenten blijkt dat er op lokaal niveau over-
eenstemming is over het feit dat de gemeente vanuit de opgedragen taakstelling ook 
de regie moet voeren over het sociale activeringsbeleid. Ook de projectmedewerkers 
zien een belangrijke taak voor de gemeenten weggelegd. In de onderstaande tabel 
is weergegeven welke verwachting men heeft van de gemeente. In het algemeen ver-
wacht men een redelijke betrokkenheid, weliswaar op afstand. 

Tabel 11.1 Gewenste rol van de gemeente genoemd door de projectmedewerkers

initiatiefnemer 15

fi nancier 31

regisseur 19

uitvoerder 6

begeleider 17 

n = 45

De meerderheid van de vertegenwoordigers van projecten vindt het wenselijk dat de 
gemeente de rol van fi nancier vervult. De rol van uitvoerder wordt het minst vaak 
gewenst en dan nog alleen bij de projecten die onder de instrumentele strategie te 
rangschikken zijn. Als het gaat over de verschillende rollen die de gemeente kan 
vervullen, komen wens en werkelijkheid over het algemeen vrij redelijk overeen. De 
meerderheid van de ondervraagden vindt voor alle rollen dat wens en werkelijkheid 
moeten overeenkomen. 

Tussen de rol van regisseur en van fi nancier is de discrepantie het grootst. Een 
paar respondenten zien de gemeente graag in de rol van fi nancier, hoewel dit in (een 
aantal van) de projecten waar zij bij betrokken zijn, niet het geval is. Omgekeerd 
komt het ook voor, en dat zelfs vaker, dat gemeenten de rol van fi nancier vervullen 
terwijl respondenten dat niet gewenst vinden. De relatief grote discrepantie tussen 
wens en werkelijkheid bij het vervullen van de regisseursrol wordt veroorzaakt 
hoofdzakelijk doordat de sleutelper sonen die de gemeente graag als regisseur zien 
van de activeringsprojecten, deze rol zelf niet vervullen. 

De kleinste discrepantie is aangetroffen bij de uitoefening van de rol van uitvoer-
der. Volgens nagenoeg alle sleutelpersonen stemmen bij uitoefenen van de uitvoer-
dersrol door de gemeente wens en werkelijkheid overeen. In weinig projecten vervult 
de gemeente de rol als uitvoerder, en maar weinig sleutelpersonen zien deze rol voor 
de gemeente weggelegd.

De gemeentelijke positie in het uitvoeringsbeleid krijgt meer en meer het karakter 
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van die van opdrachtgever, met uitvoerende organisaties die de verantwoordelijkheid 
dragen. De regierol die de gemeenten wordt toegedicht is het stimuleren, en bijeen-
brengen van partijen, en de coördinatie daarvan. Deze rolopvatting kent verschil-
lende uitwerkingen. In gemeenten waar uitstroom uit de bijstand het hoofddoel 
van sociale activering is, wordt gezien deze wettelijke taak de regie op trajectniveau 
vooralsnog niet of slechts gedeeltelijk uitbesteed. Gemeenten die sociale activering 
in een breder perspectief plaatsen, zien de eigen beperkingen (onvoldoende exper-
tise) voor een op maat gesneden aanpak en doen eerder een beroep op andere orga-
nisaties zoals het welzijnswerk en gespecialiseerde (commerciële) uitvoerders. In 
dergelijke gevallen is sociale activering vooral ingezet om de meest kwetsbare groep 
te bereiken, waarvan wordt verondersteld dat de leden daarvan zich in de marges van 
de samenleving ophouden (‘de harde kern’, de fase-4-cliënten, ouderen, wao’ers). 
Indien de doelgroep breed wordt geformuleerd, laat zich de vraag stellen of Sociale 
zaken wel de meest aangewezen instantie is om mensen te motiveren een active-
ringstraject aan te gaan. Gezien de achtergrond en beperkingen van deze groepen 
is dan een specialistisch aanbod van welzijns-, hulp- en zorgdiensten adequater. In 
gemeenten met zo’n taakopvatting is een verschuiving te zien van arbeidsmarktacti-
vering naar sociale activering (maatschappelijke participatie als einddoel) en zorg. 

Aan de regierol kan nog veel verbeterd worden. Zoals gezegd, ontbreekt het voorals-
nog aan een heldere beleidsvisie die lokaal te gebruiken is en waarin de verschillende 
relatief autonoom opererende partijen zich herkennen en op zijn aan te spreken. Er 
is op dit punt nog veel te winnen. De onderlinge samenhang en samenwerking, en 
daarmee de effectiviteit van de maatregelen kunnen ermee toenemen. Het knelpunt 
is inmiddels bekend en op diverse plaatsen wordt reeds naar relevante beleidskaders 
gezocht om de veelheid aan maatregelen onder te brengen, of bijvoorbeeld te inte-
greren in een lokaal structuurschets/plan of het Grotestedenbeleid. Het streven is 
om sociale activering een onderdeel te laten zijn van een breder sociaal offensief. In 
het bestaande beleid met betrekking tot dit offensief (de zogenoemde ‘sociale pijler’)
wordt het begrip sociale activering weliswaar gebruikt, maar nog in te globale en 
algemene termen. Er moet nog een nadrukkelijke relatie worden gelegd met bijvoor-
beeld armoedebestrijding en sociale uitsluiting, zeiden ook de respondenten in een 
kritische zelfrefl ectie. Uitvoerende medewerkers die nu nog niet of naar hun mening 
te weinig deelnamen aan strategische discussies over nieuwe beleidsontwikkelin-
gen, zullen een stem moeten krijgen. 
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12  Ten slotte

De verkenning van sociale activering binnen twintig uitvoeringsprojecten in tien 
gemeenten laat zien dat met sociale activering de aanpak van langdurige werk-
loosheid een nieuwe impuls heeft gekregen. Eerdere verworvenheden werden niet 
overboord gezet. Er werd voortgeborduurd op reeds in gang gezette trajecten en 
eerdere ervaringen. Een dergelijke inhoudelijke vernieuwing kan als een belangrijke 
slaagfactor worden aangemerkt. Doorgaans was er een goede start – er waren weinig 
aanvangsproblemen, de opzet was goed doordacht en er werden haalbare doelen 
gesteld – met name omdat er ervaringen waren opgedaan in het kader van de sociale 
vernieuwing.23

Met het opvoeren op de politieke agenda van sociale activering heeft de welzijnsbe-
nadering van werkloosheid in de gemeenten meer betekenis gekregen. Het bleek dat 
de politieke steun die de projectmedewerkers ondervonden een belangrijke voor-
waarde en slaagfactor vormde voor het verloop van de projecten. In beleid dat zich 
bezighoudt met arbeidsmarkt en werkgelegenheid is er toegenomen aandacht voor 
mensen die op grote afstand staan van die arbeidsmarkt. 

De tot dan toe gehanteerde en geëigende methodieken en instrumenten voor toe-
leiding naar de arbeidsmarkt waren ontoereikend voor de doelgroep van sociale 
activering, zo was vastgesteld. Een belangrijke voorwaarde voor het doen slagen van 
sociale activering is het kunnen leveren van maatwerk. Een intensieve, individuele 
benadering is hierbij vereist. De deelnemer wordt uitgedaagd en aangesproken op 
zijn mogelijkheden om gestelde doelen op termijn te bereiken. De relatie tussen 
deelnemer en begeleider moet gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen en op een 
goed inzicht bij de begeleider in wat de deelnemer kan en wil. 

In het toeleidingstraject worden fasen onderscheiden. Sociale activering is een 
proces waar een lange adem voor nodig is. Gezien de achtergrondkenmerken van de 
doelgroep moeten veel obstakels overwonnen worden. De ene deelnemer doorloopt 
een fase in het traject sneller dan de ander. Het is echter geen eindeloos proces. Er 
wordt geaccepteerd dat uitstroom naar betaalde arbeid voor bepaalde deelnemers 
binnen gestelde termijnen onhaalbaar is. Het realiseren van verbeteringen op het 
terrein van maatschappelijke participatie of het psychisch welbevinden zijn in zo’n
toeleidingstraject resultaten die moeten meetellen. 

