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VOORWOORD

Reïntegratie van uitkeringsgerechtigden vormt al jaren lang een belangrijk punt op
de politieke agenda. In het begin van de jaren negentig maakte men zich zorgen
over het feit dat, ondanks de werkgelegenheidsgroei, de (langdurige) werkloosheid
nauwelijks afnam. De huidige hoogconjunctuur heeft echter het aantal werklozen
sterk doen dalen en ervoor gezorgd dat instroom in de langdurige werkloosheid
nauwelijks meer plaatsvindt. De laatste paar jaar heeft de aandacht zich dan ook
verlegd naar de 'harde kern van werklozen'. Nu vrijwel iedere nieuwe werkloze
binnen een jaar weer aan een baan komt en alle redelijk bemiddelbare langdurig
werklozen inmiddels ook zijn uitgestroomd naar betaalde arbeid, wordt gevreesd
dat er een groep overblijft wier kans op werk vrijwel nihil is. Een ander, nog
actueler, punt van zorg betreft het hoge aantal arbeidsongeschikten. Hoewel de
invoering van de wet Terugdringing beroep op de arbeidsongeschiktheidsregelingen ertoe heeft geleid dat er minder vaak een volledige WAO-uitkering wordt
toegekend, groeit het aantal arbeidsongeschikten nog steeds. De noodzaak voor
reïntegratiemaatregelen voor deze uitkeringscategorie neemt daarmee eerder toe
dan af.
Deze voorstudie beoogt aan de hand van literatuurstudie en bestaande databronnen
een beeld te geven van de ontwikkelingen gedurende de jaren negentig in de
reïntegratie van uitkeringsontvangers. Besproken wordt welke factoren deze
reïntegratie mogelijk beïnvloeden, hoeveel uitkeringsgerechtigden volgens diverse
criteria het werk zouden kunnen hervatten, hoe de feitelijke reïntegratie zich heeft
ontwikkeld, en welke beleidsmaatregelen er op dit terrein in het buitenland worden
genomen.
Bij de totstandkoming van het rapport is nauw samengewerkt met drs. Gerda
Jehoel-Gijsbers van Bureau Jehoel-Gijsbers. Zij heeft het merendeel van de
literatuurstudie voor haar rekening genomen en de conceptversie van het rapport
geschreven. De bij het project betrokken medewerkers van het SCP hebben de
berekeningen en data-analyses, waarvan de bevindingen in hoofdstuk 3 en 4 staan
gepresenteerd, verricht. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de tekst met
betrekking tot de internationale vergelijking (hoofdstuk 5).
Dit rapport brengt verslag uit van een eerste verkenning van het reïntegratieterrein.
In het najaar van 2001 zal een aanvullende studie worden uitgevoerd onder
(voormalig) WAO'ers, ontvangers van WW-uitkering en bijstandsgerechtigden.
Daarbij wordt met name antwoord gezocht op de vraag in welke opzichten de
inmiddels naar betaalde arbeid uitgestroomden verschillen van degenen die (nog)
niet zijn uitgestroomd, en welke factoren de reïntegratie van deze groepen hebben
bevorderd of juist belemmerd. De resultaten van deze studie zullen worden
opgenomen in het begin volgend jaar te verschijnen hoofdrapport.

Prof. dr. Paul Schnabel
Directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
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1 INLEIDING

1 Inleiding
Reïntegratie in het arbeidsproces is een onderwerp dat sinds begin jaren negentig
hoog op de politieke agenda staat. De achtergrond voor deze belangstelling heeft
in het afgelopen decennium een ontwikkeling doorgemaakt. Aanvankelijk werd
reïntegratie vooral bezien vanuit een collectief belang, namelijk het terugdringen
van het beroep op sociale zekerheid. Door het grote volume van uitkeringsontvangers, met name de groei van het aantal arbeidsongeschikten, dreigde de sociale
zekerheid onbetaalbaar te worden. Deze dreiging diende te worden afgewend door
een grotere mate van arbeidsparticipatie.1 Al snel kwam er vervolgens ook
aandacht voor het individueel belang: reïntegratie in het arbeidsproces moest voorkómen dat individuen sociaal geïsoleerd, sociaal uitgesloten raken. De laatste jaren
wordt steeds vaker naar reïntegratie van uitkeringsontvangers gekeken vanuit het
oogpunt van een adequate personeelsvoorziening voor bedrijven. Eind jaren
negentig is er sprake van een duidelijke krapte op de arbeidsmarkt: het kost werkgevers moeite om voldoende personeel, met de juiste kwalificaties aan te trekken.
Het functioneren van de arbeidsmarkt zou kunnen worden verbeterd als er -zeker
voor bepaalde beroepen- meer aanbod van arbeid zou zijn. Tegenover deze vraag
naar personeel staat een groot aantal uitkeringsontvangers: in 1999 zijn er ongeveer 1,8 miljoen personen onder de 65 jaar met een uitkering. Reïntegratie van
deze groep uitkeringsontvangers kan niet alleen leiden tot vervulling van op dit
moment moeilijk vervulbare vacatures, maar voorkomt ook een (verder) verlies
van human capital.
Veel uitkeringsontvangers zijn de afgelopen jaren reeds aan het werk gekomen. Er
zijn echter signalen dat de reïntegratie van deze groep stagneert, ondanks de
gunstige economische situatie en redelijke arbeidsmarktperspectieven. Door
middel van deze voorstudie wil het SCP meer inzicht verwerven in de ontwikkeling van de reïntegratie van uitkeringsontvangers in de jaren negentig en de factoren die daarop van invloed zijn. Daarbij vormen de volgende onderzoeksvragen
de leidraad voor deze studie.
Onderzoeksvragen
• Welke factoren kunnen worden genoemd die reïntegratie belemmeren en welke
die reïntegratie bevorderen?
• Hoe groot is per uitkeringsregeling (bijstand, WW, WAO, WAZ, Wajong,
ANW) de groep die in principe geheel of gedeeltelijk zou kunnen participeren
op de arbeidsmarkt en dat tot nu toe niet doet?
• Hoe heeft het percentage 'uitstroom naar betaalde arbeid' van uitkeringsontvangers zich in de jaren negentig ontwikkeld? Is er sprake van stagnatie van
reïntegratie?
• Hoe ziet het reïntegratiebeleid in een aantal andere landen eruit en welke lessen
zou Nederland hiervan kunnen leren?
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• Welke vooruitzichten bestaan er in Nederland bij ongewijzigd
reïntegratiebeleid?
In de volgende hoofdstukken (2 tot en met 6) worden de bovenstaande onderzoeksvragen achtereenvolgens behandeld. Daarbij dient te worden bedacht dat het
hier een voorstudie betreft, hetgeen betekent dat niet alle vragen (volledig) zullen
worden beantwoord. Het gaat vooral om een uitgebreide verkenning van de problematiek en van de wijze waarop de vragen zouden kunnen worden beantwoord.
Ten behoeve van deze voorstudie zijn dan ook geen nieuwe data verzameld, maar
is gebruik gemaakt van beschikbare literatuur en data en van secundaire analyses
daarop. Het ligt in de bedoeling van het SCP om op basis van deze voorstudie een
hoofdonderzoek te verrichten waarin wel nieuwe data zullen worden verzameld en
waarmee de onderzoeksvragen meer adequaat onderzocht kunnen worden. In
hoofdstuk 7 worden de mogelijkheden voor dit voorgenomen hoofdonderzoek
verkend.
Allereerst wordt in de volgende paragraaf echter een uitwerking gegeven van het
begrip reïntegratie en van het theoretisch model dat in deze voorstudie is
ontwikkeld.

1.2 Theoretische uitwerking
In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de factoren die - theoretisch- van
invloed kunnen zijn op de mate van reïntegratie, zowel in positieve zin
(bevordering van reïntegratie) als in negatieve zin (belemmering van reïntegratie).
Daarbij zullen factoren vanuit verschillende invalshoeken en niveaus aan bod
komen. Voor een goed begrip is het nodig om eerst duidelijk te definiëren wat in
dit rapport onder reïntegratie wordt verstaan.
1.2.1 Reïntegratie: een begripsafbakening
Hoewel de term reïntegratie de laatste jaren zeer intensief wordt gebruikt, is het
niet altijd duidelijk wat hiermee precies wordt bedoeld. Deze onduidelijkheid
wordt met name veroorzaakt door het feit dat bij reïntegratie verschillende actoren
betrokken zijn. Zo denkt men bij dit begrip vaak uitsluitend aan
arbeidsgehandicapten, terwijl niet-arbeidsgehandicapte werklozen eveneens geacht
worden terug te keren naar de arbeidsmarkt. Bovendien zijn niet alleen
werknemers, maar ook werkgevers en uitvoeringsinstanties bij het
reïntegratieproces betrokken. Reïntegratie kan dan ook duiden op:
• de feitelijke herintreding van werklozen en arbeidsongeschikten;
• het in dienst nemen van werklozen en arbeidsongeschikten door werkgevers;
• het stimuleren van herintreding door de uitvoerings- en bemiddelingsinstanties.
Reïntegratie is een 'containerbegrip' voor al deze processen en kan ook gezien
worden als de resultante ervan. Het heeft daardoor betrekking op het gedrag van
elk van de drie partijen die het functioneren van de arbeidsmarkt bepalen: de
vraagzijde van de arbeidsmarkt, de aanbodzijde van de arbeidsmarkt en de
instituties die zich tussen vraag en aanbod bewegen, zoals de uitvoeringsorganen
van sociale zekerheid en de bemiddelingsinstanties. Schematisch kan dit als volgt
worden weergegeven (figuur 1.1).
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Figuur 1.1 De actoren van reïntegratie

Bij het zoeken naar factoren die reïntegratie kunnen bevorderen of belemmeren,
zal gekeken moeten worden naar de wijze waarop het reïntegratiegedrag van de
verschillende actoren (werkgevers, uitkeringsontvangers en uitvoeringsinstellingen) wordt beïnvloed. In paragraaf 1.2.2 wordt ingegaan op de theoretische
uitgangspunten die hierbij kunnen worden gehanteerd.
1.2.2 Theoretisch model
In het kader van deze voorstudie willen we een zo breed mogelijk beeld krijgen
van de factoren die relevant zijn in de beïnvloeding van het reïntegratiegedrag van
de verschillende actoren. Teneinde zicht te krijgen op de verschillende dimensies
die een rol kunnen spelen, gaan we uit van een algemene gedragstheorie, de
rationele keuzetheorie, die vervolgens wordt aangevuld vanuit andere, meer
specifieke theorieën. Dit moet leiden tot een theoretisch model, dat als leidraad
kan dienen voor de inhoudelijke beschrijving van de processen die een rol spelen
bij reïntegratie.
1.2.2.1 De rationele keuzetheorie
Een algemene gedragstheorie die als uitgangspunt kan dienen om
reïntegratiegedrag te verklaren, is de rationele keuzetheorie (‘rational choice
theory’, zie voor een overzicht Benschop 2000). Deze is gebaseerd op het
neoklassieke paradigma in de economie, hetgeen wil zeggen dat zij uitgaat van
utilitaristisch, rationalistisch en individualistisch handelen. Volgens de rationele
keuzetheorie zijn gedragskeuzes van individuele of collectieve actoren gebaseerd
op een afweging van calculeerbare kosten en baten, waarbij iedere betrokkene
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streeft naar nutsmaximalisatie. De consequentie van rationeel keuzegedrag kan
echter zijn dat het nut op individueel niveau wel maximaal is, maar dat de som van
deze individuele keuzes op gemeenschappelijk niveau leidt tot een onbedoeld
(negatief) effect of tot een suboptimaal effect.
Met betrekking tot het reïntegratiegedrag van de verschillende actoren
(werkgevers, uitkeringsontvangers en uitvoeringsorganen) kan op basis van de
rationele keuzetheorie een aantal mechanismen worden verondersteld. Als
voorbeeld zijn er hiervan enkele uitgewerkt in het volgende kader.