De tegenstelling die er aanvankelijk was tussen activerend arbeidsmarktbeleid en 
activerend welzijnsbeleid lijkt enigszins afgezakt. Vooralsnog is er echter op lokaal 
niveau een zekere arbeidsdeling tussen genoemde sectoren, waarbij deze zich in 
nieuwe samenwerkingsverbanden hebben opgesloten. Het uitvoeren of laten uitvoe-
ren van verschillende uitvoeringstrajecten vindt doorgaans nog plaats vanuit de ver-
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schillende beleidssectoren en blijft soms spanningen oproepen (vgl. Vrijbaan 2000). 
Op dit punt valt beleidsmatig nog winst te behalen. 

Een andere les die uit de verkenning kan worden getrokken, is dat de grenzen tussen 
fase 3 en 4 kunnen vervagen als gevolg van deelname aan sociale activering. De 
gegevens uit de bestanden die nu worden gebruikt en waarop de fasering is geba-
seerd, bieden onvoldoende inzicht op de belemmeringen en voortgang van een toe-
leidingstraject. Specifi eke sociale kenmerken van bepaalde categorieën van fase 4 die 
uit de boot vielen, waren niet of nauwelijks gedocumenteerd. Gezien de nog steeds 
geldende doelstelling van sociale activering – ‘niemand meer aan de kant’ – en de 
vraag of de doelgroep voldoende wordt bereikt, is een andersoortige registratie van 
de langdurig werklozen vereist. Worden mensen die relatief sterk geïsoleerd zijn, 
of mensen met sociaal-psychische klachten, of mensen die geen enkele ervaring 
hebben met vrijwilligerswerk, voldoende bereikt. De registratie vereist tegelijkertijd 
ook meer duidelijkheid over de beschikbaarheid van mogelijke toeleidingstrajecten 
en de daarbij gehanteerde eindtermen voor deelnemers in fase 4, en over de moge-
lijke continuering van deelname aan sociale activiteiten van hen die ‘bevorderd’ zijn 
naar fase 3. Omdat de fasen in elkaar overvloeien, dient er ook in het beleidsinstru-
mentarium geen scheiding te bestaan binnen het aanbod voor verschillende fase-
groepen. Bij de instroom van nieuwe deelnemers zal, anders dan tot nu toe, bij hen 
moeten worden vastgesteld welke wensen en mogelijkheden bij hen leven. Dit vereist 
een ander systeem van monitoren dan tot nu toe bij de beleidsvorming in gebruik 
was, zo was de vaststelling.

Wat betreft de sturing: de waarde van de kleinschaligheid die sociale activering 
kenmerkt, moet behouden blijven. Dat betekent dat ambities van de gemeenten, die 
steeds meer zijn gericht op een bureaucratische output, voldoende vertrouwenwek-
kend moeten zijn. Vertrouwen in de professionals die ‘het handwerk van de verzor-
gingsstaat verrichten of daar praktisch organiserende verantwoordelijkheid voor 
dragen: onderwijzers, schoolhoofden, verpleegsters, wijkagenten, artsen, welzijns-
werkers, bijstandsambtenaren, schuldhulpverleners, maatschappelijk werkers, keu-
ringsartsen, noem maar op’ (Van der Lans en Zouridis 2002: 123).
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Bijlage a Oordeel van de deelnemers24

Het oordeel van de deelnemers is belangrijk om uitspraken te kunnen doen of de 
doelstellingen van het beleid ook effect hebben. Is er bij de deelnemers sprake van 
het terugdringen van de sociale uitsluiting? Leidt de deelname aan sociale active-
ringsprojecten tot het aangaan van meer sociale contacten, tot meer maatschappe-
lijke participatie en tot verhoging van het persoonlijk welbevinden? Is er als gevolg 
van deelname aan sociale activeringsprojecten sprake van arbeidsparticipatie? Werd 
een betaalde baan verworven, en zo ja, was deelname hiertoe een goede voorberei-
ding? Het antwoord op deze vragen is grotendeels gebaseerd op de landelijke evalu-
atie van de bijstandsexperimenten. Over de uitkomsten van sociale activering is de 
mening gevraagd van zowel de deelnemers aan de experimenten als degenen die om 
een of andere reden het project hadden verlaten (Jehoel-Gijsbers et al. 2000).

Terugdringing van sociale uitsluiting?
Uit het onderzoek van Jehoel-Gijsbers et al. (2000) onder deelnemers aan de bij-
standsexperimenten blijkt dat de deelname weinig gevolgen had voor het aantal con-
tacten met familie, vrienden en kennissen. Wel constateren zij een toename in het 
aantal contacten buiten de directe familie- en vriendenkring, waarbij het voorname-
lijk ging om relaties met de andere deelnemers. Ruim eenderde deel van de geënquê-
teerden gaf aan ook buiten de activiteiten van het experiment om contact te hebben 
met hun lotgenoten. De verruiming van de kennissenkring bleek gunstig te zijn voor 
het welbevinden; ruim een kwart van de ondervraagden zei zich minder eenzaam te 
voelen dan voorheen.

Een grote meerderheid (meer dan 85%) bleek in contacten met familie en vrienden te 
vertellen over de activiteiten in het kader van het project, wat suggereert dat de deel-
nemers hier een zekere status aan ontleenden. Bijna de helft van de deelnemers was 
bovendien van mening dat anderen hen nu meer waardeerden, terwijl iets minder 
dan 30% het gevoel had meer mee te tellen in de maatschappij.

Terwijl vóór de deelname aan het experiment het aandeel vrijwilligers onder de 
geënquêteerden slechts iets meer dan 20% bedroeg, lag dit percentage ten tijde van 
de interview op circa 70%. Hierbij dient wel te worden bedacht dat vrijwilligerswerk 
vaak als onderdeel van het experiment werd aangeboden.

Bijna tweederde deel van de deelnemers was van mening dat ten gevolge van 
hun deelname aan het experiment er meer structuur en regelmaat in hun leven was 
gekomen. Het merendeel van deze groep stelde dat het om een sterke verandering 
ging.

Ten slotte bleek deelname aan het sociale activeringsproject een positieve invloed 
te hebben op het persoonlijk welbevinden. Maar liefst 70% van de deelnemers zei 
zich veel prettiger te voelen dan voorheen, terwijl ruim een kwart aangaf veel meer 
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zelfvertrouwen te hebben gekregen. Iets minder dan 20% stelde dat hun vertrouwen 
in de toekomst sterk was vergroot.

Al met al duiden deze bevindingen erop dat sociale activering een gunstige uitwer-
king kan hebben op de leefsituatie van de deelnemers. Over het algemeen oordeelden 
ook degenen die het bijstandsexperiment hadden verlaten positief over de effecten 
van sociale activering. Wel is dit oordeel sterk afhankelijk van de reden waarom men 
het project had verlaten. Het zal daarbij weinig verwondering wekken dat degenen 
die waren doorgestroomd naar een vervolgtraject (vrijwilligerswerk, een opleiding, 
een stage of een betaalde baan) vaker van mening waren dat sociale activering de 
leefsituatie gunstig had beïnvloed dan de zogenoemde ‘voortijdige uitvallers’. Toch 
vond ook van deze laatste groep nog meer dan de helft dat hun deelname aan het 
experiment tot verbeteringen in hun situatie had geleid.

Bevordering arbeidsparticipatie?
Voor degenen uit het onderzoek van Jehoel-Gijsbers et al. (2000) die op het moment 
van ondervraging deelnamen aan het bijstandsexperiment kon nog niet worden 
vastgesteld in hoeverre die deelname de arbeidsparticipatie bevorderde. Aan hen 
is gevraagd of zij het project als een goede voorbereiding op het verwerven van een 
betaalde baan zagen. Meer dan 60% van de ondervraagden was van mening dat de 
deelname geleid had tot meer inzicht in welk werk men zou willen gaan verrichten, 
en bijna de helft beter voor ogen had welk werk men kon krijgen. Het aandeel dat aan 
het project een verbetering van de arbeidsmarktkansen toeschreef, lag lager en wel 
op iets minder dan 40%. Anderzijds beschouwde driekwart van de deelnemers de 
activiteiten die zij in het kader van het experiment verrichtten ook als werk. De activi-
teiten werden bovendien in vrijwel alle gevallen zeer gunstig gewaardeerd.