Rationele keuzes van werkgevers, uitkeringsgerechtigden en uitvoeringsinstanties
 Werkgevers kunnen hun nut maximaliseren door de meest productieve werknemers aan te trekken
en de minst productieve uit te stoten. Door bepaalde maatregelen en instrumenten binnen de
sociale zekerheid (zoals bijvoorbeeld loonkostensubsidies voor langdurig werklozen of
plaatsingsbudget voor arbeidsongeschikten) worden werkgevers gestimuleerd uitkeringsontvangers
in dienst te nemen: de (veronderstelde) geringere productiviteit wordt gecompenseerd met een
financiële prikkel. Anderzijds zijn er ook maatregelen in het sociale zekerheidsstelsel die
ontmoedigend kunnen werken op het reïntegratiegedrag van werkgevers. Zo kan de
premiedifferentiatie in de WAO, waarbij de werkgeverspremie mede afhankelijk wordt van het
aantal werknemers uit het bedrijf dat in de WAO terecht komt, of de eigen risicoperiode van 52
weken in het 'ziektewetjaar' een negatieve invloed hebben. De individuele werkgever verwacht dat
de arbeidskosten te hoog worden en zou rationeel handelen als hij deze minder productieve
werknemers niet aan zou nemen. Wanneer daarmee de groep arbeidsongeschikten groeit, stijgen
echter de sociale zekerheidsuitgaven, daarmee ook de sociale premies, hetgeen weer leidt tot
hogere arbeidskosten en waarschijnlijk een vermindering van werkgelegenheid: nutsmaximalisatie
op individueel werkgeversniveau leidt dan niet tot nutsmaximalisatie op nationaal niveau.
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Uitkeringsgerechtigden zullen in hun streven naar nutsmaximalisatie meer reïntegreren naarmate
het verschil tussen uitkering en het te verdienen loon groter is. Regelmatig wordt de
veronderstelling geuit dat de uitkeringen in Nederland dusdanig hoog zijn, dat zij
uitkeringsontvangers te weinig financiële prikkels bieden om aan het werk te gaan. Het verschil
tussen het te verdienen loon en uitkering is met name klein (of afwezig) bij uitkeringsontvangers
die zijn aangewezen op het minimumloonniveau of iets daarboven, of bij uitkeringsontvangers die
een aanvulling op hun uitkering ontvangen (zoals veel arbeidsongeschikten tijdens hun eerste
WAO-jaar). Ook vanwege de zogenaamde armoedeval die kan ontstaan wanneer men door te gaan
werken geen recht meer heeft op inkomensafhankelijke regelingen, kunnen uitkeringsontvangers
besluiten dat een uitkeringssituatie -eventueel in combinatie met zwart werken- hen meer 'nut'
oplevert dan een betaalde baan. Hierdoor zou het sociale zekerheidsstelsel uitkeringsontvangers
afhouden van reïntegratie op de arbeidsmarkt, hetgeen leidt tot hoge sociale zekerheidsuitgaven:
nutsmaximalisatie op het niveau van de individuele uitkeringsgerechtigde leidt niet tot
nutsmaximalisatie op nationaal niveau.
Uitvoeringsorganen of bemiddelingsinstanties zullen in hun streven naar nutsmaximalisatie
rekening houden met de wijze waarop zij worden bekostigd. Terwijl de uitvoeringsorganen in het
verleden vooral werden beoordeeld op het op de juiste wijze toekennen en tijdig verstrekken van
uitkeringen, ligt de nadruk momenteel sterk op de mate waarin zij uitstroom uit de uitkering
bevorderen. Daarbij is er steeds meer aandacht gekomen voor efficiëntieverbetering in de
organisatie: met zo min mogelijk kosten dient een zo goed mogelijk resultaat te worden bereikt.
Steeds meer wordt er gewerkt met een prestatiebudget. Dit kan er toe leiden dat de taakstelling en
niet de doelstelling van een organisatie norm voor het handelen wordt. Als bemiddelingsinstanties
bijvoorbeeld worden bekostigd op het aantal door hen geplaatste personen, kan dit er toe leiden dat
zij makkelijk bemiddelbare werklozen eerder aan het werk helpen, maar dat de categorie die
moeilijker te reïntegreren is, niet in bemiddeling wordt genomen en zodoende nooit aan bod komt.
Wanneer dit leidt tot marginalisering en sociale uitsluiting van deze groep heeft deze handelwijze
een negatief effect voor het algemeen belang.
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Bij nutsmaximalisatie wordt in het algemeen gedacht aan economisch nut. Dit is
ook de dimensie die de afgelopen jaren in Nederland de overhand heeft gehad in
de discussies omtrent de mechanismen die een rol spelen in de sociale zekerheid.
Meer financiële prikkels, meer sancties en meer marktwerking was de leidraad
voor veranderingen in de sociale zekerheid in de jaren negentig. Vandaar dat de
rationele keuzetheorie als een voor de hand liggende theorie kan worden gezien
voor de verklaring van reïntegratie.
Kritiek op rationele keuzetheorie
Hoewel de rationele keuzetheorie op veel terreinen bruikbaar is gebleken (met
name aangetoond door Becker, zie Benschop 2000), is zij ook sterk bekritiseerd.
De kritiek komt er op neer dat menselijk handelen te zeer wordt gereduceerd tot
een utiliteitsfunctie, een kosten/batenafweging (de mens als homo economicus) en
dat onvoldoende rekening wordt gehouden met het feit dat gedrag is ingebed in
een sociale, culturele en politieke context. De neoklassieke economie, waar de
rationele keuzetheorie een voorbeeld van is, heeft zijn succes in belangrijke mate
te danken aan het gebruik van spaarzame modellen, met eenvoudige vooronderstellingen, maar het is tevens deze spaarzaamheid die de beperking van de theorie
aangeeft.
In de sociale wetenschap is voor het probleem van deze beperktheid een
'oplossing' gevonden in een zeer brede opvatting van het begrip rationaliteit,
waardoor bijvoorbeeld ook altruïstisch gedrag (zoals het geven van geld aan een
bedelaar) rationeel verklaarbaar wordt (vanwege de morele satisfactie die men er
aan ontleent). Maar ook deze benadering is sterk bekritiseerd. Volgens Schuyt
neigt de theorie in deze benadering tot een tautologie, waarin alle gedrag in laatste
instantie rationeel is (zie Vrooman 1999: 8).
Vanwege deze kritiek wordt vanuit sociaal-economische en sociaal-psychologische
invalshoek een uitbreiding gegeven aan de rationele keuzetheorie (§ 1.2.2.2). Verder wordt ingegaan op enkele arbeidsmarkttheorieën die het selectiegedrag van
werkgevers kunnen verklaren (§ 1.2.2.3). Nadat deze verschillende theorieën de
revue gepasseerd zijn, wordt in paragraaf 1.2.2.4 een conceptueel model
beschreven, waarin de factoren zijn opgenomen die -theoretisch- van invloed zijn
op de mate van reïntegratie.
1.2.2.2 Sociaal-economische en sociaal-psychologische gedragstheorie
Sociaal-economische theorie
Etzioni (en andere aanhangers van de 'socio-economics') geeft in zijn kritiek op de
neoklassieke micro-economische benadering aan, dat de context van menselijk
handelen in een veel breder perspectief moet worden geplaatst. Hij stelt dat deze
context mede wordt bepaald door normatieve, sociale en overheidsregels.
Individuen en organisaties laten zich niet alleen leiden door een individuele
rationele kosten/batenafweging (zie Benschop 2000).
Hierboven werd gesteld dat de som van individuele rationele keuzes kan leiden tot
een onbedoeld (negatief) of suboptimaal effect voor het collectief. Olson schetst
een nog somberder effect, maar geeft tevens aan op welke wijze hiervoor
gecorrigeerd kan worden. Volgens zijn theorie van de 'logic of collective action'
wordt een collectief belang nooit bereikt als individuen zich opstellen als 'rational,
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self-interested individuals', die streven naar eigen nutsmaximalisatie, tenzij er
sprake is van dwang of speciale richtlijnen waardoor individuen handelen in hun
gemeenschappelijk belang (zie Benschop 2000). Bepaalde 'dwang' en 'speciale
richtlijnen' (lees: wet- en regelgeving) zijn dus voorwaarden om ervoor te zorgen
dat het streven naar nutsmaximalisatie van individuen en organisaties in goede
banen wordt geleid, zodat ook het algemeen belang kan worden gediend.
Sociaal-psychologische theorie
Op basis van sociaal-psychologische gedragstheorieën kan een invulling worden
gegeven aan de verschillende vormen van 'dwang' waar Olson over spreekt. Op
basis van algemene attitude-gedragstheorieën kan worden verondersteld dat
reïntegratiegedrag mede afhankelijk is van maatschappelijke waarden en normen
(sociale 'dwang') ten aanzien van werken en niet-werken. Deze waarden en normen
zijn van invloed op de attitudes en de motivatie van werklozen en werkgevers met
betrekking tot hun reïntegratiegedrag (zie onder andere het attitude-gedragsmodel
van Fishbein en Azen). Zo zal bijvoorbeeld een aanbod van een laag betaalde baan
niet alleen worden beoordeeld op het geringe financieel nut dat dit voor het
individu oplevert (hetgeen tot afwijzing van het aanbod zou leiden), maar ook op
de overweging of een eventuele afwijzing van zo’n aanbod wel past binnen de
heersende opvattingen over de arbeidsplicht of binnen het normbesef over
misbruik van sociale zekerheid, en of de directe sociale omgeving van de werkloze
dit gedrag goed- of afkeurt, enzovoort.
Een zinvolle uitbreiding van dit algemene attitude-gedragsmodel wordt gegeven
door Münch (in Tazelaar en Wippler 1985). Of attitudes en motivatie ook daadwerkelijk worden omgezet in feitelijk gedrag, in casu reïntegratie, is volgens diens
mentale-incongruentietheorie afhankelijk van de handelingsmogelijkheden die er
zijn. Met betrekking tot reïntegratie kunnen deze gezocht te worden in de arbeidsmarktmogelijkheden: de ontwikkeling van vraag en aanbod, het functioneren van
de arbeidsmarkt (‘gelegenheidsstructuur’). Werklozen, werkgevers en uitvoeringsinstanties zullen - ongeacht hun motivatie - alleen daadwerkelijk kunnen reïntegreren als er voldoende en geschikte vacatures zijn en als de concurrentie van
ander arbeidsaanbod niet te groot is.
Een andere factor die van belang lijkt om toe te voegen aan de set van beïnvloedende factoren, is de wet- en regelgeving. Op het macroniveau van de samenleving
worden algemene waarden en normen ten aanzien van werken en niet-werken
vertaald in de wet- en regelgeving van het sociale zekerheidsstelsel (wettelijke
'dwang'). Hierin zijn de rechten en plichten van individuen en organisaties en de
daarbij horende normen vastgelegd. Op deze manier wordt bijgedragen aan de
instandhouding van de waarden en normen in de samenleving.
Wet- en regelgeving zijn niet alleen een vertaling van algemeen geaccepteerde
waarden en normen, zij kan ook dienen om een niet-gewenste ontwikkeling in
waarden en normen om te buigen (bijvoorbeeld indien er sprake is van 'normvervaging'). De wet- en regelgeving, zoals die in de jaren negentig ten aanzien van
sociale zekerheid is ontwikkeld, is daar een goed voorbeeld van. In de Sociale
Nota 1995 (SZW 1994) wordt aangegeven dat wet- en regelgeving in de sociale
zekerheid zo dienen te worden ingericht dat deze uitlokken tot gewenst gedrag van
de individuele burger. Daarbij werd een belangrijke plaats ingeruimd voor
fraudebestrijding. Ook werd veel aandacht besteed aan de wijze waarop wet- en
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regelgeving worden uitgevoerd. Duidelijk werd dat de uitvoeringsorganen een
cultuuromslag dienden te maken om de bedoelingen van de wet goed uit te voeren.
1.2.2.3 Arbeidsmarkttheorieën
Er zijn verschillende theorieën over het functioneren van de arbeidsmarkt die een
verklaring trachten te geven voor het selectiegedrag van werkgevers en voor de
positie van werklozen op de arbeidsmarkt. In het kort worden enkele belangrijke
theorieën hier besproken.
Baancompetitiemodel
Volgens het baancompetitiemodel (gebaseerd op de ‘labor queue’ theorie, Thurow
1975) zijn er op de arbeidsmarkt twee rijen te onderscheiden: één waarin de banen
zijn gerangschikt naar functieniveau en één waarin individuen zijn gerangschikt
naar hun kwalificaties. Werkzoekenden zullen proberen de meest aantrekkelijke
functies te verwerven en werkgevers proberen de meest aantrekkelijke werkzoekenden in dienst te nemen. De aantrekkelijkheid voor werkgevers wordt gedefinieerd door de productiviteit van de werkzoekende of -beter gezegd- door de
vermeende productiviteit. Omdat op voorhand niet voor ieder individu afzonderlijk duidelijk is hoe productief hij/zij zal zijn, laten werkgevers zich leiden door
kenmerken die makkelijk waarneembaar zijn én waarvan zij veronderstellen dat zij
verband houden met de productiviteit. Opleiding en leeftijd zijn hiervoor de meest
gebruikte criteria, maar ook informatie over de uitkeringspositie, de werkloosheidsduur of de gezondheid spelen daarbij een rol. Werkgevers beginnen boven
aan de rij van werkzoekenden te selecteren. Als er sprake is van weinig vraag naar
arbeid, komen de laatsten in de rij werkzoekenden nooit aan bod. Zij worden dan
verdrongen door werkzoekenden met gunstiger kwalificaties. Bij krapte op de
arbeidsmarkt zal de rij van werkzoekenden korter worden en komen ook de minder
gekwalificeerde werkzoekenden in beeld.
Of werkzoekenden kunnen reïntegreren en of werkgevers hen selecteren is dus
afhankelijk van hun plaats in de rij (die weer samenhangt met opleiding, leeftijd,
uitkeringsduur, gezondheid) en de lengte van de rij (die vooral samenhangt met de
werkgelegenheidsontwikkeling).
Segmenteringstheorie
In de segmenteringstheorie (Doeringer en Piore 1975) wordt ervan uitgegaan dat
er verschillende deelmarkten zijn waarbinnen werknemers met elkaar concurreren.
Iedere deelmarkt heeft als het ware zijn eigen 'labor queue'. De meest eenvoudige
segmentering, een rigide tweedeling in een primair en secundair segment, is in het
verleden bruikbaar gebleken om het functioneren van de arbeidsmarkt te
verklaren. Het primaire segment wordt gekenmerkt door stabiele, aantrekkelijke
banen met gunstige arbeidsvoorwaarden en met carrièreperspectief; het secundaire
segment omvat de instabiele, onaantrekkelijke, tijdelijke banen waarvoor geen of
weinig scholing is vereist en zonder promotiekansen ('dead-end' banen). In het
secundaire segment is veelvuldig sprake van herhalingswerkloosheid. De vlucht
die de flexibele arbeidsmarkt de laatste jaren heeft genomen, heeft de tweedeling
in segmenten enigszins op losse schroeven gezet. Ook hoog opgeleiden, in functies
met carrièreperspectief, bezetten momenteel instabiele, tijdelijke banen. Kenmerk
van deze banen is echter wel dat de bezetters ervan in veel gevallen hier zelf voor
kiezen, juist vanuit hun carrièreperspectief. Bovendien is er voor deze werknemers
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- voorlopig - nog steeds vrij grote zekerheid dat na de ene tijdelijke baan er een
andere beschikbaar is. Ook dit type banen geeft tamelijk stabiele werkzekerheid en
kan daardoor tot het primaire segment worden gerekend.
Overstappen van het secundaire naar het primaire segment is volgens de theorie
vrijwel onmogelijk, omdat de gevraagde en aangeboden kwalificaties niet op
elkaar aansluiten (mismatch). Deze tweedeling in segmenten kan verklaren
waarom een zeer sterk groeiende vraag naar arbeid niet rechtstreeks hoeft te leiden
tot een zeer sterke vermindering van het werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsvolume. Als de werkgelegenheidsgroei zich tot het primaire segment beperkt,
wordt de 'labor queue' binnen dit segment mogelijk helemaal opgebruikt, terwijl
die van het secundaire segment niet in aanmerking komt.
Rantsoeneringstheorie
Op basis van de rantsoeneringstheorie (Fürstenberg en Thrall 1975) kan worden
verondersteld dat - bij een tekort aan arbeidsplaatsen- de verdeling van de
beschikbare banen tot stand komt volgens algemeen aanvaarde normen die
aangeven welke subgroepen het meest recht hebben op een betaalde baan en het
meest de plicht hebben om te werken. Dit leidt ertoe dat in tijden van massale
werkloosheid bepaalde groepen min of meer worden vrijgesteld van betaalde
arbeid: ouderen en mensen met gezondheidsproblemen, met zorgverantwoordelijkheid voor anderen of met kenmerken waardoor men toch weinig kans maakt op een
betaalde baan (langdurig werklozen). Zo was het de afgelopen decennia 'normaal'
geworden dat personen van 57,5 jaar of ouder niet meer werkten, dat - met
uitzondering van de periode 1994 t/m 1996 - een steeds groter deel van de
werknemers met een arbeidshandicap de arbeidsmarkt verliet, dat alleenstaande
ouders in de bijstand - tot 1996 - geen arbeidsplicht hadden en dat langdurig
werklozen niet erg streng werden gecontroleerd op het naleven van hun sollicitatieplicht (als ze die al hadden). Gedurende een lange periode zijn deze rantsoeneringsnormen ingesleten in de samenleving. Nu de arbeidsmarkt weer aantrekt,
worden deze normen herzien om aan een toenemende vraag naar arbeid te kunnen
voldoen. Verwacht kan echter worden dat zo’n herziening tijd nodig heeft en dat
de verschillende partijen op de arbeidsmarkt (werkgevers, werknemers, uitvoeringsinstanties) zullen moeten wennen aan het idee dat de hiervoor genoemde
groepen weer participeren op de arbeidsmarkt.
1.2.2.4 Conceptueel model: factoren die reïntegratie beïnvloeden
In het voorgaande is een groot aantal factoren aan bod geweest die van invloed
(kunnen) zijn op het reïntegratiegedrag van de drie arbeidsmarktpartijen.
Samengevat kunnen - op basis van de theorie - de volgende aspecten worden
onderscheiden:
• mogelijkheden tot reïntegratie: ontwikkeling van vraag en aanbod, zowel
kwantitatief als kwalitatief; functioneren van de arbeidsmarkt;
• kosten/batenafweging op basis van rationele keuzes (financiële prikkels);
• wet- en regelgeving (wettelijke prikkels);
• uitvoering van wet- en regelgeving (institutionele prikkels);
• waarden en normen (sociale prikkels).
In figuur 1.2 staat een en ander schematisch weergegeven.
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Figuur 1.2 Reïntegratie: actoren en beïnvloedende factoren

De volgende verwachtingen ten aanzien van de reïntegratie van
uitkeringsontvangers kunnen worden uitgesproken:
1. Mate van reïntegratie is afhankelijk van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt
Er zal sprake zijn van meer reïntegratie van uitkeringsontvangers naarmate de
werkgelegenheid zich gunstiger ontwikkelt (kwantitatieve ontwikkeling) en
naarmate de kenmerken van het sociale zekerheidsbestand zich in gunstiger zin
ontwikkelen, zodat er sprake is van een kwalitatieve aansluiting van vraag en
aanbod van arbeid.
De mogelijkheden die de arbeidsmarkt biedt, vormen een vorm van ‘conditio
sine qua non’: zonder arbeidsplaatsen en zonder voldoende kwalificatie van
uitkeringsontvangers geen reïntegratie.
2. Mate van reïntegratie wordt beïnvloed door financiële prikkels
Er zal sprake zijn van meer reïntegratie naarmate, voor elk van de drie arbeidsmarktpartijen, aan reïntegreren meer financiële voordelen en aan niet-reïntegreren meer financiële nadelen zijn verbonden.
3. Mate van reïntegratie wordt beïnvloed door wet- en regelgeving ten aanzien
van sociale zekerheid
Er zal sprake zijn van meer reïntegratie naarmate er meer effectieve wet- en
regelgeving wordt ontwikkeld met als doel de reïntegratie te bevorderen,
naarmate de wetgeving aan meer uitkeringsontvangers een arbeidsplicht oplegt
en naarmate aan niet-reïntegreren strengere sancties zijn verbonden.
Voorwaarde is dat voldoende middelen ter beschikking worden gesteld om de
wet- en regelgeving adequaat uit te voeren.
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4. Mate van reïntegratie is afhankelijk van de wijze waarop wet- en regelgeving
worden vertaald in richtlijnen voor de uitvoering
Er zal sprake zijn van meer reïntegratie naarmate in de uitvoering van de sociale
zekerheid meer de nadruk op bevordering van uitstroom van
uitkeringsontvangers wordt gelegd.
5. Mate van reïntegratie is afhankelijk van maatschappelijke waarden en normen
Er zal sprake zijn van meer uitstroom naarmate het hebben van betaald werk als
positiever wordt bestempeld dan het ontvangen van een uitkering, naarmate er
een grotere nadruk ligt op de arbeidsplicht en naarmate er meer sprake is van
een hoog arbeidsethos. Dit geldt zowel op het niveau van algemene waarden en
normen in de samenleving als op het niveau van subculturen binnen de samenleving en op het niveau van organisatieculturen.
In dit onderzoek wordt getracht de ontwikkeling in reïntegratie gedurende de
periode 1992-1998 (waar mogelijk 1999) te interpreteren. Conform de beïnvloedende factoren uit figuur 1.2 is het dan van belang zicht te hebben op de ontwikkeling van vraag en aanbod, van financiële prikkels, van wet- en regelgeving, van de
wijze van uitvoering en van maatschappelijke waarden en normen gedurende deze
periode. In hoofstuk 2 wordt deze ontwikkeling per aspect besproken en wordt voorzover mogelijk - aangegeven of er sprake is van belemmering of bevordering
van reïntegratie.

1.3 Leeswijzer
De volgorde van de hoofdstukken volgt de onderzoeksvragen zoals die in
paragraaf 1.1 zijn gesteld.
Hoofdstuk 2: Reïntegratie: ontwikkeling in beïnvloedende factoren
Hoofdstuk 3: Aantal reïntegreerbaren
Hoofdstuk 4: Reïntegratie in de periode 1992-1998
Hoofdstuk 5: Internationale vergelijking
Hoofdstuk 6: Toekomstverwachtingen met betrekking tot reïntegratie
Hoofdstuk 7: Onderzoeksopzet voor het hoofdonderzoek
Vanwege het karakter van de voorstudie is uitgebreid verslag gedaan van de
bevindingen en wordt verantwoording afgelegd van de wijze waarop de verschillende stappen in de analyses zijn uitgevoerd. Op deze manier kunnen in het
hoofdonderzoek berekeningen en analyses op dezelfde wijze worden herhaald.
De verschillende hoofdstukken laten zich ook afzonderlijk lezen.
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Daarnaast richt het sociale zekerheidsbeleid zich sterk op beperking van de instroom in de
uitkeringsregelingen, hetgeen zij tracht te bewerkstelligen middels onder meer maatregelen ter preventie
van ziekteverzuim en ter versterking van de 'poortwachtersfunctie'. In deze studie is de aandacht echter
uitsluitend gericht op de uitstroom uit de uitkeringsregelingen.
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2 REÏNTEGRATIE: ONTWIKKELING IN BEÏNVLOEDENDE FACTOREN

2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van factoren die de mate van
reïntegratie (kunnen) beïnvloeden. Achtereenvolgens worden de factoren uit
figuur1.2 besproken: vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, wet- regelgeving met
betrekking tot reïntegratie, kosten en batenafweging, de uitvoering van sociale
zekerheid, waarden en normen met betrekking tot reïntegratie. Bij deze bespreking
wordt - voorzover mogelijk - ingegaan op de ontwikkeling in deze factoren
gedurende de periode 1992-1999.

2.2 Ontwikkeling vraag en aanbod
Op basis van de ‘labor queue’ theorie (zie § 1.2.2.3) kan worden verondersteld dat
bij een groeiende vraag naar arbeid het aantal uitkeringsontvangers dat een baan
vindt, zal toenemen. Tegelijkertijd kan worden verondersteld dat de toename in de
vraag niet recht evenredig zal zijn met de afname in het aantal uitkeringsontvangers. De rij van werkzoekenden wordt immers ook bevolkt door personen
zonder uitkering. Dit arbeidsaanbod zonder uitkering kan zo groot zijn of voor
werkgevers zoveel aantrekkelijker dat zij het aanbod van uitkeringsontvangers
verdringt.
Verder zal de reïntegratie van uitkeringsontvangers niet recht evenredig verlopen
met de banengroei als er sprake is van een mismatch tussen vraag en aanbod.
Tenslotte kan na verloop van tijd afroming van het bestand uitkeringsontvangers
plaatsvinden waardoor de reïntegratiekans van de resterende groep uitkeringsontvangers stagneert, ondanks het feit dat er nog steeds vacatures zijn.
Achtereenvolgens wordt hier ingegaan op de kwantitatieve ontwikkeling van de
vraag naar en het aanbod van arbeid, op de mismatch tussen vraag en aanbod en
op de afroming van het aanbod.
2.2.1 Ontwikkeling vraag naar arbeid
In de onderzoeksperiode voor dit onderzoek (vanaf 1992) is er aanvankelijk, in de
periode 1992-1994, sprake van een afnemende groei van de werkgelegenheid. Was
er in 1992 nog sprake van een toename van 1,6% ten opzichte van 1991, in 1993
bedroeg de jaarlijkse mutatie nog maar 0,7% om in 1994 zelfs negatief te worden:
in dat jaar is de werkgelegenheid met 0,1% gedaald vergeleken met het jaar
daarvoor. Na 1994 begint een nieuwe periode van groei die zich zo sterk ontwikkelt dat zij vanaf 1997 zelfs boven de 3% per jaar uitkomt. In absolute aantallen
uitgedrukt, betekent dit dat het aantal banen van werknemers (dus exclusief
zelfstandigen) in de periode 1995-1998 met ruim een half miljoen is toegenomen:
van 6,29 miljoen in 1995 tot 6,83 miljoen in 1998 (CBS 1999a: 129).
Zoals te verwachten lopen deze ontwikkelingen parallel met die in de geregistreerde werkloosheid, die oploopt tot 7,5% van de beroepsbevolking in 1994 om
daarna te dalen tot 3,2% in 1999 (CBS 2000a).
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Tabel 2.1 Ontwikkeling van de werkgelegenheidsgroei en van de geregistreerde werkloosheid
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

% jaarlijkse mutatie
werkgelegenheid

1,6

0,7

–0,1

2.4

2,0

3,4

3,0

3,2

werkloosheidspercentage

5,3

6,5

7,5

7,0

6,6

5,5

4,1

3,2

Bron: gegevens 1992 t/m 1997: SZW (1998, 1999a); gegevens 1998 en 1999: CBS (2000a)

Het aantal vacatures waarop werkzoekende uitkeringsontvangers in principe
kunnen solliciteren is niet alleen afhankelijk van de groei in de werkgelegenheid
(de uitbreidingsvraag), maar ook van het aantal arbeidsplaatsen dat vrijkomt
doordat werknemers met pensioen gaan, arbeidsongeschikt worden of zich
(tijdelijk) terugtrekken van de arbeidsmarkt (vervangingsvraag). Het aantal
vacatures waarvoor werkgevers nieuwe arbeidskrachten werven, wordt dus
bepaald door de uitbreidingsvraag plus de vervangingsvraag. Deze som wordt het
aantal baanopeningen genoemd. Het ROA (1997, 1999) berekent het gemiddelde
aantal baanopeningen voor de periode 1990-1994 op 3,2% en voor 1994-1998 op
4,5% van de totale werkgelegenheid. Dit percentage is voor de periode 1994-1998
samengesteld uit 1,7% werkgelegenheidsgroei en 2,8% arbeidsmarktuitstroom.
Voor de periode 1999-2004 verwacht het ROA een meer gematigde werkgelegenheidsgroei van 1,0% gemiddeld per jaar. Omdat de arbeidsmarktuitstroom naar
verwachting tot 3,4% zal stijgen, zal echter het aantal baanopeningen per saldo
toch nog een toename van 4,4% laten zien, slechts iets minder dan in de voorbije
periode 1994-1998. In de periode 1992-1998 is er sprake van 275.000 tot 300.000
baanopeningen per jaar.

Tabel 2.2 Arbeidsmarktontwikkeling 1990-1998 en prognoses voor de periode 1999-2004 (gemiddelde jaarlijkse
percentages)

a. werkgelegenheidstoename (uitbreidingsvraag)

ontwikkeling
1990-1994

ontwikkeling
1994-1998

prognose
1999-2004

1,0

1,7

1,0

b. arbeidsmarktuitstroom (vervangingsvraag)

2,2

2,8

3,4

c. baanopeningen (a + b)
Bron: ROA (1995, 1997, 1999)

3,2

4,5

4,4

Bij het aantal baanopeningen gaat het om de extra vraag naar arbeid die ontstaat.
Jaarlijks vinden er echter ook veel baanwisselingen plaats die niet leiden tot extra
vraag: werknemers verruilen de ene baan voor een andere. Hier is geen sprake van
vervangingsvraag, want de vertrekkende werknemer verlaat de arbeidsmarkt niet.
Wel ontstaan er door deze vorm van mobiliteit op de arbeidsmarkt jaarlijks veel
vacatures waar ook niet-werkende werkzoekenden op kunnen solliciteren. Op
geaggregeerd niveau leidt dit dus niet tot meer mogelijkheden voor niet-werkende
werkzoekenden, aangezien de wachtrij er niet korter door wordt. Op individueel
niveau wordt het aantal kansen op een baan echter wel groter. Dit kan ertoe leiden
dat er 'ergens op de arbeidsmarkt' werkenden werkloos worden, zodat er sprake is
van roulatie van werkloosheid.
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2.2.2 Ontwikkeling aanbod van arbeid
Om de ontwikkeling van het arbeidsaanbod voor reïntegratie vast te stellen,
kunnen verschillende aanbodsgroepen worden bekeken: de werkloze
beroepsbevolking (WBB), de geregistreerde werkloosheid (GWL) en de
uitkeringsgerechtigden met een werkloosheids- of bijstandsuitkering.1 Het gaat
hier om groepen die elkaar slechts ten dele overlappen. Zo behoren geregistreerde
werklozen alleen tot de werkloze beroepsbevolking als zij actief op zoek zijn naar
werk. Ook behoren personen met een werkloosheidsuitkering alleen tot de
geregistreerde werkloosheid als zij staan ingeschreven bij Arbeidsvoorziening.
Omgekeerd omvat de geregistreerde werkloosheid zowel personen met als
personen zonder werkloosheidsuitkering.
In deze drie groepen die voor reïntegratie in aanmerking komen, worden dan ook
verschillende personen geteld. Bovendien blijken de groepen ook heel verschillend
van omvang. De ontwikkeling in de omvang loopt echter wel parallel.
Omvang aanbodsgroepen voor reïntegratie2
De werkloze beroepsbevolking is begin jaren negentig flink gestegen: van 400.000
in 1991 tot 547.000 in 1994. Vanaf 1994 treedt een daling in tot 348.000 in 1998
(SZW 1998:110, SZW 1999a:165). Het aantal geregistreerde werklozen ligt wat
lager, maar vertoont hetzelfde verloop: aanvankelijk gestegen van 334.000 in 1991
tot 486.000 in 1994 en vervolgens gedaald tot 287.000 in 1998 (SZW 1998:111,
SZW 1999a:165).
Het aantal personen met een werkloosheidsuitkering (WW of ABW) ligt in elk van
die jaren veel hoger dan het aantal (geregistreerde) werklozen, hetgeen duidelijk
maakt dat lang niet alle personen met een werkloosheids- of bijstandsuitkering
ingeschreven staan bij Arbeidsvoorziening of op zoek zijn naar werk. Het aantal
WW- en ABW-uitkeringen bedraagt 750.000 in 1992, bereikt een 'hoogtepunt' van
900.000 in 1994, om vervolgens te dalen tot 675.000 in 1998.3
Omdat in dit onderzoek ook degenen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering en
die met een ANW-uitkering als potentiële groepen voor reïntegratie worden
gezien, is ook voor hen de volumeontwikkeling nagegaan. In beide gevallen blijkt
deze af te wijken van de ontwikkeling in de omvang van de werkloosheidsuitkeringen. Het aantal nabestaandenuitkeringen blijft stabiel tot 1996 (193.000194.000), en daalt daarna tot 178.000 in 1998. Deze daling is te verklaren uit een
wetswijziging in 1996 (zie § 2.4.1) en heeft waarschijnlijk weinig of niets van
doen met de ontwikkeling in de werkgelegenheid. De volumeontwikkeling van de
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is volledig tegengesteld aan die van de
werkloosheidsuitkeringen. Na een daling in de periode 1992-1996 (van 912.000
tot 855.000), die vanaf 1993 te maken had met de invoering van TBA en de
herbeoordelingsoperatie (zie § 2.4.1), is er sprake van een stijging tot boven de
900.000 in 1998.
In figuur 2.1 is de ontwikkeling van de verschillende uitkeringsvolumes weergegeven, waarbij 1992 op 100 is gesteld. Ter vergelijking is de omvang van de
werkzame beroepsbevolking toegevoegd.
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Figuur 2.1 Volume ABW, WW, WAO/WAZ/Wajong, ANW en werkzame beroepsbevolking (1992 = 100)

Bron: Lisv (1999a); CBS (Statistiek Algemene Bijstand, Enquête beroepsbevolking)