Bij degenen die het bijstandsexperiment hadden verlaten, kan worden vastgesteld of 
zij een betaalde baan hadden verkregen, vrijwilligerswerk waren gaan verrichten of 
een opleiding gaan volgen. In overeenstemming met de verwachting waren de bevin-
dingen gerelateerd aan de reden waarom men met het programma was gestopt. Van 
de doorstromers had bijvoorbeeld eenderde deel inmiddels betaald werk gevonden, 
tegenover minder dan 5% van de voortijdige uitvallers. Het aandeel dat actief was in 
het vrijwilligerswerk dan wel een cursus volgde, lag eveneens hoger binnen de eerste 
groep, maar hier is geen sprake van een statistisch signifi cant verschil. Wel dachten 
de doorstromers aanmerkelijk gunstiger over het effect van de deelname aan het 
bijstandsexperiment op hun perspectieven op de arbeidsmarkt. Van hen was meer 
dan 80%, tegenover minder dan een derde van de uitvallers, van mening dat de kans 
op betaald werk was verbeterd.

Om het langetermijneffect van de bijstandsexperimenten op de arbeidsmarktpositie 
na te gaan heeft ruim een jaar na het oorspronkelijke evaluatieonderzoek nogmaals 
een meting plaatsgevonden onder 250 ex-deelnemers aan de experimenten (Serail 
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en Van der Pas 2001). Volgens eigen opgave had 35% van hen op het moment van 
beëindiging van de deelname, of kort daarna, betaald werk en verrichtte nog eens 
42% (uitsluitend) onbetaalde activiteiten. Ten tijde van de nameting bedroegen deze 
percentages respectievelijk 46 en 36. De stijging van het aandeel betaald werkenden 
was enerzijds het gevolg van een geringe uitval. Degenen die een baan hadden op het 
moment dat zij het bijstandsexperiment verlieten, bleken in grote meerderheid (92%) 
ook ten tijde van de nameting nog te werken. Anderzijds had van degenen die bij de 
beëindiging van het experiment geen betaald werk hadden, ruim 20% inmiddels wel 
een baan. Overigens ging het op beide meetmomenten voornamelijk om gesubsidi-
eerde arbeid en/of om deeltijdbanen.

De daling van het percentage ex-deelnemers met uitsluitend onbetaalde activitei-
ten was een voortvloeisel van de toename van het aandeel betaald werkenden. Van 
degenen die op het moment van beëindiging van de deelname aan het bijstandsexpe-
riment uitsluitend vrijwilligerswerk verrichtten of een opleiding volgden, had bijna 
een kwart inmiddels (ook) een betaalde baan. Daarnaast was er echter een kleine 
groep (7%) die ten tijde van de nameting niet langer onbetaald actief was, terwijl er 
evenmin sprake was van werkaanvaarding.25

Doorstromers en uitvallers: succes- en faalfactoren in de sociale activering
Sinds januari 1996 hebben ruim 10.000 personen deelgenomen aan de bijstandsex-
perimenten en medio 1999 namen nog bijna 6.500 deel aan een project. Bijna 3.800 
cliënten (37%) hadden het programma inmiddels verlaten. Volgens opgave van de 
gemeentelijke organisaties betrokken bij het programma ging het daarbij in de 
meeste gevallen (57%) om doorstroom naar een vervolgtraject. Hiertoe werd betaalde 
arbeid gerekend, maar ook scholing, vrijwilligerswerk, stages en werkervarings-
plaatsen. Binnen de categorie doorstromers lag het aandeel dat betaald werk (gesub-
sidieerd of regulier) had gevonden, iets hoger dan het aandeel dat doorging naar 
een voorbereidend traject, respectievelijk 54 en 46%. Overigens gaven de doorge-
stroomde ex-deelnemers zelf vaker, in 64% van de gevallen, aan dat zij een betaalde 
baan hadden gevonden. Meestal bleek het daarbij om gesubsidieerde arbeid te gaan. 

Ongeacht de bestemming kan in het geval van doorstromers worden gesproken van 
een geslaagd experiment. Bij het slagen van een experiment spelen verschillende 
factoren een rol. Zo blijken bijstandsexperimenten die specifi ek op arbeidstoelei-
ding gericht waren, vaker tot doorstroom naar vervolgtrajecten te leiden dan expe-
rimenten die voornamelijk welzijnsbevordering als doel hadden. Ten opzichte van 
het totaal aantal ex-deelnemers bedroeg het aandeel doorstromers respectievelijk 
72% en 35%. Daarnaast is er vaker sprake van een geslaagd project indien er tijdens 
het experiment een groter beroep werd gedaan op tijd en inzet van de cliënt. Voor 
een belangrijk deel hangt dit opnieuw samen met de primaire doelstelling van het 
experiment. In de arbeidsmarktgerichte projecten was er bijvoorbeeld vaker sprake 
van een aanwezigheidsplicht, werd er aanzienlijk meer tijd aan projectactiviteiten 
besteed, en kregen de deelnemers veelal standaard een opleiding aangeboden.
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Behalve kenmerken van de experimenten, spelen ook enkele elementen van het 
experimenteerartikel 144 een rol bij de kans dat ex-deelnemers tot een vervolgtraject 
toetraden. Hierbij gaat het enerzijds om de hoogte van de toegekende premie bij 
afronding van scholing, deelname aan onbetaalde activiteiten of aanvaarding van 
betaalde arbeid. Anderzijds gaat het om de vraag of deelname aan het experiment 
verplicht werd gesteld en of de deelnemers tijdelijk werden ontheven van de sollici-
tatieplicht. Lagere premies, een verplichte deelname en een voortdurende sollicita-
tieplicht blijken de doorstroom naar vervolgtrajecten te stimuleren. Ook nu hangen 
deze bevindingen echter grotendeels samen met het feit dat de meeste doorstromers 
hadden deelgenomen aan een experiment met een arbeidsmarktgerichte doelstel-
ling. Er lijkt derhalve geen aanleiding te zijn voor verdere maatregelen op het vlak 
van fi nanciële prikkels of sancties.

Overigens suggereert het bovenstaande dat er alleen van een succesvol project kan 
worden gesproken in het geval van doorstroom richting arbeidsmarkt of richting tra-
jecten die op arbeid voorbereiden. Gezien de samenstelling van de doelgroep lijkt dit 
echter geen recht te doen aan de invloed van de bijstandsexperimenten. Bij een aan-
zienlijk deel van de (ex-)deelnemers is immers sprake van ernstige belemmeringen 
voor toetreding op de arbeidsmarkt. In hun geval kan het feit dat zij vrijwilligerswerk 
of andere projectactiviteiten zijn gaan verrichten, dat zij een beter inzicht in de eigen 
wensen en mogelijkheden hebben verkregen, of zelfs dat zij nieuwe sociale contacten 
hebben opgebouwd reeds een succes worden genoemd.

Hoewel de eerder genoemde selectieprocedure de kans op het slagen van een expe-
riment verhoogde, blijkt zij hier geen garantie voor te kunnen bieden. Van degenen 
die het project hadden verlaten, was bijna eenderde deel (30%) een voortijdige uitval-
ler, in welk geval het experiment als mislukt moet worden opgevat. Een belangrijke 
reden van voortijdige uitval werd gevormd door een te grote persoonlijke problema-
tiek van de betrokkene om het programma succesvol te kunnen afronden. Andere 
redenen hadden te maken met een gebrek aan motivatie, gebrek aan mogelijkheden 
om de projectactiviteiten te combineren met de thuissituatie, het niet-kunnen-vol-
doen aan de eisen van het project, en gezondheids- of psychische problemen.26 Rede-
nen die wijzen op tekortkomingen van het project werden veel minder genoemd. Een 
gering percentage stopte met het experiment omdat het niet aan de verwachtingen 
voldeed, onvoldoende perspectief op werk bood of fi nancieel te weinig opleverde.