Geconcludeerd kan worden dat de volumeontwikkeling van de WW- en ABWuitkeringen vanaf 1994 tegengesteld verloopt aan die van de werkgelegenheid
(uitgedrukt in het aantal werkzame personen) Het arbeidsongeschiktheidsvolume
loopt na een aanvankelijke lichte daling tot 1996, parallel met de ontwikkeling in
de werkzame beroepsbevolking.
Concurrerend arbeidsaanbod
Het arbeidsaanbod voor een vacature bestaat uit verschillende groepen
werkzoekenden.
*
personen die niet werken en een uitkering ontvangen (WW'ers, ABW'ers,
WAO'ers en ANW'ers);
*
personen die niet werken en geen uitkering ontvangen (niet-participerende
werkzoekenden);
*
personen die reeds een betaalde baan hebben en ander werk zoeken
(werkende werkzoekenden).
De tweede groep bestaat vooral uit schoolverlaters en herintreders (veelal
vrouwen). De kans op een baan voor uitkeringsontvangers (de eerste groep) wordt,
naast een groot aantal andere factoren, ook bepaald door de omvang van de andere
aanbodsgroepen. Achtereenvolgens wordt de volume-ontwikkeling van deze
andere aanbodsgroepen besproken: schoolverlaters, herintredende vrouwen en
werkende werkzoekenden.
Concurrentie van schoolverlaters
Het aantal schoolverlaters vanuit het voltijdsonderwijs is in de periode van
schooljaar 1992/1993 tot en met schooljaar 1995/1996 langzaam opgelopen van
228.000 tot 248.000 (CBS 1996, 1999a). Dit is een toename van 9%, terwijl de
beroepsbevolking in die periode met slechts 4-5% is toegenomen (SZW
1998:105). Dit betekent dat er in de jaren 1992 tot en met 1996 sprake is van een
relatief groot arbeidsaanbod van schoolverlaters. In het schooljaar 1996/1997
neemt het aantal schoolverlaters weer wat af tot 241.000, terwijl de beroepsbevolking nog steeds toeneemt. Voor de uitkeringsontvangers houdt dit in dat zij
in de jaren 1992 tot en met 1996 wat meer concurrentie op de arbeidsmarkt
hebben ervaren van schoolverlaters dan in de jaren daarna. Ook voor de komende
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jaren zal de concurrentie door schoolverlaters verder afnemen; er is sprake van
'ontgroening' van de beroepsbevolking. Volgens het ROA daalt het gemiddelde
jaarlijkse instroompercentage4 van schoolverlaters van 5,6% voor de periode
1992-1996 en 5,3% voor de periode 1994-1998 naar 4,2% voor de periode 19992004. Aangezien het percentage baanopeningen vrijwel gelijk blijft (4,5% in de
periode 1994-1998 en 4,4% in de periode 1999-2004, zie tabel 2.2), zal de
spanning op de arbeidsmarkt verder toenemen. Werkgevers zullen de knelpunten
op de arbeidsmarkt waarschijnlijk oplossen door onder andere de uitstroom van
(oudere) werknemers af te remmen en door het aantrekken van arbeidskrachten
met een zwakkere arbeidsmarktpositie zoals langdurig werklozen of arbeidsgehandicapten (ROA 1999:5). Dit betekent dat de kans op reïntegratie voor uitkeringsontvangers toeneemt.
Concurrentie van herintredende vrouwen
Als gevolg van de emancipatie van de vrouw heeft zich in de jaren tachtig een
sterke toename in de arbeidsparticipatie van vrouwen voorgedaan. Er is sprake van
een inhaalslag. Deze toename heeft zich in de jaren negentig doorgezet. In de
periode 1992-1998 steeg het aantal vrouwen in de werkzame beroepsbevolking
van 2,10 miljoen naar 2,56 miljoen (toename van 22%), bij mannen was dat van
3,78 miljoen naar 4,05 miljoen (toename van 7%). De toename in arbeidsparticipatie bij vrouwen is in de afgelopen decennia vooral ontstaan doordat een groeiend
aandeel van de gehuwde/samenwonende vrouwen betaalde arbeid is gaan
verrichten na enige tijd van afwezigheid op de arbeidsmarkt. Sinds enkele jaren
lijkt de inhaalslag door herintredende vrouwen aan belang in te boeten en is de nog
steeds toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen met name te danken aan het
feit dat vrouwen steeds minder vaak hun baan opzeggen om voor de kinderen te
zorgen (ROA 1999, CBS 1999a, 2000a). Uitkeringsontvangers moeten dus in het
begin van de onderzoeksperiode 1992-1999 concurreren met een nog steeds
toenemend arbeidsaanbod van niet-uitkeringsgerechtigde vrouwen. In de latere
jaren is deze concurrentie in kwantitatief opzicht iets verminderd, maar ervaren
uitkeringsontvangers 'concurrentie' doordat steeds minder vrouwen de arbeidsmarkt verlaten en daardoor minder vacatures achterlaten.
Concurrentie van werkende werkzoekenden
Uit OSA-onderzoek blijkt dat werkenden in tijden van hoge werkloosheid
duidelijk minder naar ander werk zoeken dan in perioden met een krappe arbeidsmarkt (Fouarge et al. 1998:43). De baan-baanmobiliteit is, als gevolg van de
economische crisis, in de eerste helft van de jaren negentig sterk afgenomen: in
1990 wisselde 15% van de werkenden van baan, in 1993 en 1994 ging het om
minder dan 8%. Na 1994, toen de economie weer aantrok, was er weer sprake van
een duidelijke stijging: in 1998 is de mobiliteit toegenomen tot ruim 11%. Voor
1998 resulteerde dit in circa 850.000 vacatures. Uiteraard worden deze niet alle op
de externe arbeidsmarkt aangeboden, maar het aantal banen dat vrijkomt als
gevolg van baan-baanmobiliteit van werknemers en waarop uitkeringsgerechtigden
in theorie zouden kunnen solliciteren, zal toch ongeveer een half miljoen
bedragen. Gevoegd bij het aantal vacatures van 300.000 dat in 1998 als gevolg van
uitbreidings- en vervangingsvraag is ontstaan, gaat het in dat jaar om ruim 800.000
vacatures.
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Anderzijds betekent een toename van mobiliteit van zittende werknemers dat juist
in perioden van economische groei, wanneer er meer vacatures ontstaan waar
uitkeringsontvangers op kunnen solliciteren, de concurrentie van werkende
werkzoekenden groter wordt. Uit het jaarverslag 1998 van Arbeidsvoorziening
blijkt dat het aantal plaatsingen van niet-werkende werkzoekenden in 1998 ten
opzichte van 1997, een periode waarin de arbeidsmarkt sterk aantrok, iets is
afgenomen (-1%) terwijl het totaal aantal via Arbeidsvoorziening vervulde
vacatures is toegenomen met 5%. Dit betekent dat werkende werkzoekenden een
groter aandeel in het aantal plaatsingen hebben gehad.
Uit analyses op het OSA-arbeidsaanbodpanel blijkt dat in 1992 en 1998, beide
jaren met een grote vraag naar arbeid, een veel groter deel van de baanvinders
afkomstig is uit een baan (respectievelijk 67% en 70%) dan in de jaren 1994 en
1996, toen de arbeidsmarkt er minder rooskleurig uitzag (respectievelijk 54% en
57%).
Deze gegevens bevestigen de veronderstelling dat ten tijde van een krappe
arbeidsmarkt uitkeringsontvangers meer concurrentie van werkenden ervaren.
Aan de andere kant wordt in het rapport van het ROA aangegeven dat in tijden van
een krappe arbeidsmarkt met personeelstekorten werkgevers moeite zullen doen
om hun werknemers te behouden. Het ROA ziet dit als een van de meest effectieve
manieren om knelpunten in de personeelsvoorziening te bestrijden. Verwacht zou
mogen worden dat dit ook leidt tot een geringere baan-baan mobiliteit. Gegeven de
resultaten van het OSA-onderzoek blijkt dit echter niet het geval. Wel constateert
het ROA voor 1997 een sterke afname van de arbeidsmarktuitstroom (ROA
1999:3). Dit is vooral een gevolg van het feit dat ouderen weer langer blijven
werken: in de periode 1993-1998 steeg het percentage werkenden bij mannen
tussen de 55 en 65 jaar van 38% naar 43%, bij vrouwen van 11% naar 16% (CBS
1999a:34).
Conclusie
Vanaf 1994 gaat een stijging van de werkgelegenheid samen met een daling in het
volume van de WW- en ABW-uitkeringen. De kans op reïntegratie van deze
uitkeringsontvangers lijkt samen te hangen met de beschikbaarheid van vacatures.
Het volume van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen daarentegen loopt parallel
aan dat van de werkgelegenheid. Reïntegratie van arbeidsongeschikten lijkt niet
gebaat bij een toenemend aantal vacatures. In de periode 1992-1999 hebben de
uitkeringsontvangers te maken met een wisselend concurrerend arbeidsaanbod van
schoolverlaters, herintredende vrouwen en werkende werkzoekenden. De
concurrentie van schoolverlaters en van herintredende vrouwen is in die periode
afgenomen, die van werkende werkzoekenden toegenomen.
2.2.3 Mismatch tussen vraag en aanbod
Tot nu toe is alleen ingegaan op de kwantitatieve ontwikkeling van vraag en
aanbod en is gedaan alsof de kans op reïntegratie een kwestie is van het afstrepen
van werkzoekenden tegen vacatures. Het is echter vanzelfsprekend dat niet elke
werkzoekende zal passen bij elke vacature en dat andersom niet iedere vacature
geschikt is voor iedere werkzoekende. Er kan sprake zijn van een mismatch op
verschillende terreinen.
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Mismatch naar kwalificatie
Van een mismatch naar kwalificatie is sprake wanneer de aangeboden kwalificaties
niet overeenkomen met de gevraagde kwalificaties op de arbeidsmarkt. In arbeidsmarktprognoses wordt meestal de opleiding als kwalificatiecriterium gebruikt.
Voor het vaststellen van discrepanties tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
wordt doorgaans gebruik gemaakt van de zogenaamde 'manpower-requirementmethode' (Wieling en Borghans 1997). Bij deze methode worden per opleidingscategorie prognoses gemaakt voor vraag en voor aanbod. Door confrontatie van
deze beide prognoses kan de discrepantie worden vastgesteld. Wieling en
Borghans wijzen op twee punten van kritiek op deze methode. Ten eerste wordt
ervan uitgegaan dat er een één op één relatie is tussen opleiding en beroep, hetgeen
in de praktijk niet zo blijkt te zijn. Ten tweede wordt uitgegaan van een starre
arbeidsmarkt, waarbij eventuele overschotten op de arbeidsmarkt automatisch
leiden tot werkloosheid voor het betreffende opleidingstype. De arbeidsmarkt
blijkt echter tot op zekere hoogte flexibel, waardoor voorspelde aanbodoverschotten niet automatisch tot werkloosheid leiden en voorspelde vraagoverschotten niet
automatisch moeilijk vervulbare vacatures impliceren. Op verschillende terreinen
kunnen aanpassingsprocessen plaatsvinden om de arbeidsmarkt weer in evenwicht
te brengen. Wieling en Borghans onderzochten op basis van gegevens uit de
Enquête Beroepsbevolking (1991 en 1992) en de Schoolverlatersenquête (1992 en
1993) de hypothese dat "naarmate een aanbodoverschot groter is de werkloosheid
hoger zal zijn, het inkomen lager, de aansluiting naar niveau en richting slechter en
de kans dat men een tijdelijke en/of deeltijdbaan heeft groter".
Uit hun analyse blijkt dat voorspelde aanbodoverschotten niet zozeer tot
werkloosheid leiden, maar in sterkere mate leiden tot aanpassingen in het loon
(lager uurloon en lager maandinkomen), in het accepteren van een baan dat onder
het niveau ligt waarvoor men is opgeleid (meer onderbenutting), en in het
accepteren van een deeltijdbaan. Zij concluderen dat er sprake lijkt van een
indirect verband met werkloosheid: de hoger opgeleiden verdringen de lager
opgeleiden en uiteindelijk worden de laagst opgeleiden werkloos.
Deze verbanden zijn vastgesteld voor schoolverlaters. Verondersteld kan worden
dat het voor hen als starters op de arbeidsmarkt gemakkelijker is om de hiervoor
genoemde aanpassingen te plegen dan voor oudere werkzoekenden, met name als
deze ouderen laag zijn opgeleid. De oudere laag opgeleide werkzoekenden hebben
namelijk geen of nauwelijks ruimte om hun wensen met betrekking tot inkomen en
opleidings- of beroepsniveau naar beneden bij te stellen. Een mismatch tussen
vraag en aanbod zal zich bij de oudere werklozen met een laag opleidingsniveau
tenslotte uiten in (langdurige) werkloosheid.
Voor niet-schoolverlaters wordt ook leeftijd vaak als indicator voor kwalificatie
gezien. Een hogere leeftijd bij werkloze werkzoekenden kan immers duiden op
kwalificatieveroudering.
In de Kansmeter, zoals die door Arbeidsvoorziening en de Centra voor Werk en
Inkomen (CWI’s) sinds 1 januari 1999 wordt gebruikt, wordt per regio het
arbeidsmarktperspectief van verschillende beroepen naar leeftijd bepaald. Per
regio zijn door het Nederlands Economisch Instituut 60 tot 200 beroepen
geanalyseerd. Per regio en per beroep is voor drie leeftijdsgroepen én voor het
totaal uitgerekend wat de kans is dat iemand met dit beroep binnen een jaar werk
vindt. De regionale mismatch en de kwalificatie-mismatch is hierin dus
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geïntegreerd. Deze tabellen geven een zeer gedetailleerd beeld van de mismatch
tussen vraag en aanbod (zie het Handboek Samenwerking Werk en Inkomen).
Het ROA geeft in zijn periodieke rapporten 'De arbeidsmarkt naar opleiding en
beroep tot 1998 (resp. 2000, 2002, 2004)' een zeer gedetailleerd beeld van de
mismatch naar opleiding en beroep (ROA 1993, 1995, 1997, 1999). Volgens
berekeningen van het ROA was er in de periode 1992-1996 sprake van een relatief
sterke uitbreidingsvraag voor de culturele beroepen (+5,4%), de pedagogische
beroepen (+ 3,1%) en de verzorgende of dienstverlenende beroepen (+2,4%).
Voor de periode 1994-1998 gold dit voor de sociaal-culturele beroepen (+7,9%),
de informaticaberoepen (+5,4%), de openbare orde- en veiligheidsberoepen
(+4,3%) en de economisch-administratieve beroepen (+3,5%).
De algemene bevinding van dit soort analyses is, dat er voor hoger opgeleiden en
jongeren minder vaak sprake is van een mismatch dan voor lager opgeleiden en
ouderen. Niet alleen omdat er meer vraag is naar hoger opgeleiden en jongeren,
maar ook omdat deze groepen de mogelijkheid hebben lager opgeleiden en
ouderen te verdringen, zodat zij banen 'lager in de rij' kunnen bezetten.
Het ROA voorspelt dat voor de toekomst de perspectieven van de lager opgeleiden
sterk achter zullen blijven bij die van hoger opgeleiden. "Ongeschoolden en
mensen met een VMBO-opleiding worden geconfronteerd met een sterk
teruglopende werkgelegenheid, terwijl de vraag naar hoger opgeleiden sterk zal
toenemen. De verdergaande upgrading van de opleidingseisen binnen veel
beroepsgroepen ligt hier voor een belangrijk deel aan ten grondslag" (ROA 1999).
Regionale mismatch
Het aantal werklozen is niet evenredig verdeeld over de verschillende regio's. Zo
varieert de geregistreerde werkloosheid in 1998 van 2% in de Rijnstreek tot 8% in
het RBA-gebied Groningen. Relatief hoog scoren ook Friesland en Rijnmond:
beide 6% (berekeningen op basis van CBS 1999b). Ook het aantal vacatures is niet
evenredig verdeeld over de RBA-gebieden. De vacaturegraad (het aantal vacatures
als percentage van het aantal banen) varieert van 0,7 in het RBA-gebied Drenthe
tot 2,4 in Zuidoost Brabant (CBS 1999a:166-167).
Verondersteld kan worden dat een gespannen arbeidsmarkt leidt tot een verlaging
van het aantal werklozen en een verhoging van het aantal vacatures. De u/v graad
(aantal 'unemployed' gedeeld door het aantal 'vacancies') zal dan afnemen. De kans
op reïntegratie voor uitkeringsontvangers zal groter zijn naarmate de u/v graad
kleiner is. In die situatie staan er namelijk relatief veel vacatures tegenover relatief
weinig werklozen. In tabel 2.3 is te lezen hoe de u/v graad zich per regio heeft
ontwikkeld in de jaren negentig.
In 1992 staan gemiddeld in Nederland 5,2 geregistreerde werklozen tegenover
1 vacature, in 1995 is dat gestegen tot 8,4 en in 1998 is dat weer gedaald tot 4,6.
Dit patroon van stijging van de u/v graad tussen 1992 en 1995 en daling tussen
1995 en 1998 geldt voor vrijwel alle RBA-gebieden. De variatie in u/v graad
tussen de regio’s is echter groot: in Midden-Nederland staan tegenover elke
vacature slechts 2 werklozen geregisteerd, in Friesland zijn dat er 15 (cijfers
1998). In de drie noordelijke provincies is de situatie in alle jaren het slechtst,
maar ook in IJssel-Vecht/Twente, Flevoland, Rijnmond en Zeeland ligt het aantal
geregistreerde werklozen ten opzichte van het aantal vacatures in 1995 relatief
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hoog. Met name in Rijnmond en Zeeland is de situatie na 1995 wel sterk
verbeterd. Friesland en Flevoland lijken daarentegen vrij weinig te hebben
geprofiteerd van de economische vooruitgang.

Tabel 2.3 Ontwikkeling u/v graad per RBA-gebied 1992-1998a
RBA-gebied
1992
Nederland totaal
5,2

1995
8,4

1998
4,6

Groningen
Friesland
Drenthe
IJssel-Vecht/Twente
IJssel/Veluwe
Arnhem/Oost-Gelderland/Nijmegen/Rivierenland
Flevoland
Midden-Nederland
Noord-Holland Noord
Zuidelijk Noord-Holland
Rijnstreek
Haaglanden
Rijnmond
Zeeland
Midden en West Brabant
Noord-Oost Brabant
Zuid-Oost Brabant
Limburg

20,0
18,3
15,6
12,0
6,8
10,0
15,0
4,4
9,4
7,8
5,4
8,6
14,1
13,3
7,0
4,5
4,6
6,1

11,5
14,6
11,1
6,7
4,8
6,7
11,4
2,0
6,9
3,5
2,6
4,8
6,0
5,4
3,9
2,1
2,4
5,7

16,0
14,0
9,0
7,8
3,9
7,5
4,5
3,2
3,8
5,4
2,9
3,5
6,9
5,0
4,9
3,1
4,1
6,3

Amsterdam
5,3
Rotterdam
7,2
Den Haag
10,0
Utrecht
2,5
a u/v = geregistreerde werkloosheid gedeeld door aantal vacatures, excl. vacatures bij overheid en onderwijs.
Bron: CBS (1993: 118, 1996: 151, 1998a: 175) SCP-bewerking

Mismatch in vraag en aanbod voltijdbanen en vaste banen
Meestal wordt er bij een mismatch tussen vraag en aanbod gedacht aan een gebrek
aan aansluiting van opleiding en ervaring bij de functievereisten. Een ander aspect
dat voor een mismatch kan zorgen is de omvang van de werkweek en de aard van
het contract. Zo blijkt dat het aantal deeltijdbanen in de afgelopen jaren veel
sterker is toegenomen dan het aantal voltijdbanen (tabel 2.4). Terwijl er in de
periode tussen 1990 en 1998 in totaal 1.117.000 banen bijkwamen, bestond deze
toename voor het overgrote deel (82%) uit deeltijdbanen: 920.000. Het aantal
voltijdbanen nam toe met 5%, het aantal deeltijdbanen met 48%. Ook in de laatste
paar jaren, sinds de economische groei na 1994, is de toename van deeltijdbanen
sterker dan die van voltijdbanen (14% versus 5%). Daarnaast is er sprake van een
toename in het aantal flexibele contracten. Uit het jaarverslag 1998 van
Arbeidsvoorziening blijkt dat bijna 50% van de nieuwe vacatures wordt ingevuld
met een of andere vorm van flexibele arbeid. Veel uitkeringsontvangers zijn echter
op zoek naar een reguliere voltijdbaan en zijn ook aangewezen op zo’n baan om
uit de uitkering te geraken. Dit geldt niet alleen voor de bijstandsontvangers die
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vanwege hun relatief lage opleidingsniveau vaak aangewezen zullen zijn op banen
op minimumloonniveau of iets daarboven, maar ook voor het merendeel van de
WW-ontvangers, van wie de uitkering veelal gebaseerd is op een voormalige
voltijdsarbeidsplaats (280.000 WW-uitkeringen staan voor 240.000 uitkeringsjaren; dit is gemiddeld 0,85 fte). Op basis van de rationele keuzetheorie (streven
naar nutsmaximalisatie) kan worden verondersteld dat uitkeringsontvangers geen
deeltijdbaan zullen accepteren als het inkomen daarvan op of onder het uitkeringsniveau ligt. Natuurlijk kunnen bijstandsontvangers en werklozen ook solliciteren
op reeds bestaande voltijdbanen die vrijkomen. Het blijkt echter dat deze banen
vooral ten goede komen aan mensen die al een baan hebben en in mindere mate
aan uitkeringsontvangers.

Tabel 2.4 Ontwikkeling van aantal (voltijd- en deeltijd)banen 1990-1998 (aantal x 1.000)

banen werknemers
voltijd
deeltijd

1990
5.714
3.780
1.935

1993
5.934
3.752
2.182

1994
5.963
3.698
2.265

1995
6.288
3.783
2.505

1996
6.440
3.814
2.626

1997
6.637
3.880
2.757

1998
6.831
3.976
2.855

toename
aantal banen
1990-1998 mutatie (%)
1.117
+ 19,5
196
+ 5,2
920
+ 47,5

Bron: CBS (1996:128, 1999a:129)

Een andere mismatch heeft betrekking op de ontwikkeling van het soort dienstverband. Uit gegevens van het Arbeidsaanbodpanel blijkt dat in de periode 19921996 het percentage vaste dienstverbanden is afgenomen van 88,2% naar 84,6%
van het totaal aantal dienstverbanden (Fouarge et al. 1998: 64). In 1998 lijkt deze
trend weer gekeerd en is het aandeel vaste dienstverbanden weer gestegen naar
86,5%. Een verklaring hiervoor kan gevonden worden in de krapper wordende
arbeidsmarkt, waardoor werkgevers meer moeten bieden om werknemers aan zich
te binden. De voorkeur van werknemers gaat immers duidelijk uit naar een vaste
baan: gemiddeld genomen heeft 97% van hen deze voorkeur. Dit geldt slechts in
iets geringere mate voor degenen die een flexibel contract hebben.
Voor werkloze werkzoekenden betekent de groei van het aandeel vaste aanstellingen dat hun kansen op een dergelijke baan na 1996 zijn toegenomen. Dit komt
ook tot uiting in de gegevens van het Arbeidsaanbodpanel: terwijl van de werkloze
werkzoekenden uit 1994 twee jaar later 22% een vaste baan heeft (of een contract
met uitzicht op een vaste baan), blijkt dat voor de werklozen uit 1996 te zijn
gestegen tot 33% (OSA 1994, 1996, 1998 (SCP-bewerking)).
Geconcludeerd kan worden dat de mismatch naar soort dienstverband in de
periode 1992-1996 is toegenomen en na 1996 is verminderd.
Moeilijk vervulbare vacatures
Mismatch tussen vraag en aanbod komt tot uiting in het aantal moeilijk vervulbare
vacatures. In de periode tussen 1995 en 1998 is het gemiddeld aantal vacatures
ruim verdubbeld, van 62.000 naar 135.000. De toename van het aantal vacatures in
het bedrijfsleven (dus exclusief overheid) was nog wat sterker. Dit aantal steeg van
55.000 naar 123.000, een toename van 124%. Het aandeel vacatures in het
bedrijfsleven dat door werkgevers als moeilijk vervulbaar wordt beschouwd is
eveneens sterk toegenomen, van 27% in 1995 naar 45% in 1998. In 1998 wordt
28
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dus bijna de helft van de vacatures in het bedrijfsleven als moeilijk vervulbaar
beschouwd. Voor vacatures bij de overheid ligt dit aandeel veel lager, op 23%.
Conform de labor queue-theorie blijkt het makkelijker om werknemers te vinden
voor banen waarvoor alleen basisonderwijs nodig is (37% is moeilijk vervulbaar),
dan voor banen op mbo-, hbo of wo-niveau (respectievelijk 48%, 49% en 44%
moeilijk vervulbaar) (CBS 1999a:134, 136, 17).

Tabel 2.5 Ontwikkeling van het aantal moeilijk vervulbare vacatures
gemiddeld aantal vacatures overheid + bedrijfsleven
gemiddeld aantal vacatures bedrijfsleven
moeilijk vervulbaar

1995

1996

1997

1998

62.000
55.000
14.850

76.000
68.000
-

95.000
85.000
-

135.000
123.000
55.350

Bron: CBS (1999a: 17)

De toename in het aantal moeilijk vervulbare vacatures wordt als volgt toegelicht:
"Bedrijven hebben blijkbaar steeds meer moeite om geschikte mensen te vinden.
Aan de andere kant telt Nederland nog altijd enkele honderdduizenden werkzoekenden. Het lijkt erop dat er een kloof is tussen de eisen die werkgevers aan
hun personeel stellen en wat werkzoekenden aan vaardigheden in huis hebben"
(CBS 1999a). Hierbij wordt voorbijgegaan aan het feit dat er ook om andere
redenen sprake kan zijn van een mismatch.
Volgens informatie die uitkeringsontvangers zelf geven, heeft deze toegenomen
kloof voor een belangrijk deel te maken met steeds hogere eisen die werkgevers
aan sollicitanten stellen: zo was in 1974 slechts 34% van werkloze uitkeringsontvangers het eens met de stelling dat de werkgeverseisen onredelijk zijn, in 1982
is dat opgelopen tot 45% en in 1995 tot 54% (Hoff en Jehoel-Gijsbers 1998:131).
Mogelijk dat deze lijn zich na 1995 heeft doorgezet; informatie daarover ontbreekt
echter.
2.2.4 Afroming en selectie
Afroming
Volgens de 'labor queue' theorie is er altijd sprake van een afromingsproces.
Werkgevers zullen in hun streven naar nutsmaximalisatie telkens de meest
productieve werknemers, de 'voorsten' uit de rij werkzoekenden, trachten aan te
trekken. Het is de vraag of dit proces van afroming op een bepaald moment stokt,
omdat de kwaliteit van kenmerken van de resterende werkzoekenden absoluut
onvoldoende is voor de arbeidsmarkt. Vanaf dat moment zal er sprake zijn van
stagnerende reïntegratie. Waar ligt dat moment? Gaat het afromingsproces door
totdat de laatste werkzoekende aan een baan is gekomen of stokt het proces van
afroming al zeer snel?
Het selectieproces verloopt natuurlijk niet exact volgens deze theorie. Op de eerste
plaats vinden door reïntegratiemaatregelen van de overheid ook personen die voor
werkgevers minder aantrekkelijke kenmerken bezitten, werk. De minder aantrekkelijke kanten worden met behulp van maatregelen (zoals loonkostensubsidies)
gecompenseerd. Op de tweede plaats hebben werkgevers geen totaal inzicht in de
kenmerken van werknemers. Grosso modo zal echter gelden dat werkzoekenden
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met gunstige kenmerken het eerst werk vinden en dat bij krapte op de arbeidsmarkt
ook personen voor een baan in aanmerking zullen komen die in een ruimere
arbeidsmarkt niet aan bod kwamen. Uit het volgende blijkt dat dit voor sommige
kenmerken wel, maar voor andere niet geldt.
Opleiding wordt als een belangrijk kwalificatiecriterium voor de arbeidsmarkt
gezien. Volgens de labor-queue theorie zou verwacht mogen worden dat hoog
opgeleiden meer zullen profiteren van een aantrekkende werkgelegenheid dan laag
opgeleiden en dat - als gevolg van afroming - het aandeel van de laagst opgeleiden
onder werkzoekenden zal toenemen. Het werkzoekendenbestand zal vanaf de
hogere opleidingsniveaus 'leeglopen' en uit relatief meer laag opgeleiden gaan
bestaan. Opmerkelijk is echter dat de geregistreerde werkloosheid door de jaren
heen (1992-1998) ongeveer eenzelfde verdeling naar opleidingsniveau te zien
geeft (zie tabel 2.6), terwijl er sinds 1996 toch sprake is van een sterk groeiende
werkgelegenheid en zelfs krapte op de arbeidsmarkt. Uit tabel 2.6 blijkt wel dat
laag opgeleiden relatief weinig kans hebben op de arbeidsmarkt, gezien het feit dat
hun aandeel in het werkzoekendenbestand veel groter is dan in de beroepsbevolking. Maar tegelijkertijd blijkt ook dat de laagst opgeleiden in ongeveer
dezelfde mate als de hoog opgeleiden hebben kunnen profiteren van de groeiende
werkgelegenheid sinds 1994. Immers in de periode 1994-1998 is de werkloosheid
met 200.000 gedaald en het aandeel laagst opgeleiden in de geregistreerde
werkloosheid is vrijwel hetzelfde gebleven (24% in 1994 en 25% in 1998). Het is
mogelijk dat reïntegratiebevorderende maatregelen voor de laag opgeleiden hun
kansen op de arbeidsmarkt hebben verhoogd. Een andere mogelijke verklaring is
dat de vraag naar laag opgeleiden een grotere conjunctuurgevoeligheid bezit.
Volgens Hamermesh (1993) neemt de vraag naar laag opgeleiden in tijden van
economische recessie sterker af dan die naar hoog opgeleiden, maar stijgt deze
naar verhouding ook weer sterker ten tijde van een hoogconjunctuur.

Tabel 2.6 Geregistreerde werkloosheid (GWL) en beroepsbevolking (BB) naar opleidingsniveau (in procenten)
1992
basisonderwijs
lbo/mavo
mbo/havo/vwo
hbo/wo
totaal (absoluut aantal x 1.000)

1994

1998

GWL

BB

GWL

BB

GWL

BB

26
28
30
16

10
24
42
23

24
28
33
16

9
23
43
24

25
29
30
16

8
21
44
27

336

6.296

486

6.466

287

6.957

Bron: SZW (1998:105, 1999a: 164) SCP-bewerking

Het aandeel allochtonen in de geregistreerde werkloosheid blijkt in 1992 en 1994
respectievelijk 24% en 23% te bedragen, om vervolgens te stijgen tot 29% in
1998. Hun aandeel in de beroepsbevolking is in die periode echter slechts licht
gestegen, van 8% in 1992 naar 9% in 1994 en naar 10% in 1998 (SZW 1999a).
Dit geeft aan dat er afroming van autochtone werklozen heeft plaatsgevonden.'
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Leeftijd lijkt in de selectiepraktijk van werkgevers een belangrijker criterium voor
productiviteit dan opleiding. De plaats in de rij werkzoekenden wordt blijkbaar
meer bepaald door leeftijd dan door opleiding. Uit tabel 2.7 blijkt dat het aandeel
jongeren (onder de 35 jaar) in de periode na 1994 duidelijk afneemt, terwijl het
aandeel ouderen, met name in de leeftijdscategorie tussen de 45 en 55 jaar, stijgt.
Er is dus sprake van afroming van jongere werklozen.

Tabel 2.7 Geregistreerde werkloosheid (GWL) en beroepsbevolking naar leeftijd (in procenten)
1992
15 – 24 jaar
25 – 34 jaar
35 – 44 jaar
45 – 54 jaar
55 – 64 jaar
totaal (absoluut aantal x 1.000)

1994

1998

GWL

BB

GWL

BB

GWL

BB

23
34
25
15
3

16
32
27
19
6

21
35
25
16
3

15
32
27
21
6

14
30
28
24
4

12
31
28
23
7

336

6.296

486

6.466

287

6.957

Bron: SZW (1998: 105 en 111, 1999a: 164) SCP-bewerking

Selectiegedrag van werkgevers
De mate van reïntegratie van werkzoekende uitkeringsontvangers is uiteraard
mede afhankelijk van het selectieproces van werkgevers. Dit selectieproces wordt
beïnvloed door opvattingen over de productiviteit van werknemers. Op basis van
de 'human capital' theorie kan worden verondersteld dat werkgevers met name
informatie over opleiding en training gebruiken als selectiecriterium voor de meest
productieve werknemer. Maar ook andere kenmerken blijken een rol te spelen in
het inschatten van de productiviteit door werkgevers. Wolbers (1998: 178) noemt
in dit verband werkervaring (wordt gezien als een manier om menselijk kapitaal op
te bouwen tijdens de beroepsloopbaan), werkloosheidsduur (kwalificatieveroudering) en sekse (bij vrouwen is vaker sprake van zorgverantwoordelijkheid, dubbele
belasting). Naast deze door Wolbers genoemde kenmerken worden ook leeftijd en
gezondheid als belangrijke criteria voor productiviteit gezien.
Uit onderzoek naar herintreding van werklozen op de arbeidsmarkt blijken al deze
kenmerken dan ook van invloed op de kans op werkhervatting (Groot en JehoelGijsbers 1989: 143; Donker van Heel 1989; Zwinkels en Besseling 1997). Dat
gezondheid een zeer doorslaggevende rol speelt, blijkt uit het onderzoek van
Zwinkels en Besseling. WW'ers die zijn afgeschat voor de WAO hebben nog maar
een zeer kleine kans op werkhervatting. Het effect van (ex-)WAO is zo sterk dat
het de invloed van alle andere persoonskenmerken, zoals leeftijd en opleiding,
naar de achtergrond doet verdwijnen (1997: 116).
Op basis van de invloed van de verschillende kenmerken van werklozen op de
werkhervattingskans, kan geconcludeerd worden dat zij de voorkeursvolgorde van
werkgevers bepalen. Zaken als inzet, groeipotentieel, een positieve werkhouding
en sociale vaardigheden vormen belangrijke nevencriteria (zie De Beer 1996).
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Discriminatie door werkgevers
In een sollicitatieprocedure kan de werkelijke productiviteit van een werknemer
moeilijk worden vastgesteld. Werkgevers baseren zich daarom op kenmerken van
de sollicitant waarvan zij verwachten dat deze samenhangen met de productiviteit.
Vooroordelen over de productiviteit van bepaalde groepen kunnen hierdoor een
rol gaan spelen in de selectie.
Uit onderzoek van Simmelink (1991) en Simmelink en Grijpstra (1993) naar de
personeelsvoorziening bij moeilijk vervulbare vacatures op minimumloonniveau
komt naar voren dat werkgevers een sterke voorkeur hebben voor jonge mannen
en voor zowel jonge als herintredende vrouwen. Met name in de detailhandel en
horeca ligt de voorkeursleeftijd laag, bij ongeveer 20 jaar. In de handel en
industrie ligt de leeftijdsgrens bij circa 30 jaar. Alleen de schoonmaaksector
hanteert een hogere leeftijdsgrens van maximaal 50 jaar, samenhangend met een
voorkeur voor herintredende vrouwen. In alle hiervoor genoemde sectoren worden
hoge eisen gesteld aan de fysieke gesteldheid.
De Grip et al. (1999: 16) concluderen dat de lagere participatiegraad van ouderen,
vrouwen, allochtonen en mensen met een verhoogde kans op ziekteverzuim, voor
een relatief groot deel verklaard kan worden uit het voorkeursgedrag van werkgevers en dus slechts ten dele te maken hebben met werkelijke verschillen in
productiviteit.
Uit het zogenaamde vignettenonderzoek van Van Beek (1994) naar het voorkeursgedrag van werkgevers voor functies van laag niveau, blijkt het oordeel over de
meest productieve werknemer vooral af te hangen van leeftijd en sekse. Deze
kenmerken bepalen respectievelijk reeds 27% en 23% van de voorkeur, die daarbij
uitgaat naar 'jong' en 'man'. Daarnaast blijken ook afkomst (allochtoon versus nietallochtoon) en gezondheid een relatief belangrijke invloed in de afweging te
hebben (ieder 10%). Het opleidingsniveau doet er bij deze lagere functies veel
minder toe; slechts 7% van de voorkeur wordt hierdoor bepaald. Sollicitanten voor
lagere functies worden dus vooral geselecteerd op basis van kenmerken waar zij
zelf weinig invloed op hebben. Voor de arbeidsmarkt ongunstige kenmerken (zoals
een allochtone herkomst of een verhoogde kans op ziekteverzuim) blijken - aldus
Van Beek - niet of nauwelijks 'afgekocht' te kunnen worden met behulp van een
loonkostensubsidie. Van Beek interpreteert zijn bevindingen als discriminatiegedrag van werkgevers: "...als zij mogen kiezen, nemen werkgevers het liefst
jonge, gezonde, Hollandse jongens in dienst". Volgens Van Beek is het echter de
vraag of zij daarmee voor de functie de meest productieve werknemer aantrekken.
Hij spreekt op grond van zijn bevindingen de volgende verwachting (en aanbeveling) uit: "Een arbeidsmarktbeleid dat de voorkeuren van werkgevers weet te
beïnvloeden, zou wel eens meer succes kunnen hebben voor de positie van zwakke
groepen op de arbeidsmarkt dan het bestaande beleid dat vooral gericht is op het
verbeteren van de kwalificaties van werkzoekenden zonder baan" (Van Beek
1993: 183).
2.2.5 Conclusie
Uit de voorgaande beschrijving van de verschillende processen op de arbeidsmarkt
kan worden geconcludeerd dat uitkeringsontvangers in het algemeen relatief
slechte arbeidsmarktkansen hebben. Op een aantal punten is er sprake van een mismatch tussen de kenmerken en wensen van de vraagzijde enerzijds en die van de
aanbodzijde anderzijds. Werkgevers selecteren sterk op kenmerken waarop