Gezien het hoge aandeel ex-deelnemers dat was uitgevallen wegens medische, 
psychische of sociale problemen kan gesteld worden dat de selectie vooraf verbete-
ring behoeft. Immers, indien de omvang van de problematiek beter was ingeschat, 
zouden de betrokkenen niet in aanmerking zijn gekomen voor deelname aan het 
programma en had voortijdige uitval in deze gevallen kunnen worden voorkomen. 
Anderzijds vormt welzijnsbevordering een van de hoofddoelstellingen van sociale 
activering en is het niet de bedoeling dat dit alleen voor ‘de elite binnen het fase-4-
bestand’ beschikbaar is.
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Ook de uitval wegens problemen bij de combinatie van de projectactiviteiten met de 
zorg voor kinderen of familieleden had in een aantal gevallen kunnen worden voor-
komen, bijvoorbeeld door een aanbod te doen voor kinderopvang en/of door hante-
ring van fl exibele ‘arbeidstijden’. De uitval wegens tekortkomingen van het project 
zelf, ten slotte, suggereert dat een regelmatige interne evaluatie van de uitvoering en 
inhoud van de projecten noodzakelijk blijft.
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Bijlage b Projectbeschrijving

Het onderzoeksmateriaal dat gebruikt is voor deze rapportage heeft gezien het 
aantal geselecteerde cases (twintig) een beperkte reikwijdte. Het materiaal is illu-
stratief en indicatief voor het lokale beleid bij sociale activering. Vijfenveertig pro-
jectmedewerkers hebben vragenlijsten ingevuld en met twintig is persoonlijk of 
telefonisch gesproken. Daarop is een verdiepende studie uitgevoerd in de gemeente 
Leiden. Drie projecten zijn geselecteerd en die zijn gedurende de verkenning inten-
sief gevolgd.

Tabel B.1 Twintig activeringsprojecten, naar type en naar locatie 

projecten en typering gemeente en buurt

individuele strategie

Werkgelegenheidscentrum Groningen, stadsdeel Korreweg/Oosterpark

het Trajekt Leiden, drie wijken waaronder de Slaaghwijk 

Jongerenonderhoudsproject Spangen (JOPS) Rotterdam, stadsdeel Delfshaven, de wijk Spangen

instrumentele strategie

Buurtconciërges Apeldoorn

Toezichthouders Goes

Wijkonderhoudsploeg (WOP) Goes, de wijk Goese Polder

Buurtserviceteam Lelystad, vier wijken waaronder de Noordelijke Zuiderzeewijk

Wijkpost/veiligheidsassistenten Rotterdam, stadsdeel Charlois, vijf locaties waaronder de 
Millinxbuurt

Thuis op straat (TOS) Rotterdam, stadsdeel Delfshaven 

Buurtconciërges Zaandam, de wijk Poelenburg

Plein- en parkenteam (PEP) Amsterdam, stadsdeel Zeeburg

Toezichthouders Amsterdam, stadsdeel Zeeburg

Stadswachten Dordrecht

Rode loper Rotterdam, stadsdeel Charlois, Zuidplein

marktgerichte strategie

Klussen- en servicedienst Apeldoorn, de wijk Zevenhuizen

Cambio company Deventer, de wijken Rode Dorp en Driebergen 

Buurtserviceteam Dordrecht, vier wijken waaronder Krispijn

Schillenwacht Dordrecht

Buurtwerkmaatschappij Leiden

La Poubelle Tilburg

De twintig projecten vonden een aantal jaren geleden plaats, meestal in het kader 
van de sociale vernieuwing, en van daaruit poogden ze vorm en inhoud te geven 
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aan de nieuwe beleidsimpuls van sociale activering. De sociale vernieuwing was 
aanvankelijk een belangrijk beleidsinstrument om de gevolgen van langdurige werk-
loosheid te bestrijden en kan als voorloper van sociale activering worden gezien. De 
meeste projecten hadden dan ook een lange looptijd. Dertien projecten hadden een 
onbepaalde looptijd. Een aantal daarvan werd voorafgegaan door een experimentele 
periode. Bij zeven projecten was sprake van een bepaalde looptijd, variërend van een 
tot vijf jaar. 

De projecten zijn geselecteerd op de formulering van hun doelstellingen. Alle 
projecten richtten zich in het algemeen op het vergroten van de mogelijkheden voor 
langdurig werklozen voor (her)nieuw(d)e intrede op de arbeidsmarkt. Op basis van 
accentverschillen in de formulering van de doelstellingen kunnen de projecten grof-
weg worden ingedeeld in twee groepen:
– projecten die specifi ek gericht waren op toeleiding naar regulier betaalde arbeid 

of gesubsidieerde banen en 
– projecten die dit niet als hoofddoelstelling hanteerden. 
Bij deze laatste groep werd toeleiding naar arbeid als subdoelstelling geformuleerd. 
In deze projecten ging het er meer om of doelstellingen in onder andere de scholing, 
attitudeverbetering, werkervaringen van de deelnemers bereikt werden. De beoogde 
uitkomst van deze projecten was dat langdurig werklozen met aanvankelijk weinig 
vooropleiding, kennis en vaardigheden uiteindelijk, zowel persoonlijk als in het 
maatschappelijk verkeer, konden functioneren. 
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Bijlage c Deelnemers aan het woord

Twee ex-deelnemers aan het woord over het Trajekt 

Suad
Suad, 32 jaar, is geboren in Marokko en in 1994 naar Nederland gekomen. Hij 
woonde eerst vier jaar in Leiden, vervolgens een jaar in Den Haag, en nu weer in 
Leiden (Slaaghwijk). Hij kwam naar Nederland om te studeren, met een verblijfsver-
gunning die recht gaf op het volgen van een studie in Nederland. In Marokko had hij 
Engels en wiskunde gestudeerd, hier wilde hij politicologie gaan studeren. Verder 
dan een intensieve cursus Nederlands aan de universiteit van Leiden is hij echter niet 
gekomen. Omdat Suad niet genoeg geld had om zijn studie te bekostigen voelde hij 
zich gedwongen om horeca- en schoonmaakwerk te gaan doen. Na vijf jaar eigenlijk 
illegaal in Nederland te hebben gewoond, is hij in 1999 getrouwd met een Marok-
kaanse. Omdat hij nu wel ‘legaal’ was, werd het voor Suad mogelijk om zich aan te 
melden bij het arbeidsbureau. ‘Het enige wat ik kon krijgen was schoonmaak- of 
produktiewerk, [...] en toen heb ik zelf contact gezocht met het Trajekt.’ Suad had 
zijn hoop erop gevestigd dat het Trajekt – in tegenstelling tot het arbeidsbureau – het 
(wel) voor elkaar zou krijgen dat hij de opleiding zou kunnen gaan doen op het ter-
rein van maatschappelijk werk, die hij wenste. ‘Ze willen wel helpen, maar in mijn 
geval is het niet gelukt. [...] Het was moeilijk, want vanwege mijn uitkering van de 
sociale dienst, mocht ik geen opleiding volgen die langer dan een jaar zou duren. Ik 
was geïnteresseerd in maatschappelijk werk, en in die sector heb je geen opleiding 
van korter dan een jaar.’ Suad denkt dat het Trajekt makkelijker toegankelijk is voor 
Marokkanen dan het arbeidsbureau, en hij denkt ook dat het Trajekt nodig is. ‘Het 
is hier anders, [...] je komt makkelijker binnen. Bij het arbeidsbureau heb je meer 
bureaucratie, je moet een afspraak maken, [...] ze hebben weinig tijd voor je, [...] 
hier zijn ze altijd bereid om te praten en ze geven je hoop.’ Toch vindt hij het jammer 
– ook van projecten zoals het Trajekt – dat er niet altijd concrete resultaten worden 
bereikt: ‘Ze komen niet tot een echt resultaat.’