32

REÏNTEGRATIE: ONTWIKKELING IN BEÏNVLOEDENDE FACTOREN

uitkeringsontvangers geen invloed kunnen uitoefenen (leeftijd, sekse, etniciteit).
Ten aanzien van de reïntegratie van uitkeringsontvangers zijn er zowel negatieve
als positieve ontwikkelingen te melden. Negatief is dat de werkgelegenheidsgroei
zich concentreert in deeltijd- en flexibele banen, banen die wel aantrekkelijk zijn
voor schoolverlaters en herintredende vrouwen, maar minder voor uitkeringsontvangers die - om uit de uitkering te komen - vaak zijn aangewezen op een vaste
volledige baan. Een positieve ontwikkeling is dat de kansen op reïntegratie sinds
1996 duidelijk zijn verbeterd. Als gevolg van het aantrekken van de werkgelegenheid is het aantal baanopeningen sterk gestegen. Tegelijkertijd is door de daling
van het aantal schoolverlaters en herintredende vrouwen de concurrentiepositie
van uitkeringsontvangers verbeterd. In tegenstelling tot wat op basis van de ‘labor
queue’ theorie kan worden verondersteld, blijken laag opgeleiden bovendien in
gelijke mate van de hoogconjunctuur te profiteren als hoog opgeleiden. Wel is er
sprake van afroming van het werklozenbestand naar leeftijd en etniciteit: het
aandeel ouderen en allochtonen in het werklozenbestand is in de afgelopen jaren
toegenomen.
2.3 Wet- en regelgeving
2.3.1 Inleiding
Midden jaren negentig werden de aandachtspunten in de sociale zekerheid verlegd.
Er moest in de uitvoering van de sociale zekerheid meer nadruk komen te liggen
op de activerende werking ervan (SZW 1994). Met de groei van het cliëntenbestand was de uitvoering te veel accent gaan leggen op de inkomenswaarborg en
minder op de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt om - indien mogelijk - in
het eigen inkomen te voorzien. Met name na de rapporten van de Commissie
Buurmeijer (TK 1992/1993) en van de Onderzoekscommissie Van der Zwan
(1993) is er discussie ontstaan over de uitvoeringspraktijk van de werknemersverzekeringen en van de ABW. Deze discussie heeft onder andere geleid tot
wijzigingen in de WAO en de WW. Wat betreft de ABW is er een geheel nieuwe
wet tot stand gekomen. Behalve wijziging of vernieuwing van deze sociale
zekerheidswetten, is er gedurende de negentiger jaren een groot aantal wetten
ingevoerd of vernieuwd met als doel de reïntegratie van uitkeringsontvangers te
bevorderen. De belangrijkste wijzigingen in wet- en regelgeving zullen hier
beknopt worden besproken.
2.3.2 Wijzigingen in sociale zekerheidswetten
Op verschillende manieren kunnen de sociale zekerheidswetten (ABW, WW,
WAO en ANW) belemmerend of bevorderend werken voor reïntegratie. Een heel
directe manier is verandering in het recht op uitkering. Beperking van het recht op
uitkering kan mensen stimuleren om bij (dreigende) werkloosheid of arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk de weg terug te vinden naar betaalde arbeid. Ook
kunnen wet- en regelgeving de mate van reïntegratie beïnvloeden door het
opleggen of vrijstellen van de arbeidsplicht. Degenen met een formele vrijstelling
zullen immers weinig geneigd zijn naar werk te zoeken en daardoor in mindere
mate reïntegreren. Een meer indirecte manier van reïntegratiebeïnvloeding is dat
de uitkeringsvoorwaarden (hoogte en duur van de uitkering) zo gunstig zijn dat zij
uitkeringsontvangers kunnen afhouden van het zoeken naar werk, of juist zo
ongunstig zijn dat zij de reïntegratie bevorderen. Omdat de uitkeringsvoorwaarden
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qua onderwerp beter passen bij 'financiële prikkels' komen deze in paragraaf 2.4
aan bod, waar zij besproken worden tezamen met andere financiële prikkels.
Selectievere toegang tot de uitkering
In de jaren negentig zijn er verschillende wetswijzigingen geweest die het recht op
een uitkering hebben ingeperkt (strengere 'poortwachtersfunctie'). De volgende
wetswijzigingen hebben in dit kader een rol gespeeld:
• 1993: wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium in de WAO, waardoor
men eerder geheel of gedeeltelijk arbeidsgeschikt wordt verklaard en geen of
slechts gedeeltelijk recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
• 1995: strengere referte- en arbeidsverledeneis in de WW, waardoor men
minder snel recht heeft op een WW-uitkering;
• 1996: de ANW is (in tegenstelling tot zijn voorganger, de AWW) afhankelijk
van andere inkomsten; bovendien wordt als selectiecriterium ingevoerd dat
men vóór 1 januari 1950 geboren moet zijn,5 waardoor mettertijd steeds minder
mensen in aanmerking komen voor een ANW-uitkering.
• 1996: invoering van de nieuwe Algemene Bijstandswet, waarin een grotere
nadruk komt te liggen op het zoeken naar werk voordat een uitkering wordt
verstrekt.
• 1999: voor ABW'ers en WW'ers geldt dat personen van 57,5 jaar en ouder
verplicht zijn zich in te schrijven bij het arbeidsbureau en passende arbeid te
aanvaarden als dat hen wordt aangeboden.
Als uitgangspunt in de sociale zekerheid is veel meer gaan gelden: 'zoeken naar
werk vóór het aanvragen van een uitkering'.
Meer nadruk op arbeidsplicht
De belangrijkste wetswijzigingen in de jaren negentig met betrekking tot de
arbeidsplicht hebben zich voorgedaan in de Algemene bijstandswet. Uitgangspunt
van het recht op een uitkering is met invoering van de nieuwe bijstandswet per
1 januari 1996 veel sterker geworden 'men heeft een arbeidsplicht tenzij...'. Dit
betekent dat er met betrekking tot de ontheffing van de arbeidsplicht veel is
veranderd voor de ABW'ers. Onder de 'oude' bijstandswet werd onderscheid
gemaakt tussen de ABW-sec en de RWW, waarbij de RWW'ers in principe
arbeidsplichtig waren maar de gehele groep ontvangers van ABW-sec was
vrijgesteld van arbeid. Deze laatste categorie nam circa 35% à 40% van het totale
bestand aan bijstandsgerechtigden in.
Met de invoering van de nieuwe bijstandswet krijgt het zoeken naar werk voorrang
en ligt er een grotere nadruk op activering. Alleenstaande ouders met kinderen
boven de 5 jaar hebben nu een volledige arbeidsplicht, waar zij voorheen volledig
waren vrijgesteld, en ook partners van ABW'ers krijgen een arbeidsplicht. Alleen
de volgende categorieën zijn nog ontheven van de arbeidsplicht.
$ personen van 57,5 jaar en ouder;
$ alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 5 jaar6;
$ personen die om medische of sociale redenen zijn vrijgesteld van de
arbeidsplicht.
Bij de eerste twee groepen betreft het een categorale ontheffing, bij de derde groep
gaat het om een ontheffing op individuele gronden. Gemeenten hebben een zekere
beleidsruimte om de medische en sociale redenen in te vullen. Zij kunnen zelf
richtlijnen hiervoor ontwikkelen.
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Het recht op een ANW-uitkering is niet verbonden aan arbeidsverplichtingen. Dit
wil zeggen dat degenen die een ANW-uitkering ontvangen niet verplicht zijn naar
werk te zoeken. Wel is de kring van rechthebbenden met invoering van de nieuwe
Nabestaandenwet per 1 juli 1996 beperkt, waardoor de groepen die nu uitgesloten
zijn van een ANW-uitkering aangewezen zijn op het verrichten van betaalde
arbeid (of een andere uitkering). Dit geldt voor weduwen/weduwnaars geboren na
1950 die geen zorg hebben voor kinderen onder de 18 jaar en die niet voor
minimaal 45% arbeidsongeschikt zijn. Doel van deze wijzigingen is de
bevordering van arbeidsdeelname.
2.3.3 Wetgeving ter bevordering van reïntegratie
Behalve de wetswijzigingen in de uitkeringsregelingen, is in de jaren negentig een
groot aantal wetten ingevoerd of gewijzigd die -onder andere- tot doel hebben de
reïntegratie te bevorderen. Het voert te ver om van al deze wetten de doelstelling
en de effecten te bespreken (zo dit laatste al mogelijk zou zijn). Om een indruk te
geven van de overweldigende hoeveelheid nieuwe wetgeving die in de loop van de
jaren negentig met betrekking tot reïntegratie is ingevoerd, wordt in de volgende
kaders een opsomming van deze wetten met daarbij een korte toelichting gegeven.
Het moge hieruit duidelijk worden welk groot belang de overheid hecht aan
bevordering van reïntegratie. Tevens wordt hiermee duidelijk welke grote
verwachtingen de overheid heeft van sturingsmogelijkheden via wet- en regelgeving met betrekking tot bevordering van reïntegratie.
Wetgeving m.b.t. reïntegratie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid 1992-1998

•
•

•

•

•
•

•

•

1992: TAV, Wet Terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume, waarmee onder meer de
premiedifferentiatie in de Ziektewet, het bonus/malussyteem in de WAO en de
loonkostensubsidie bij het in dienst nemen van (ex-)arbeidsongeschikten zijn ingevoerd.
1993: TBA, Wet Terugdringing Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsregelingen, waarmee
de criteria voor toetreding tot de WAO zijn verscherpt en de hoogte en duur van de
uitkeringen zijn beperkt.
1994: TZ/Arbo, Wet Terugdringing Ziekteverzuim en wijziging Arbeidsomstandighedenwet,
waarmee o.a. in de Ziektewet een eigen risicoperiode van 2 tot 6 weken is ingevoerd en de
werkgevers verplicht zijn tot het voeren van verzuimbeleid en tot aansluiting bij een
Arbodienst.
1995: Amber, Wet Afschaffing Malus en Bevordering Reïntegratie, waarmee het
bonus/malussysteem werd afgeschaft en een reeks maatregelen - waaronder financiële
prikkels ter bevordering van reïntegratie) zijn ingevoerd.
1996: WULBZ, Wet Uitbreiding Loonbetaling bij Ziekte, waarmee de eigen risico-periode
van werkgevers in de Ziektewet is uitgebreid naar het gehele eerste jaar ziekteverzuim.
1998: Pemba, Wet Premiedifferentiatie en Marktwerking bij Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, waarmee de werkgeverspremie voor de WAO mede afhankelijk wordt
gemaakt van de WAO-instroom per bedrijf en de mogelijkheid wordt geboden om uit het
‘publieke’ WAO-bestel te treden en een deel van het WAO-risico zelf te dragen dan wel bij
een particuliere verzekeraar onder te brengen.
1998: Wet op de Medische Keuringen, waarmee beperkingen worden gesteld aan medische
keuringen en gezondheidsverklaringen zoals aanstellingskeuringen, pensioenkeuringen of
keuringen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
1998: REA, Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten, waarmee nieuwe stimulansen voor
reïntegratiebevordering worden gegeven en vele reeds bestaande maatregelen en
instrumenten op elkaar worden afgestemd.
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Wet- en regelgeving m.b.t. reïntegratie bij werkloosheid 1992-1999
•
1992: JWG, Jeugwerkgarantiewet, waarmee een sluitende aanpak wordt geboden voor
jongeren die langer dan een half jaar werkloos zijn.
•
1993: WLOM, Wet Loonkostenreductie op Minimumloonniveau.
•
1994: WBEAA, Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen.
•
1995: Veegwet, waarmee de uvi’s voor de periode 1996-1999 de bevoegdheid kregen om
trajecten in te kopen ten behoeve van moeilijk plaatsbaren.
•
1996: WVA, Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting en Premie Volksverzekering,
waarin zijn opgenomen: SPecifieke AfdrachtKorting (SPAK) en de Vermindering langdurig
werklozen (VLW) (de laatste vervangt de Wet Bevordering Arbeidsinpassing (WBA)).
•
1998: SAMEN, Wet Stimulering Arbeidsdeelname Minderheden.
•
1998: WIW, Wet Inschakeling Werkzoekenden (voortzetting van de JWG en de banenpools),
waarmee gemeenten de zorgplicht hebben gekregen om langdurig werklozen,
uitkeringsgerechtigden en jongeren zoveel mogelijk toe te leiden naar een zelfstandige
bestaansvoorziening, eventueel via sociale activering.
•
1992-1998: scholings- en subsidieregelingen: BBS, BVL, CBB, KRA, KRS, KRU (later
opgenomen in WIW)
•
1992-1998: additionele werkgelegenheidimpulsen: banenpool, ‘Melkert-1, 2, 3, 4 -banen’
(later, met uitzondering van Melkert-1, opgenomen in WIW)
•
1999: I/D-regeling: In- en doorstroombanen
•
1999: Werklozen van 57,5 jaar en ouder: weer verplichte inschrijving arbeidsbureau
•
2000: Wet Verbod op leeftijdsdiscriminatie bij de arbeid (in voorbereiding)
Wetgeving m.b.t. de uitvoering
•
1995: nOsv 1995, (nieuwe) Organisatiewet sociale verzekeringen, waarmee scheiding werd
aangebracht tussen beleid en uitvoering; ontvlechting bedrijfsverenigingen en
uitvoeringsinstellingen.
•
1997: nOSV 1997, (nieuwe) Organisatiewet sociale verzekeringen, waarmee
opdrachtgeverschap uitvoering werknemersverzekerkingen werd overgeheveld van sociale
partners naar Lisv;
•
1997: (nieuwe) Arbeidsvoorzieningswet, waardoor bemiddeling meer wordt afgestemd op
moeilijk plaatsbaren; wederzijdse samenwerkingsplicht tussen uvi’s, gemeenten en arbvo
•
2000: SUWI (in voorbereiding), Structuur Uitvoering Werk en Inkomen, nieuwe
uitvoeringsstructuur, waarin gekozen wordt voor publieke claimbeoordeling,
uitkeringsverzorging en premie-inning, en voor private reïntegratie
Algemeen:
•
1997: Wet Boeten en Maatregelen; middelen ter controle en handhaving: gericht op het
vermijden van uitkeringsafhankelijkheid en het bevorderen van een actieve opstelling van
uitkeringsgerechtigden om werk te vinden.

Op één wet, die zeer specifiek op reïntegratie is gericht, wordt hieronder nader
ingegaan: de Wet Reïntegratie arbeidsgehandicapten (REA).
Wet REA
In de loop van de jaren tachtig en negentig zijn er verschillende maatregelen
ingevoerd om de reïntegratie van arbeidsongeschikten te bevorderen. Deze
maatregelen waren echter nogal versnipperd en weinig inzichtelijk voor de
werkgevers, met als gevolg dat er (te) weinig gebruik van werd gemaakt. De wet
REA (ingevoerd per 1 juli 1998) moest dit probleem oplossen. In deze wet zijn
reeds bestaande instrumenten bijeengebracht, zijn de mogelijkheden van een aantal
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instrumenten verruimd en zijn ook nieuwe instrumenten, zoals (her)plaatsingsbudgetten,7 geïntroduceerd.
Een belangrijk onderdeel van de wet REA is dat de verantwoordelijkheidsverdeling tussen werkgevers, uitvoeringsinstellingen, gemeenten en Arbeidsvoorziening duidelijker is geregeld. Daarnaast biedt de wet een betere stroomlijning van de financieringsstructuur van het reïntegratie-instrumentarium.
Bovendien is de doelgroep voor toepassing van de reïntegratie-instrumenten sterk
uitgebreid: het gaat niet alleen om de groep met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, maar ook om degenen die maximaal 5 jaar geleden zo’n uitkering
ontvingen, om zieke werknemers tijdens het eerste ziektejaar, om degenen die na
afloop van het eerste ziektejaar niet in aanmerking komen voor een uitkering, en
om ABW'ers en ANW'ers die (op basis van een medisch-arbeidskundig oordeel)
als arbeidsgehandicapt zijn beoordeeld.
Doel van dit alles is dat er een optimaal gebruik ontstaat van het beschikbare
reïntegratie-instrumentarium. Dit bestaat met name uit loondoorbetalingsregelingen bij (her)plaatsing of proefplaatsing, subsidies voor toepassing van
voorzieningen, subsidies voor scholing en begeleiding.
De wet REA kan gezien worden als de resultante van een intensivering van het
reïntegratiebeleid dat reeds een aantal jaren gaande was.
2.3.4 Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat er in het afgelopen decennium zeer veel
veranderingen en vernieuwingen hebben plaatsgevonden in de sociale
zekerheidswetgeving die specifiek of met name gericht zijn op bevordering van
reïntegratie van uitkeringsontvangers.

2.4 Financiële prikkels
Op basis van de rationele keuzetheorie, waarbij gedrag van individuen wordt
verklaard vanuit het streven naar nutsmaximalisatie, kan worden verondersteld dat
alle drie arbeidsmarktpartijen meer reïntegratiegedrag zullen vertonen naarmate dit
meer in hun voordeel is. Uitkeringsontvangers zullen eerder een baan accepteren
naarmate het verschil tussen het te verdienen loon en de uitkering groter is, werkgevers zullen eerder een uitkeringsgerechtigde aannemen naarmate zij meer
subsidie ontvangen, en uitvoeringsorganen zullen meer uitkeringsgerechtigden
reïntegreren naarmate zij meer worden beloond voor hun prestaties.
2.4.1 Financiële prikkels voor uitkeringsgerechtigden
Van het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel wordt vaak beweerd dat het vergeleken met andere landen - zeer royaal is en daardoor mensen afhoudt van het
zoeken naar werk. Met name de duur en hoogte van de uitkering spelen hierbij een
rol. Verder kan het systeem van de inkomensafhankelijke subsidies en voorzieningen zoals we dat in Nederland kennen, een belemmerende uitwerking hebben.
Uitkeringsontvangers die dergelijke subsidies en voorzieningen ontvangen, zouden
erdoor geremd worden in hun arbeidsdeelname, omdat dat hen netto niets of niet
veel extra inkomen oplevert. De situatie in de uitkering is dan financieel
aantrekkelijker dan het verrichten van betaald werk. De premie- en vrijlatingsregelingen in de ABW, die van toepassing zijn wanneer men naast de uitkering
werkt, zijn erop gericht de arbeidsparticipatie te bevorderen. Ook kunnen zij
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echter als een belemmering voor reïntegratie werken, op dezelfde manier als
subsidies en voorzieningen.
Achtereenvolgens worden de verschillende financiële prikkels voor
uitkeringsgerechtigden besproken, waarbij tevens zal worden nagegaan in welke
opzichten deze prikkels sinds begin jaren negentig zijn veranderd.
• uitkeringsvoorwaarden: hoogte en duur van de uitkering;
• armoedeval;
• premie- en vrijlatingsregelingen.
2.4.1.1 Uitkeringsvoorwaarden: hoogte en duur uitkering
ABW
Sinds 1980 zijn de normbedragen in de bijstand afgeleid van het wettelijk
minimumloon (WML) voor personen van 23 jaar en ouder. Tot de invoering van
de nieuwe Algemene bijstandswet per 1 januari 1996 golden de volgende normen:
• 100% van het WML voor (on)gehuwd samenwonenden (beide partners 21 jaar
of ouder en geen schoolverlater van 21 tot 27 jaar);
• 90% van het WML voor éénoudergezinnen (21 jaar of ouder en geen
schoolverlater van 21 tot 27 jaar);
• 70% van het WML voor alleenstaanden (ouder dan 23 jaar);
• 60% van het WML voor woningdelers ouder dan 23 jaar.
Met ingang van de nieuwe Algemene Bijstandswet is het normbedrag van
eenoudergezinnen en alleenstaanden verlaagd tot respectievelijk 70% en 50% van
het wettelijk minimumloon. Gemeenten kunnen afhankelijk van de leef- en
woonomstandigheden een toeslag geven van maximaal 20%, hetgeen met name
voor eenoudergezinnen vaak gebeurt. De aparte norm voor woningdelers is
vervallen.

Conclusie ABW:
Door de koppeling aan het WML gaan (echt)paren in de bijstand er met werken niet of nauwelijks op
vooruit als zij zijn aangewezen op het minimumloonniveau of iets daarboven. Ook voor
eenoudergezinnen is de afstand tussen uitkering en loon gering (bij een uitkering van 90% van het
WML). Alleenstaanden die 50-70% van het WML ontvangen, worden financieel sterker geprikkeld om
uit de bijstand te komen. Deze prikkel is na invoering van de nieuwe ABW nog sterker geworden.

WW
In 1985 is het uitkeringspercentage in de WW verlaagd van 80% naar 70% van het
dagloon. Sindsdien is dit percentage op 70 gebleven. De WW gaf recht op een
uitkering gedurende slechts een half jaar. Daarnaast bestond er echter, tot 1987, de
WWV, welke recht gaf op twee jaar vervolguitkering. Deze bedroeg in eerste
instantie 75% van het laatst verdiende loon, maar werd in 1985 verlaagd naar
70%. Met de invoering van de nieuwe WW per 1 januari 1987 werd het recht op
de maximale duur gemiddeld genomen verminderd, als gevolg van veranderingen
in de referte- en arbeidsverledeneis. In de jaren negentig zijn er nog verschillende
wijzigingen in de WW doorgevoerd, die er toe moesten bijdragen dat het recht op
uitkering selectiever werd en dat de duur van de WW-uitkering werd beperkt. De
criteria voor de referte-en arbeidsverledeneis werden strenger. Tot 1 maart 1995
diende men voor het recht op een WW-uitkering tenminste 26 weken in de laatste
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52 weken als werknemer te hebben gewerkt, daarna werd de eis tenminste
26 weken uit de laatste 39 weken. Als men aan de referte-eis voldoet heeft men
recht op een half jaar WW-uitkering. Voldoet men tevens aan de arbeidsverledeneis, dan heeft men recht op een verlengde uitkering. De duur van de verlengde
uitkering is afhankelijk van de duur van het arbeidsverleden. In de periode 19911995 had iemand recht op een verlenging van de WW-uitkering als hij in de vijf
jaar voorafgaand aan het begin van de werkloosheid minstens 3 jaar, voor
minimaal 52 dagen per jaar, loon had ontvangen (de zogenaamde '3-uit-5-eis').
Vanaf 1 maart 1995 is dit veranderd in 'minstens 4 jaar' (de '4-uit-5-eis'). De duur
van de verlengde uitkering varieert van drie maanden bij 5 jaren arbeidsverleden
tot vier en een half jaar bij 40 jaar arbeidsverleden. Na afloop van de verlengde
uitkering had men tot maart 1995 nog gedurende 1 jaar recht op een vervolguitkering van 70% van het minimumloon (of, als dat lager is, van 70% van het
dagloon). Na maart 1995 is het recht op een vervolguitkering verlengd tot 2 jaar.
Indien men wel voldoet aan de referte-eis maar niet aan de arbeidsverledeneis, is
sinds maart 1995 de WW-uitkering van de eerste 6 maanden niet meer loongerelateerd, maar bedraagt hij 70% van het minimumloon (of als dat lager is 70%
van het dagloon). Dit heet de kortdurende uitkering.
Door de aanscherping van de referte- en arbeidsverledeneis komen er sinds maart
1995 minder werklozen in aanmerking voor zowel een WW-uitkering van een half
jaar, als voor een verlengde WW-uitkering en een vervolguitkering. Deze
werklozen kunnen vervolgens wel een beroep doen op een bijstandsuitkering.
Deze is echter partner- en middelengetoetst, waardoor het recht op een
bijstandsuitkering niet vanzelfsprekend is.

Conclusie WW:
De wijzigingen in de WW-uitkering betekenen dat de toekenning selectiever is geworden en dat voor
een deel van de werklozen de duur van de uitkering is bekort. Deze werklozen worden financieel
sterker geprikkeld om werk te aanvaarden dan vóór de wijzigingen het geval was.
Voor degenen met een langdurig arbeidsverleden (vaak ouderen) is de maximumduur van de uitkering
zo lang geworden (maximaal 5 jaar) dat hiervan een remmende werking op werkaanvaarding kan
worden verwacht.

WAO
Evenals bij de WW is het uitkeringspercentage in de WAO per 1 januari 1985
verlaagd van 80% naar 70% van het dagloon. Nadien zijn er nog enkele andere
wijzigingen doorgevoerd die ertoe hebben geleid dat de uitkeringsvoorwaarden
zijn verslechterd. Tot 1987 gold dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten een
volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering konden ontvangen (verdiscontering van
de werkloosheidscomponent in het arbeidsongeschiktheidspercentage). Reïntegratie werd op die manier geremd. Het aandeel personen met een gedeeltelijke
WAO-uitkering bedroeg in 1987 18% van het totaal aantal WAO-uitkeringen. In
1993 was dit aandeel gestegen tot 23%. Bij de invoering van TBA op 1 augustus
1993 is het arbeidsongeschiktheidscriterium gewijzigd, waardoor er veel
stringenter gekeken wordt of er nog resterende arbeidscapaciteit aanwezig is. Het
aandeel personen dat sindsdien gedeeltelijk arbeidsgeschikt wordt geacht, is
daardoor verder toegenomen tot 30% in 1998. Verder werden cohortsgewijs vanaf
1994 personen die reeds een WAO-uitkering ontvingen én in 1993 jonger waren
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dan 45 jaar volgens de nieuwe regels gekeurd. Als gevolg van de herkeuring is
voor een deel van hen het arbeidsongeschiktheidspercentage verlaagd of zijn de
betrokkenen volledig goedgekeurd. Ook is met de invoering van de TBA de duur
van de loongerelateerde uitkering leeftijdsafhankelijk gemaakt.
Al deze maatregelen (afschaffing van de verdiscontering van de werkloosheidscomponent, de wijziging van het arbeidsongeschiktheidscriterium, de invoering
van herbeoordelingen en een leeftijdsafhankelijke uitkeringsduur) hebben als doel
het recht op en de hoogte van de WAO- uitkering te beperken en arbeidsongeschikten financieel te prikkelen het werk te hervatten.
Voor de meeste werknemers is echter het 'WAO-gat' dat als gevolg van de
beperking van de uitkeringsduur van de loongerelateerde uitkering ontstaat,
herverzekerd, hetgeen tot een sterke beperking van de financiële prikkel op
werkhervatting leidt. Ook bovenwettelijke regelgeving in de WAO kan reïntegratieremmend werken. In de meeste CAO's is namelijk geregeld dat de werkgever
de uitkering gedurende het eerste jaar na WAO-intrede aanvult tot 100% van het
loon. Tijdens het ZW-jaar ontvangt de zieke werknemer volgens de meeste CAO's
eveneens 100%; dit zet zich dus door in het eerste WAO-jaar. Veel zieke werknemers worden dus pas na twee jaar geconfronteerd met een inkomensdaling. Een
financiële prikkel om het werk zo snel mogelijk te hervatten, ontbreekt daardoor.
Nog een andere financiële rem op arbeidsparticipatie door arbeidsongeschikten is
gelegen in het feit dat voor veel mensen met een WAO-uitkering een premievrije
pensioenopbouw tot 65 jaar is gegarandeerd op basis van het oude salarisniveau.
Dit remt arbeidsdeelname tegen een lager salarisniveau of waarbij men bij een
andere pensioenverzekeraar wordt aangesloten. Men verliest dan immers aan
pensioenrechten.

Conclusie WAO:
Er zijn in het afgelopen decennium veel wijzigingen in de WAO doorgevoerd met als resultaat dat een
kleiner deel een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt en dat de duur van de
loongerelateerde uitkering is beperkt. Dit zou de financiële prikkel tot werken moeten vergroten. Door
herverzekeren van het 'WAO-gat' en door bovenwettelijke regelingen wordt het effect van een aantal
prikkels echter weer teniet gedaan.

ANW
Met de invoering van de Algemene Nabestaandenwet (ANW) per 1 juli 1996
werden de toelatingscriteria voor deze wet strenger. In de Algemene Weduwen- en
Wezenwet (AWW) die aan de ANW voorafging, hadden weduwen (vanaf 1988
ook weduwnaars) van 40 jaar of ouder recht op een nabestaandenuitkering,
onafhankelijk of men kinderen had. Dit recht behield men tot men 65 jaar werd of
tot men hertrouwde. In de ANW heeft men, indien er geen kinderen onder de
18 jaar zijn en men niet minimaal 45% arbeidsongeschikt is, alleen recht op een
nabestaandenuitkering als men vóór 1 januari 1950 is geboren. Dit betekent dat
mettertijd alleen nog weduwen/weduwnaars recht hebben op een ANW-uitkering
als zij stief-, pleeg- of eigen kinderen jonger dan 18 jaar te verzorgen hebben of als
men tenminste voor 45% arbeidsongeschikt is. De uitkering stopt als aan deze
situatie een eind komt. Een uitkeringsduur tot aan de pensioengerechtigde leeftijd
zal op den duur weinig meer voorkomen.
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De hoogte van de uitkering bedroeg in de AWW 70% van het netto-minimumloon
voor een weduwe/weduwnaar zonder kinderen en 100% wanneer men een kind
onder de 18 jaar had. In de ANW ontvangt men in het laatste geval geen 100%
maar 90% van het netto-minimumloon. Bovendien worden inkomsten uit arbeid
(onder vrijlating van de eerste 1.215 gulden (bedrag 1999) voor tweederde deel
gekort op de ANW-uitkering.

Conclusie ANW:
De wijzigingen in de ANW hebben met zich meegebracht dat de toegang tot de uitkering wordt
beperkt, de duur van de uitkering voor de meesten wordt bekort, de hoogte van de uitkering voor velen
is verlaagd en de inkomsten uit arbeid worden gekort. De eerste twee wijzigingen houden
waarschijnlijk een prikkel in om betaalde arbeid te (gaan) verrichten. De korting van arbeidsinkomen
op de uitkering kan echter leiden tot een geringere mate van arbeidsparticipatie onder degenen die
recht hebben op een ANW-uitkering.

2.4.1.2 Armoedeval
Een veelgehoord argument waarom mensen met een bijstandsuitkering in geringe
mate zouden worden geprikkeld tot het aanvaarden van een betaalde baan, is dat er
sprake is van een armoedeval. In het onderzoek 'Werken voor de val?' wordt de
armoedeval als volgt gedefinieerd: "er is sprake van een armoedeval als (een deel
van) de inkomensstijging door werkaanvaarding teniet wordt gedaan door het
(gedeeltelijk) verlies van één of meer inkomensafhankelijke voorzieningen"
(Moors 2000:21). Volgens deze definitie is er dus ook sprake van een armoedeval
als men netto meer overhoudt dan in de uitkeringssituatie. Anderen (o.a. Bosselaar
1994:41) definiëren de armoedeval als een situatie waarin de vooruitgang in
inkomen bij het gaan verrichten van betaalde arbeid volledig wegvalt tegen het
verlies van bepaalde voorzieningen of waarin men er in inkomen op achteruit gaat.
Hoewel in de definities niet expliciet genoemd, gaat het bij de armoedeval om een
uitgangssituatie waarin men een uitkering op minimumniveau of iets daarboven
ontvangt.
De volgende inkomensafhankelijke voorzieningen zijn in verband met de
armoedeval van belang:
• huursubsidie;
• kwijtschelding van gemeentelijke heffingen (onroerende-zaakbelasting,
rioolrechten, afvalstoffenheffing);
• bijzondere bijstand;
• bijdrage kinderopvang;
• voorzieningen op grond van lokaal armoedebeleid (bv. een stadspas);
• tegemoetkoming studiekosten, aanvullende beurs.
Allereerst wordt de inkomensverandering bij de overgang van bijstandsuitkering
naar wettelijk minimumloon besproken ingeval er geen sprake is van
inkomensafhankelijke regelingen, en vervolgens ingeval hier wel sprake van is.
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Inkomensmutatie ingeval geen gebruik wordt gemaakt van inkomensafhankelijke
regelingen
In tabel 2.8 staat aangegeven hoeveel verschillende huishoudenstypen met een
bijstandsuitkering er in inkomen op vooruit zouden gaan als zij zouden gaan
werken tegen het wettelijk minimumloon, ervan uitgaande dat zij geen gebruik
maken van inkomensafhankelijke regelingen. De mate van inkomensvooruitgang
blijkt sterk afhankelijk van het huishoudenstype. Voor (echt)paren is de
inkomensstijging, wanneer één van beide partners gaat werken, zeer beperkt (2% à
3%). Ook alleenstaande ouders zouden slechts een beperkte vooruitgang ervaren
(14% à 16%). De procentuele inkomenstijging bij alleenstaanden is daarentegen
veel groter en bedraagt circa 30%, terwijl woningdelers zelfs een stijging van 81%
ondervinden. Met name voor deze laatste groep is er dus sprake van een sterke
financiële prikkel om te gaan werken.
De relatieve toename in het inkomen door te gaan werken tegen het minimumloon,
is in 1992 vrijwel gelijk aan die in 1997 en in 2000. De groep woningdelers (die
overigens in de ABW niet meer als aparte categorie bestaan) vormt hierop een
uitzondering. Voor hen is de procentuele inkomensstijging sterk gestegen, van
55% in 1992 naar 81% in 2000. Voor de overige drie huishoudenstypen is er in de
jaren negentig nauwelijks een verandering opgetreden in de mate waarin zij
financieel worden geprikkeld om vanuit een bijstandsuitkering een baan te
aanvaarden tegen het minimumloon.