Annemarie
Annemarie is 49 jaar en geboren in Leiden. Ze is getrouwd, heeft geen kinderen en 
woont in een fl at in Slaaghwijk. Ze heeft de mms gedaan. Daarna is zij gestart met 
mo-Engels. Die heeft zij echter opgegeven toen haar moeder zwaar ziek werd. Na 
haar afgebroken mo-Engels heeft ze eerst in de toeristensector in Amerika gewerkt. 
Toen ze 25 was, is ze bij de klm gaan werken, waar ze 21 jaar heeft gewerkt. Als 
gevolg van een reorganisatie is ze ‘op straat gezet’ omdat zij te oud was. Aanvanke-
lijk had Annemarie het wel moeilijk met het verlies van haar baan, en voelde ze zich 
gedumpt. Omdat ze een type is dat niet bij de pakken neer gaat zitten, is ze vrij snel 
vrijwilligerswerk gaan doen. Eerst als leesjuf op een school in de buurt, later bij de 
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ziekenomroep en als activiteitenbegeleidster in een bejaardentehuis. Vanwege haar 
uitkering had ze echter een sollicitatieplicht. Hoewel ze zich naar eigen zegen suf 
solliciteerde, wilde het niet echt lukken met een reguliere baan. Ze denkt omdat ze 
te oud was. Omdat het niet wilde vlotten met het vinden van een reguliere baan is 
ze op zoek gegaan naar een organisatie die haar zou kunnen helpen bij het vinden 
van een baan. Zo kwam ze bij het Trajekt terecht. ‘Ik had ergens iets over het Tra-
jekt gelezen, of het nu in een weekblaadje geweest is of zo, in ieder geval werd mijn 
aandacht getrokken en ik dacht: “Baat het niet, het schaadt ook niet.” Het heeft dus 
wel gebaat.’ De Melkertbaan die ze mede dankzij het Trajekt gevonden heeft, was 
voor haar een geschenk uit de hemel. ‘Ik werd het ook zo ongeloofl ijk spuugzat om 
mijn hand te moeten ophouden.’ Ze werkt als gastvrouw bij een verzorgingstehuis 
voor 32 uur per week. ‘Eigenlijk doe ik daar van alles: assisteren bij activiteitenbe-
geleiding, koffi e en thee zetten, [...] het is hartstikke leuk [...] tot mijn pensioen wat 
mij betreft.’ Over de begeleiding van het Trajekt zegt ze: ‘De prettige benadering. Je 
wordt op waarde geschat. Er wordt niet op je neergekeken. Je wordt gewoon als mens 
op een hele leuke, positieve manier behandeld. En dat vind ik heel belangrijk. [...] 
Daarom vind ik het jammer dat er eigenlijk zo weinig over bekend is. Er zou meer 
ruchtbaarheid aan moeten worden gegeven. Ook vanuit het arbeidsbureau, dat ze je 
stimuleren, ga eens daar praten [...].’

Twee deelnemers over de Buurtwerkmaatschappij 

Joke
Joke, 60 jaar oud, is getrouwd en heeft vijf kinderen die inmiddels het huis uit zijn. 
Ze woont al zeventien jaar in Leiden-Noord. Ze heeft geen betaalde arbeid verricht: 
ze is altijd huisvrouw geweest. Omdat haar kinderen nu uit het huis waren, was er 
veel vrije tijd over, en leek het haar leuk om ‘iets’ in de buurt te gaan doen. Door 
het wijkblaadje de Kooiklok was ze op de hoogte gebracht van het bestaan van de 
kringloopwinkel. Op het moment dat het interview met Joke plaatsvond, was zij als 
vrijwilliger werkzaam in de tweedehandswinkel voor iets langer dan drie jaar. Ze 
werkt daar twee dagen in de week van 9 uur tot 4 uur. Samen met andere vrijwilligers 
verkoopt zij kleine huishoudelijke goederen, kleding, schoenen, boeken, en derge-
lijke. Deze goederen zijn door anderen (op de transportafdeling) ingezameld. Joke 
vindt de tweedehandswinkel een goed initiatief. Ze is van mening dat ze zinvol werk 
uitvoert. Maar ook de dagelijkse contacten die ze nu onderhoudt, zijn waardevol en 
ze heeft hieraan vriendschappelijke relaties overgehouden, die anders niet tot stand 
zouden zijn gekomen. ‘Voor alle partijen is het leuk. Je kan andere mensen daadwer-
kelijk helpen en ondertussen kom je met allerlei soorten mensen in aanraking. Het 
is hartstikke boeiend. Met plezier ga ik naar de winkel; het is ook heel ontspannend; 
het is niet zo iets van “vandaag moet ik weer naar mijn werk,” het is meer...’
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Petra
Petra, 46 jaar, woont zo’n twintig jaar in Leiden-Noord. Zij heeft een opleiding 
gevolgd als kinderverzorgster. Op jonge leeftijd kwam zij in de wao terecht. Petra 
heeft diverse lichamelijke klachten, waardoor het niet mogelijk was om in een regu-
liere baan te kunnen functioneren. Evenals Joke hoorde zij van de Buurtwerkmaat-
schappij via het wijkkrantje. En net als Joke werkt Petra zo’n drie jaar als vrijwilliger 
bij de Buurtwerkmaatschappij. Zij werkt daar drie ochtenden in de week. Petra is 
verantwoordelijk voor de intake van nieuwe boeken en de bijbehorende organisatie. 
Daarnaast is zij, samen met een collega, actief bij de planning van de transportaf-
deling van de Buurtwerkmaatschappij. Door haar baan is, zoals zij dat zelf noemt, 
haar zelfrespect toegenomen en voelt zij zich door anderen gewaardeerd. Zij is zinvol 
bezig. Ook zij heeft vriendschapsrelaties kunnen aanknopen met collega’s. ‘Ik ben 
een heel ander mens geworden [...] ik heb het gevoel opnieuw een zinvol persoon te 
zijn [...] ik heb nieuwe vriendschap gevonden [...] dat is ook iets dat me hier bindt 
[...].’
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Noten

1. Vanaf 1994 is sociale activering als politiek programma van start gegaan en in 1996 wet-
telijk vastgelegd bij de toenmalige herziening van de sociale wetgeving. Met het experi-
menteerartikel 144 van de nieuwe Algemene bijstandswet verschafte de rijksoverheid de 
gemeenten een instrument om sociale activering te bevorderen. Er kan van een aantal 
regels uit de wet worden afgeweken, onder meer door het verlenen van vrijstelling van 
de sollicitatieplicht en het verstrekken van premies. 
In de experimenteerperiode – 1 januari 1997 tot 1 januari 2000 – hebben ruim 130 
gemeenten een beroep gedaan op de regeling. Hiervan hebben 116 gemeenten verlen-
ging tot 1 januari 2002 aangevraagd en verkregen.
Uit onderzoek blijkt dat van de 610.000 niet-werkenden die zich in 1998 als werkzoe-
kende hebben laten inschrijven bij Arbeidsvoorziening, bijna 10% werd ingedeeld in 
fase 4. Onder degenen die destijds langer dan een jaar ingeschreven stonden (337.000 
personen), gaat het om bijna de helft. De totale omvang van de doelgroep van sociale 
activering bedroeg daarmee dat jaar bijna 220.000 (szw 1999). In 2001 lag dit aantal 
zo’n 13% lager, op bijna 192.000 (Arbeidsbureau Nederland 2001).

2. De verdiepende casestudie in Leiden was eveneens een onderdeel van een Europees 
onderzoek naar lokale initiatieven in achtergestelde stedelijke gebieden. Daarin werden 
vergelijkingen gemaakt met de verschillende strategieën die men ontwikkeld heeft om 
achterstand te bestrijden. Naast Leiden ging het om Glasgow, Malmö, Milaan, Dort-
mund en Nancy (Elses 2000).

3. Het onderzoeksproject heeft inmiddels zijn vervolg gekregen in een bredere studie naar 
participatiebevordering, waarbij de hedendaagse actualiteit van deze uitvoeringspraktijk 
in beeld wordt gebracht. Mede aan de hand van de verkenning naar sociale active-
ring wordt een verdiepende studie in een beperkt aantal gemeenten en een algemeen 
landelijk inventariserend onderzoek naar participatiebevordering verricht (zie Van der 
Pennen 2002).

4. Deze laatste doelstelling van de arbeidsmarktpolitiek (banengroei) werd ook gere-
lateerd aan het armoedebeleid. In de armoedenota van het eerste kabinet-Kok werd 
namelijk gesteld: ‘Bestrijding en voorkoming van armoede is vooral gediend met verbe-
terde mogelijkheden om mensen in te zetten op de arbeidsmarkt’ (tk 1995/1996).

5. In de deprivatietheorie van M. Jahoda (1982) is de relatie tussen manifeste en latente 
functies van arbeid geformuleerd. In veel onderzoek naar het ontbreken van betaalde 
arbeid is gebruikgemaakt van deze theorie. Uit dergelijk onderzoek blijkt dat niet-wer-
kenden, mede door het lage inkomen, minder vaak dan werkenden lid zijn van recrea-
tieve verenigingen, minder vaak uitgaan en vaker te maken hebben met gevoelens van 
eenzaamheid en van uitsluiting uit de samenleving (vgl. Hoff en Jehoel-Gijsbers 1998).

6. Met de sociale vernieuwing zijn gemeenten in staat gesteld beleid ten aanzien van maat-
schappelijke opvang te realiseren. Per 1 januari 1998 is dit beleid onderdeel geworden 
van de Welzijnswet. Per algemene maatregel van bestuur zijn centrumgemeenten aan-
gewezen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoerend beleid van de maatschappelijke 
opvang. In de kern van de zaak gaat het om bieden van voorzieningen voor de opvang 
van kwetsbare mensen die door een combinatie van problemen (gedwongen) de thuis-
situatie hebben verlaten, of dreigen te verlaten. Zij zijn (tijdelijk) niet in staat zich op 
eigen kracht te handhaven in de samenleving. Voorzieningen zijn in dit verband dak- en 
thuislozenzorg, crisisopvang en vrouwenopvang. 

7. Het betreft een enquête onder 281 fase-4-cliënten uit zes verschillende gemeenten die 
mogelijk in aanmerking komen voor deelname aan een proefproject in het kader van 
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sociale activering. In elk van de zes gemeenten is een aselecte steekproef getrokken 
uit het bestand van fase-4-cliënten. Deze cliënten zijn vervolgens uitgenodigd deel te 
nemen aan een mondeling interview. Doel van het interview was het in kaart brengen 
van hun mogelijkheden en belemmeringen, om op grond daarvan een individueel 
actieplan op te stellen, gericht op maatschappelijke en – waar mogelijk – arbeidsparti-
cipatie. In elke gemeente heeft ongeveer 80% van de benaderde cliënten ingestemd met 
deelname aan het interview.

8. In dit onderzoek zijn 487 deelnemers van experimenten ondervraagd over diverse 
aspecten van hun leefsituatie, over hun motivatie tot deelname, en over hun oordeel 
over het experiment.

9. Wanneer niet-werkende werkzoekenden in fase 4 worden ingedeeld, gebeurt dit veelal 
op grond van het feit dat zij wegens persoonlijke belemmeringen niet in staat worden 
geacht binnen afzienbare tijd opnieuw toe te treden tot de arbeidsmarkt. Blijkens 
onderzoek is 42% van de bijstandsgerechtigden volledig vrijgesteld van arbeidsverplich-
tingen (Van Engelen et al. 1999). Naast het feit dat men ouder is dan 57,5 jaar of dat 
men als alleenstaande ouder de zorg heeft voor kinderen jonger dan vijf jaar, vormen 
medische en sociale problematiek daarbij de belangrijkste redenen. Het is dan ook te 
verwachten dat binnen de groep (potentiële) gebruikers van sociale activering relatief 
vaak sprake zal zijn van persoonlijke problemen en belemmeringen. 

10. Dit citaat en ook de andere die in de tekst ter illustratie of ondersteuning van de verslag-
legging zijn opgenomen, zijn afkomstig van de geïnterviewde projectmedewerkers uit 
Leiden.

11. Het rmo (2000) verwijst naar studies uit de sociale psychologie en de organisatiesoci-
ologie om aan te geven wat de nadelige gevolgen kunnen zijn als mensen geen scherp 
beeld hebben van waar hun organisatie begint en ophoudt, als ze niet vanuit zichzelf 
gemotiveerd zijn om tot die organisatie toe te treden maar er als het ware in ‘gedropt’
worden. Dit is iets wat langdurig werklozen bij een arbeidsbureau kan overkomen. ‘In
die omstandigheden boeten ook hun morele oordelen over wat kan en wat niet kan aan 
scherpte in. Discipline wordt in die omstandigheden afhankelijk van buiten het indi-
vidu staande regels en voorschriften. Eigen verantwoordelijkheid komt in het spel niet 
voor en mág soms zelfs in het spel niet voorkomen. Er is hooguit sprake van een zeer 
beperkte verantwoordelijkheid, die zich ophoudt binnen nauw omschreven taken of 
functies. Dat geldt niet alleen voor de medewerkers in een dergelijke organisatie maar al 
evenzeer voor haar cliënten’ (rmo 2000: 19).

12. Uit het onderzoek van Hoff en Jehoel-Gijsbers (1998) blijkt dat met name langdurig 
baanlozen een negatief oordeel hadden over de hulp bij het vinden van een baan door 
genoemde instellingen: zo vond 81% van hen de hulp van het arbeidsbureau onvol-
doende. Het zou aan voldoende tijd hebben ontbroken en daarmee het ontstaan van 
een vertrouwelijke relatie. Hetzelfde kan eveneens gesteld worden voor de uvi’s en de 
gemeentelijke sociale diensten. Uit interviews met projectmedewerkers van deze laatste 
instellingen bleek dat zij hun controlerende taakstelling als belemmering zagen om een 
vertrouwensbasis met de cliënten op te bouwen (Post en Bakker 2000).

13. Van der Lans en Zouridis (2002) stellen dat wie zich enigszins op de hoogte heeft 
gesteld van het institutionele reilen en zeilen van de publieke sector weet dat de retoriek 
van de bewuste consument zich steeds verder heeft losgemaakt van de werkelijkheid. 
‘De rol die de burger speelt als hij door de Bijenkorf kuiert of wanneer hij met een 
winkelkarretje door Albert Heijn raast of desnoods als hij een huis koopt, wil dezelfde 
burger in doorsnee helemaal niet spelen als hij zijn kinderen aan het onderwijs toever-
trouwt [...] of zichzelf aan de ondersteunde hulp en zorg. Daar wil hij begrip ontmoeten 
en het idee krijgen dat hij zich met een gerust hart op anderen kan verlaten [...]. In de 
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dagelijkse praktijk van de publieke sector gaat het juist om waarden van afhankelijk-
heid en vertrouwen. Er zou heel wat gewonnen zijn als die waarden ook weer hun weg 
vinden in de ideologische concepten die in het denken over de publieke sector een rol 
spelen’ (Van der Lans en Zouridus 2002: 130). Zie ook Kalma (2002).

14. Een voorbeeld hiervan is het Groningse Send-project (Socio-Economic Network 
Development). Het was een pilotproject dat in Europees verband in de wijk Korreweg/
Oosterpark was opgezet. Met het project werd beoogd de economische groei te stimule-
ren van de bestaande bedrijven in het plangebied en vervolgens door vervangings- en/of 
groeivraag beschikbaar komende vacatures zoveel mogelijk ten goede te laten komen 
aan bewoners van het plangebied. Met het opzetten van een bedrijvennetwerk, waarin 
het midden- en kleinbedrijf, de Economische en Sociale Zaken van de gemeente en het 
arbeidsbureau vertegenwoordigd waren, is gepoogd om de sociaal-economische positie 
van het plangebied te verbeteren opdat het beter kon profi teren van de stedelijke econo-
mische ontwikkeling en omgekeerd een sterkere bijdrage kon leveren aan de economie 
van de stad. Bedrijven werden ondersteund met bedrijfsadvisering, zoals bedrijfskun-
dige informatietechnologie en praktische marketingondersteuning, en het faciliteren 
van bedrijfsvestigingen en bedrijfsuitbreidingen.

15. De Nederlandse verzorgingsstaat kenmerkte zich, voordat er sprake was van marktwer-
king in de publieke sector, door een mengvorm van overheidsoptreden en particulier 
initiatief. In de sectoren als de sociale zekerheid, het onderwijs, de gezondheidszorg 
en de volkshuisvesting speelden private instellingen traditioneel een belangrijke rol. 
De marktwerking heeft echter aan deze traditie een nieuwe impuls gegeven. Met de 
introductie van de ‘markt’ vond er een verschuiving plaats van een vooral input- en 
proceduregerichte overheid, die ook in eigen beheer uitvoerde, naar een overheid die 
meer georiënteerd was op proces en outcome, maar de uitvoering graag aan anderen 
overliet. De overheid als ‘aanjager en keurmeester van maatschappelijke prestaties’, zo 
beschrijven Van der Lans en Zouridis (2002) de positie van de overheid in de publieke 
sector. 

16. Uit een interviewuitspraak met R. Adamowicz, directeur van het reïntegratiebedrijf
Randstad werkgelegenheidsdiensten.

17. In het strategisch beleidsplan van de dzb, een van de onderzochte projecten, wordt 
zelfs gesteld: ‘Er moet een op de wet gebaseerd positief actiebeleid gevoerd worden, 
anders zullen werkgevers gehandicapten, chronisch zieken en andere mensen met 
problemen op de arbeidsmarkt blijven passeren.’ Of een systeem zoals in de Verenigde 
Staten, waar het aantal gehandicapten met een ‘gewone’ baan vele malen groter is dan 
in Nederland, ook hier moet worden ingevoerd, is echter een discussiepunt. 

18. Ervaringen uit het onderwijs tonen aan dat ‘[...] een kleinschalige vormingscontext niet 
alleen een aanzienlijk hoger rendement (qua studiepunten en scores) oplevert, maar 
ook dat de (exploitatie)kosten die aan zo’n kleinschalige vormingscontext gebon-
den zijn, per studiepunt of diploma eerder lager dan hoger uitvallen dan die voor de 
traditionele grootschalige organisatievormen [...] Zo’n kleinschalige context is dus wel 
degelijk effi ciënter, zelfs volgens de traditionele standaarden. Voor de effi ciency hoeven 
we het dus niet te laten [...] Een kleinschalige vormingscontext is daarmee eerder in 
staat de hoofddoelstelling van het onderwijs – op kennis gebaseerde vaardigheid, ver-
antwoordelijkheid en meningsvorming – dichterbij te brengen’ (rmo 2000:80). Zie ook 
scp (2002a: 549 e.v.), waar de marktwerking versus de kwaliteit in het onderwijs wordt 
behandeld.

19. Het nizw tracht een gemeenschappelijk informatiemodel welzijn op te zetten, waarbij 
ze stelt: ‘Binnen de meeste deelsectoren bestaat een eigen vorm van “eenheid van taal”
[...] De praktijk wijst uit dat de diverse deelsectoren een eigen dynamiek volgen bij de 
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ontwikkeling van “eenheid van taal” en van gegevenswoordenboeken. Daarbij blijkt ook 
dat iedere deelsector hecht aan het eigen jargon of “dialect”’ (Haas en Van der Meulen 
2001: 9). Wetend dat ook op zijn minst binnen andere beleidssectoren getracht wordt 
om tot uniformisering te komen, is de uitspraak gerechtigd dat er wat betreft de moni-
toringsystemen vooralsnog geen touw aan vast te knopen is. 

20. Volgens Leeuw (2000) komt dat doordat de cijferhonger een aantal onbedoelde effecten 
heeft. De cijfers gaan een eigen leven leiden en dwingen professionals tot bureaucra-
tisch gedrag. In hun werk richten zij zich op makkelijk meetbare output, of waar sprake 
is van fi jnere output-indicatoren leidt het tot wat ook wel output-verkruimeling wordt 
genoemd.

21. Problematiek rond het monitoren betreft een algemeen probleem voor het lokale soci-
ale beleid. ‘Specifi ek lokaal toetsbare instrumenten voor de gegevensverzameling zijn 
echter nauwelijks voorhanden. Voor de meeste gemeenten is het zelf laten ontwikkelen 
van een dergelijk instrument bovendien een te grote investering’ (Ministerie van vws
2001: 9). Informatieverzameling ten behoeve van beleid blijkt een ontwikkelingsproces 
te zijn met veel obstakels, waar veel gemeenten mee worstelen. Zo komt uit een lande-
lijke enquête van het sgbo/vng naar voren dat 67% van de gemeenten problemen heeft 
bij het verzamelen van (basis)gegevens, die als uitgangspunt voor het lokale sociale 
beleid dienen (Varick en Schoorl 2000).

22. Met de metafoor wordt uitgedrukt dat: 
– nog te veel projecten met vergelijkbare of elkaar aanvullende doelstellingen en doel-

groepen langs elkaar heen liepen; er was nauwelijks sprake van verbindingen. Men 
kende elkaar van naam en daar bleef het bij.

–  de tijdsbeperking van projecten te vaak betekende dat opgebouwde resultaten na 
afl oop weer verloren dreigden te gaan, of dat onvoldoende cumulatie van kennis, 
kunde en vaardigheden optrad. Vaak moest het wiel opnieuw worden uitgevonden.

– een project in principe een tijdelijke maatregel was die aanvullend werd ontwik-
keld op bestaande structurele voorzieningen of de bestaande sociale infrastructuur. 
Geconstateerd is dat de relatie met de basisstructuur ontbrak. 

23. Bij de introductie van sociale activering werd de vraag gesteld of niet ‘oude wijn in 
nieuwe zakken’ werd gedaan. Evenals bij eerdere sociale offensieven als de sociale 
vernieuwing en het Grotestedenbeleid was de kritiek te horen dat er vanuit ‘Den Haag’
weer iets nieuws was bedacht. In dit geval omdat de slogan ‘werk, werk, en nog eens 
werk’ niet toereikend was gebleken. ‘Zo’n begrip suggereert iets nieuws te zijn. Dit 
houdt een risico in. Wij waren ons bewust bij invoering van dit nieuwe concept dat 
niet alles op de helling werd gezet. Het is ook weer zonde van zaken die bij invoering 
van iets nieuws afl open. Voor ons was het zaak om de verworvenheden van de sociale 
vernieuwing hier te laten doorgaan’, aldus een wethouder uit een van de onderzoeksge-
meenten.

24. De tekst van deze bijlage is eerder gepubliceerd. Het maakt onderdeel uit van het 
hoofdstuk ‘Werklozen en sociale activering’ (scp 2002b). Na het schrijven van deze 
bijlage verscheen de afsluitende rapportage over het onderzoek naar de experimenteer-
experimenten (Serail en Van de Pas 2002). Hierin wordt de laatste peiling gepresenteerd 
naar de effecten van deelname aan de experimenten. De auteurs zeggen over deze meest 
recente cijfers dat ze ‘over het geheel genomen in lijn zijn met de uitkomsten van de 
eerder uitgevoerde evaluatie.’

25. De bevindingen met betrekking tot de (voorziene) effecten van deelname aan de 
bijstandsexperimenten geven al met al een gunstig beeld. Toch dienen hier enkele 
kanttekeningen bij te worden geplaatst. Allereerst hadden de betrokkenen pas aan de 
projecten kunnen deelnemen nadat zij door een selectieprocedure waren gekomen. 
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Dit houdt in dat degenen met een te grote persoonlijke problematiek, onvoldoende 
motivatie, een te slechte gezondheid of andere kenmerken die de kans van slagen ver-
minderen, reeds bij voorbaat uitvielen. Bij zo’n 65% van de experimenten viel tenminste 
de helft van de kandidaatdeelnemers om dergelijke redenen af. Deze selectie vooraf 
levert derhalve een enigszins vertekend beeld van de effectiviteit van de bijstandsex-
perimenten. De tweede kanttekening betreft de bevindingen van de nameting onder 
ex-deelnemers aan de experimenten. Het is niet onwaarschijnlijk dat hier een zekere 
mate van zelfselectie had plaatsgevonden en dat vooral de ‘succesvolle’ ex-deelnemers 
aan de evaluatie hebben meegewerkt. Degenen die het minder goed is vergaan, zullen 
eenvoudigweg hebben nagelaten de vragenlijst te retourneren, met als gevolg dat er in 
feite een te gunstig beeld ontstaat van het langetermijneffect van de experimenten op de 
arbeidsmarktpositie.

26. De genoemde redenen van uitval zijn volgens opgave van de projectleider.
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Carlo van Praag and Wilfried Uitterhoeve. isbn 90-6168-580-x (eur 11).

Nederlandse populaire versie van het scr 2000
Nederland en de anderen; Europese vergelijkingen uit het Sociaal en Cultureel Rapport 2000.
Wilfried Uitterhoeve. isbn 90-5875-141-4 (eur 13,40).

scp-publicaties 2001
2001/1 Gewenste groei. Bevolkingsgroei en sociaal-ruimtelijke ontwikkelingen in ex-

groeikernen (2001). isbn 90-377- 0031-4 (eur 15,90).
2001/2 Noch markt, noch staat. De Nederlandse non-profi tsector in vergelijkend perspectief 

(2001). isbn 90-377-0027-6 (eur 27,30).
2001/3 Onderwijs in allochtone levende talen. Een verkenning in zeven gemeenten (2001). 

isbn 90-377-0050-0 (eur 13,60).
2001/4 Verstandig verzorgd. Een empirisch onderzoek naar de effi ciëntie van de intramurale 

zorg voor verstandelijk gehandicapten (2001). isbn 90-377-0051-9 (eur 11,35).
2001/5 Trends in de tijd. Een schets van recente ontwikkelingen in tijdsbesteding en 

tijdsordening (2001). isbn 90-377-0068-3 (eur 15,90).
2001/6 Vrij om te helpen. Verkenning betaald langdurig zorgverlof (2001). 

isbn 90-377-0053-5 (eur 18,20).
2001/8 Zo gewoon mogelijk. Een onderzoek naar draagvlak en draagkracht voor de 

vermaatschappelijking in de geestelijke gezondheidszorg (2001). isbn 90-377-0071-3 
(eur 30). 
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2001/10 Over werken in de postindustriële samenleving (2001). isbn 90-377-0057-8 
(eur 34,10).

2001/11 Rapportage ouderen 2001. Veranderingen in de leefsituatie (2001). 
isbn 90-377-0059-4 (eur 29,55).

2001/13 De stad in de omtrek (2001). isbn 90-377-0060-8 (eur 18,20).
2001/14 De sociale staat van Nederland 2001 (2001). isbn 90-377-0067-5 (eur 36,15).
2001/17a Rapportage minderheden 2001. Deel 1 Vorderingen op school (2001). 

isbn 90-377-0075-6 (eur 22,50).
2001/17b Rapportage minderheden 2001. Deel 2 Meer werk (2001). isbn 90-377-0077-2 

(eur 14,80).
2001/17 Deel 1 en 2 Rapportage minderheden 2001 (2001). isbn 90-377-0078-0 

(eur 32,95).
2001/18 Armoedemonitor 2001 (2001). isbn 90-377-0069-1 (eur 20,42).

scp-publicaties 2002
2002/2 Van huis uit digitaal. Verwerving van digitale vaardigheden tussen thuismilieu en 

school (2002). isbn 90-377-0089-6 (eur 19).
2002/3 Voortgezet onderwijs in de jaren negentig (2002). isbn 90-377-0072-1 (eur 29,90).
2002/4 Boek en markt. Effectiviteit en effi ciëntie van de vaste boekenprijs (2002). 

isbn 90-377-0095-0 (eur 24,50).
2002/5 Zekere banden. Sociale cohesie, leef baarheid en veiligheid (2002). isbn 90-377-

0076-4 (eur 34,50).
2002/6 Niet-stemmers. Een onderzoek naar achtergronden en motieven in enquêtes, interviews 

en focusgroepen (2002). isbn 90-377-0098-5 (eur 19,90).
2002/7 Zelf bepaalde zekerheden. Individuele keuzevrijheid in de sociale verzekeringen: 

draagvlak, benutting en determinanten (2002). isbn 90-377-0088-8 (eur 12,50).
2002/8 E-cultuur. Een empirische verkenning (2002). isbn 90-377-0092-6 (eur 17,50).
2002/9 Taal lokaal. Gemeentelijk beleid onderwijs in allochtone levende talen (oalt) (2002). 

isbn 90-377-0090-x (eur 22,50).
2002/10 Rapportage gehandicapten 2002. Maatschappelijke positie van mensen met 

lichamelijke beperkingen of verstandelijke handicaps (2002). isbn 90-377-0104-3 
(eur 29,50).

2002/13 Emancipatiemonitor 2002 (2002). isbn 90-377-0110-8 (eur 24,50).
2002/14 Ouders bij de les (2002). isbn 90-377-0091-8 (eur 19,90).

scp-publicaties 2003
2003/1 Mantelzorg. Over de hulp van en aan mantelzorgers (2003). isbn 90-377-0112-4 

(eur 17,50).

Onderzoeksrapporten 2001
2001/7 Geleidelijk digitaal (2001). isbn 90-377-0083-7 (eur 12).
2001/9 Het beeld van de wetenschap (2001). isbn 90-377-0056-x (eur 13,60).
2001/15 Een model voor de strafrechtelijke keten (2001). isbn 90-377-0066-7 (eur 18,20).
2001/16 Effi ciency of Homes for the Mentally Disabled in the Netherlands (2001). 

isbn 90-377-0064-0 (eur 11,35).
2001/21 De leefsituatie van allochtone ouderen in Nederland (2001) isbn 90-377-0080-2 

(eur 12,90).

Onderzoeksrapporten 2002
2002/01 Onbetaalde arbeid op het spoor. isbn 90-377-0073-x (eur 12).
2002/12 De werkelijkheid van de Welzijnswet (2002). isbn 90-377-0116-7 (eur 15,90).
2002/15 De vierde sector. Achtergrondstudie quartaire sector (2002). isbn 90-377-0093-4 

(eur 34,50).
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Onderzoeksrapporten 2003
2003/2 Beter voor de dag. Evaluatie van de stimuleringsmaatregel Dagindeling (2003). isbn 

90-377-0124-8 (eur 17,50).
2003/3 Inkomen verdeeld (2003). isbn 90-377-0074-8 (eur 32,50).

Werkdocumenten (rechtstreeks te verkrijgen bij het scp).
67 De vraag naar kinderopvang (2001) (eur 6,80).
68 Trends en determinanten in de sport (2000) (eur 6,80).
69 De toekomst van de awbz (2001) (eur 6,80).
70 The non profi t sector in the Netherlands (2001) (eur 6,80).
71 Oudkomers in beeld (2001) (eur 6,80).
72 Het nieuwe consumeren (2001) (eur 6,80).
73 Voorstudie onderzoek 0-12-jarigen (2001) (eur 6,80).
74 Maten voor gemeenten (2001) (eur 6,80). 
75 Ontwikkelingen in reïntegratie van uitkeringsontvangers (2001) (eur 13,60).
76 Tussenrapport Onderwijs in Allochtone Levende Talen (2001) (eur 6,80).
77 Ruime kavel of compacte stad ? (2001) (eur 6,80).
78 Verslaglegging van de modellering van de ouderenzorg ten behoeve van het ramingsmodel zorg 

(2001) (eur 6,80).
79 Sociale cohesie en sociale infrastructuur (2002) (eur 6,80).
80 Gemeentelijk ramingsmodel kinderopvang (2002). isbn 90-377-0108-6 (eur 6,80).
81 Modellering van de gehandicaptenzorg (2002) (eur 6,80).
82 Verslaglegging van de modellering van de geestelijke gezondheidszorg ten behoeve van het 

ramingsmodel zorg (2002). isbn 90-377-0099-3 (eur 6,80).
83 Verslaglegging van de modellering van de gehandicaptenzorg (2002). isbn 90-377-0100-0 

(eur 6,80).
84 Cultuur op het web. Het informatieaanbod op websites van musea en theaters (2002). 

isbn 90-377-0101-9 (eur 6,80).
85 Intramurale awbz-voorzieningen. Achtergronden bij gebruik en eigen bijdragen (2002). 

isbn 90-377-0102-7 (eur 6,80).
86 Memorandum quartaire sector 2002-2006 (2002). isbn 90-377-0103-5 (eur 10).
87 Naar een agenda voor de jeugd. Voorstellen voor een positief lokaal jeugdbeleid (2002). 

isbn 90-377-0105-1 (eur 6,80).
88 Kenniscentra in Nederland. Een inventariserend onderzoek naar kenmerken en groei van het 

aantal kenniscentra (2002). isbn 90-377-0122-1 (eur 11,00).
89 Modellering van de care-sectoren in het Ramingsmodel Zorg (2003). isbn 90-377-0123-x 

(eur 17,50).
90 Sociale activering. Een brug tussen uitkering en betaald werk (2003). isbn 90-377-0127-2 

(eur 10).

Overige publicaties
On Worlds of Welfare. Institutions and their effects in eleven welfare states (2001). 
isbn 90-377-0049-7 ($19.95/eur 22) (integrale vertaling van De maat van de 
verzorgingsstaat).

Report on the Elderly 2001 (2001). isbn 90-377-0082-9 (eur 34) (integrale vertaling van 
Rapportage ouderen 2001).

Essay Waarom blijven boeren? (2001). isbn 90-377-0084-5 (eur 4,50).

Doelmatigheid in de publieke sector in perspectief (2001). isbn 90-377-0081-0 (eur 7).

Particulier initiatief en publiek belang (2002). isbn 90-377-0086-1 (eur 19,90).
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Uitgewerkt! (2002). isbn 90-377-0085-3 (eur 7).

De oplossing van de civil society (2002). isbn 90-377-0107-8 (eur 4,50).

Leeft Europa wel? Een verkenning van de Europese Unie in de publieke opinie en het onderwijs (2002). 
isbn 90-377-0117-5 (eur 6,80).

De veeleisende samenleving. Psychische vermoeidheid in een veranderde sociaal-culturele context
(2002). isbn 90-377-0199-1 (eur 6,80).

Armoedebericht 2002 (2002). isbn 90-377-0121-3 (eur 9,90).

Kijken naar gevaren. Over maatschappelijke percepties van externe veiligheid (2002). isbn 90-377-
0120-5 (eur 7,50).