Tabel 2.8 Netto wettelijk minimumloon (WML) als percentage van de bijstandsnorm voor 23 jaar en ouder,
uitgesplitst naar huishoudenstype, per 1 januari 1992, 1 januari 1997 en 1 januari 2000
1992

1997b

2000b

WML bijstand
WML bijstand
WML bijstand
(ƒ)
(ƒ)
%
(ƒ)
(ƒ)
%
(ƒ)
(ƒ)
%
woningdeler
1.578
1.019
155
1.695 1.117
152
1.858 1.028
181
alleenstaand
1.578
1.200
131
1.695 1.315
129
1.858 1.439
129
eenoudergezina
1.765
1.543
114
1.922 1.690
114
2.154 1.850
116
(echt)paar
1.745
1.714
102
1.916 1.878
102
2.110 2.056
103
a Alleenstaande ouder met kind jonger dan 12 jaar.
b Per 1 januari 1996 ontvangen alleenstaanden 50% van het wettelijk minimumloon, en alleenstaande ouders
70%. Afhankelijk van de woon- en leefomstandigheden kan de gemeente een toeslag van maximaal 20%
verstrekken. Omdat zeer veel gemeenten dit doen, is in de tabel uitgegaan van de maximale uitkering van
70% voor alleenstaanden en 90% voor eenoudergezinnen. Voor woningdelers (die in de nieuwe ABW niet
meer als aparte categorie bestaan), is uitgegaan van 50% van het wettelijk minimumloon.
huishoudenstype

Bron: Sociaal info (1992, 1997, 2000) SCP-bewerking

Op grond van tabel 2.8 kan worden geconcludeerd dat alle huishoudenstypen van
bijstandsontvangers er financieel op vooruit gaan als zij gaan werken tegen het
wettelijk minimumloon, al is deze vooruitgang dan ook soms zeer beperkt.
Wanneer echter rekening wordt gehouden met de extra kosten die men moet
maken om te kunnen werken, verandert dit beeld. De zogenaamde verwervingskosten bedragen naar schatting 6,5% van het arbeidsinkomen (SZW 1999a: 115).
Voor paren met een bijstandsuitkering betekent dit dat zij er, na aftrek van deze
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kosten, in inkomen op achteruit gaan indien een van de partners tegen het
minimumloon gaat werken. Voor alleenstaande ouders zullen de verwervingskosten wellicht hoger liggen dan 6,5% van het arbeidsinkomen, vanwege de kosten
van kinderopvang. Ook van hun inkomenstoename zal dan weinig of niets
overblijven.
Inkomensmutatie in geval van inkomensafhankelijke regelingen
De constatering dat er, indien de verwervingskosten buiten beschouwing worden
gelaten, voor alle huishoudenstypen sprake is van een inkomensverbetering
wanneer men vanuit een bijstandsuitkering gaat werken, geldt ook in het geval
men gebruik maakt van inkomensafhankelijke subsidies en voorzieningen.
Opnieuw blijkt echter dat deze inkomensstijging voor (echt)paren zeer beperkt is
en, ongeacht het aantal voorzieningen dat men ontvangt, slechts 600 gulden per
jaar bedraagt (zie tabel 2.9). Bij eenoudergezinnen is de toename groter: zelfs
indien men in de uitkeringssituatie van drie regelingen gebruik maakte, bedraagt
deze nog 1.200 gulden per jaar. Alleenstaanden gaan er eveneens meer op vooruit
dan paren, maar in mindere mate dan eenoudergezinnen. Slechts wanneer zij van
drie voorzieningen gebruik maken, hetgeen relatief weinig voorkomt (SZW
1999a: 183), is de inkomensstijging van alleenstaanden hoger dan die van
eenoudergezinnen.

Tabel 2.9 Inkomensstijging per jaar (in guldens) bij overgang vanuit een bijstandsuitkering naar voltijd werk
tegen het wettelijk minimumloon, naar aantal inkomensafhankelijke regelingen en huishoudenstype, 1999.

alleenstaand
eenoudergezin
(echt)paar

geen gebruik van
regelingen

één regeling

twee regelingen

drie regelingen

5.100
3.800
600

2.300
2.900
600

2.200
2.700
600

1.700
1.200
600

Bron: SZW (1999a: 114, 181)

De vraag is of de omvang van de inkomensmutatie is gewijzigd in de periode
1992-1999, ofwel of er in de jaren negentig veranderingen zijn opgetreden in de
financiële prikkels voor bijstandsontvangers. Helaas is het niet mogelijk de
berekening, die door SZW voor 1999 is verricht (zie tabel 2.9), te herhalen voor
eerdere jaren. Wel kan de ontwikkeling in inkomensmutatie worden nagegaan in
het geval dat men alleen huursubsidie ontvangt8 (tabel 2.10).
Tabel 2.10 Inkomen per jaar (in guldens) en inkomensstijging (in procenten) bij overgang vanuit een
bijstandsuitkering met individuele huursubsidie (ihs) naar voltijd werk tegen het wettelijk minimumloon, naar
huishoudenstype, 1992 en 1999.

alleenstaand
eenoudergezin
(echt)paar zonder kinderen
(echt)paar met kinderen

1992

1999

bijstand + ihs WML + ihs toename (%)
17.249
20.908
21,2
21.612
24.348
12,7
23.793
24.063
1,1
23.793
24.063
1,1

bijstand + ihs WML+ ihs toename (%)
20.980
23.342
11,3
26.497
30.113
13,6
28.656
29.082
1,5
29.040
29.466
1,5

Bron: SCP-bewerking van bijstandsnormen en tabellen huursubsidie
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Vergelijking tussen 1992 en 1999 laat zien dat de procentuele inkomensstijging
voor paren die vanuit een situatie van bijstand met huursubsidie9 een voltijdbaan
tegen minimumloon aanvaarden, iets is verhoogd (van 1,1% naar 1,5%). Voor
eenoudergezinnen is de inkomensstijging eveneens toegenomen, van 12,7% naar
13,6%. Alleenstaanden gaan er in 1999 echter minder op vooruit wanneer zij gaan
werken dan in 1992. Hun inkomensstijging ligt in het eerstgenoemde jaar circa
10 procentpunten lager dan in het laatstgenoemde jaar. De oorzaak hiervan ligt in
de herijking van de huursubsidie voor alleenstaanden, waar in 1992-1993 mee is
begonnen en als gevolg waarvan de huursubsidie bij aanvaarding van een betaalde
baan sterker wordt verminderd dan voorheen. Geconcludeerd kan worden dat de
financiële prikkel om te gaan werken voor alleenstaanden duidelijk is afgenomen,
terwijl deze voor paren en eenoudergezinnen, in beperkte mate, is versterkt.
Inkomensvooruitgang bij feitelijke reïntegratie
In de voorgaande tabellen is gesimuleerd in welke mate uitkeringsgerechtigden er
financieel op vooruit zouden gaan indien zij gaan werken. Het SCP en de sociaalwetenschappelijke afdeling van de gemeente Rotterdam zijn ieder in een eigen
onderzoek ook op basis van reële inkomensgegevens nagegaan in welke mate er
sprake is van een inkomensverbetering indien uitkeringsontvangers met een laag
inkomen (SCP) of met een bijstandsuitkering (Rotterdam) betaald werk gaan
verrichten. Uit het SCP-onderzoek blijkt dat slechts 18% van degenen die gaan
werken uit de armoede geraken. Zij behoren niet langer tot degenen met een laag
inkomen, hetgeen is gedefinieerd als 'maximaal 250 gulden boven het beleidsmatig
minimum' (SCP/CBS 1998).
In het onderzoek van Rotterdam, waarin uitstromers uit de bijstand in 1995 en
1997 zijn geënquêteerd, wordt onder andere het volgende geconstateerd (Moors
2000: 21-22).
• 94% is na werkaanvaarding meer gaan verdienen dan de relevante
bijstandsnorm.
• Alleenstaanden gaan er gemiddeld 30% op vooruit, (echt)paren 20% en
eenoudergezinnen 15%.
• Bij 94% van degenen die erop vooruit zijn gegaan, wordt de inkomensstijging
echter deels of geheel weer teniet gedaan door het verlies van subsidies/voorzieningen.
• Alleenstaanden raken het vaakst (een deel van) de huursubsidie kwijt,
verliezen in de meeste gevallen kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en
zien hun draagkracht het meest stijgen, waardoor zij vaker dan de andere
gezinstypen geen recht meer hebben op bijzondere bijstand.
• Bij alleenstaanden, eenoudergezinnen en paren zonder kinderen bedraagt het
verlies circa eenderde deel van het meerinkomen; bij paren met kinderen is dit
44%.
• Resultaat is dat, rekening houdend met het verlies van (een deel van) de
voorzieningen, de meerderheid van de alleenstaanden er ongeveer 10% in
inkomen op vooruit gaat vergeleken met de relevante bijstandsnorm; de
meerderheid van de eenoudergezinnen verdient tussen 110% en 120% van de
relevante bijstandsnorm en de meerderheid van de paren houdt minder dan
110% over.
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Moors (2000: 23) constateert dat cumulatie van het verlies van gemeentelijke
voorzieningen, zoals kwijtschelding, meer terugval van het meerinkomen kan
betekenen dan verlies van een landelijke voorziening als huursubsidie.
Bij het risico op een armoedeval wanneer men gaat werken, wordt vaak
vanzelfsprekend gedacht aan personen met een bijstandsuitkering. De hiervoor
gepresenteerde bevindingen gaan echter ook op voor mensen met een WW-,
WAO- of ANW-uitkering voorzover deze ongeveer even hoog is als de voor hen
relevante bijstandsnorm. Recht op huursubsidie en de meeste gemeentelijke
voorzieningen zijn namelijk gekoppeld aan de hoogte van het inkomen en niet aan
het type uitkering. Wel is het zo dat het niet-gebruik van dit soort voorzieningen
onder personen met een bijstandsuitkering lager ligt dan onder ontvangers van
andere uitkeringen. Dit hangt samen met het feit dat bijstandsgerechtigden hun
uitkering via de gemeentelijke sociale dienst ontvangen, waardoor de
toegankelijkheid tot met name gemeentelijke voorzieningen groter is dan bij
andere uitkeringscategorieën.
Lange termijn perspectief
Op basis van de rationele keuzetheorie (en de daaruit afgeleide job-search theorie)
kan worden verondersteld dat uitkeringsontvangers geen betaalde arbeid zullen
aanvaarden als er sprake is van een armoedeval. Men gaat er immers financieel
niets op vooruit. Toch zou ook kunnen worden verwacht dat men wel bereid is een
dergelijke baan aan te nemen als hierdoor perspectief ontstaat op een beter
betaalde baan in de toekomst. Het feit dat veel mensen met een bijstandsuitkering
aan het werk gaan voor het minimumloon of iets daarboven, vaak in gesubsidieerde banen, wijst in deze richting. Ook wordt deze veronderstelling ondersteund
door onderzoek onder langdurig werklozen: men zegt bereid te zijn een baan tegen
het minimumloon te aanvaarden als men perspectief heeft op een hogere betaling
na een jaar (Jehoel-Gijsbers en Kersten 1995: 53). Tevens blijkt uit dat onderzoek
dat niet zozeer de hoogte van het loon doorslaggevend is, maar dat uitkeringsgerechtigden meer letten op de inhoud van het werk en de toekomstperspectieven.
Langdurig werklozen zeggen in veel gevallen een baan tegen het wettelijk
minimumloon te accepteren als het maar om hun voorkeursbaan gaat.
Onaantrekkelijke banen waar zij de minste voorkeur voor uitspreken, willen de
meeste langdurig werklozen (71% van hen) niet aanvaarden, ook niet tegen een
hoog loon. Niet-voorkeurskenmerken blijken nauwelijks af te kopen met een hoger
loon (Jehoel-Gijsbers en Kersten 1995: 82).
2.4.1.3 Premie- en vrijlatingsregelingen ABW
De premie- en vrijlatingsregelingen zoals die voor bijstandsontvangers gelden, zijn
bedoeld om de arbeidsparticipatie te stimuleren. Gemeenten kunnen zelf invulling
geven aan hun premiebeleid, de vrijlatingsregeling is een centrale regeling. Veel
gemeenten verstrekken een premie bij het volgen of afronden van scholing
(scholingspremies) of wanneer men volledig uitstroomt naar betaalde arbeid
(uitstroompremie). Deze premies zullen in principe altijd als een positieve prikkel
worden ervaren. Daarnaast kennen ook veel gemeenten deeltijdpremies die worden
verstrekt als bijstandsontvangers in deeltijd gaan werken en het inkomen uit arbeid
lager is dan de uitkering. De centrale vrijlatingsregeling heeft dezelfde werking als
de deeltijdpremie. Hoewel beide regelingen bedoeld zijn om de uitkeringsonaf-
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hankelijkheid te bevorderen, kunnen zij in bepaalde gevallen ook een remmende
werking hebben op volledige werkhervatting en uitstroom uit de bijstand. In het
volgende kader wordt de inhoud van de centrale vrijlatingsregeling en de
deeltijdpremie beschreven.

Centrale vrijlatingsregeling
Tot 1 oktober 1994 bestond er een centrale vrijlatingsregeling in de bijstandswet. Voor alle
bijstandsontvangers gold dat, als zij inkomsten uit arbeid hadden, een deel hiervan niet werd gekort op
de uitkering. Hierdoor kon men maximaal 115% van de uitkering ontvangen. Na afschaffing in 1994
is er per 1 oktober 1997 een nieuwe centrale vrijlatingsregeling ingevoerd, die inhoudt dat de eerste
164 gulden netto per maand wordt vrijgelaten (dit wil zeggen, niet wordt gekort op de uitkering). Van
het meerdere inkomen mag men 50% behouden tot een maximum van 301 gulden per maand
(bedragen 1999). De centrale vrijlatingsregeling geldt alleen voor de volgende groepen:
•
personen van 57,5 jaar en ouder;
•
alleenstaande ouders met kinderen onder de 5 jaar;
•
personen die om medische of sociale redenen aangewezen zijn op een deeltijdbaan.
Deeltijdpremie
Aan categorieën die niet onder de vrijlatingsregeling vallen, kunnen gemeenten een deeltijdpremie
verstrekken. Gemeenten kunnen zelf vaststellen aan welke criteria deze categorieën moeten voldoen. In
sommige gemeenten komen alle overige categorieën bijstandsontvangers in aanmerking, in andere
gemeenten alleen langdurig werklozen, ouderen, alleenstaande ouders met kinderen boven de 5 jaar, of
personen die behoren tot een bepaalde fase (2, 3 of 4) etc. Ook kunnen gemeenten de hoogte van de
premie zelf vaststellen met een maximumpremie per jaar van 3.600 gulden netto (dit wil zeggen
maximaal 300 gulden per maand gemiddeld, vergelijkbaar met de maximale vrijlating; bedragen
1999). In een aantal gemeenten is de premieregeling vergelijkbaar met de vrijlatingsregeling. In veel
gemeenten is de premieregeling echter minder aantrekkelijk.10

Bij toepassing van de centrale vrijlatingsregeling wordt de maximale vrijlating al
bereikt bij een arbeidsinkomen van 438 gulden netto per maand. Dit wil zeggen
dat, om het maximum van 301 gulden per maand te ontvangen, een alleenstaande
ongeveer een kwart baan tegen het minimumloon zou moeten aannemen en een
alleenstaande ouder of een lid van een paar ongeveer eenvijfde baan (1 dag per
week). Alleenstaande ouders en paren met een bijstandsuitkering ontvangen bij
maximale vrijlating meer dan het wettelijke minimumloon. Een alleenstaande met
bijstand ontvangt in dat geval iets minder dan het wettelijk minimumloon.
De premieregeling is meestal ongunstiger voor de bijstandsontvanger dan de
vrijlatingsregeling. Maar ook voor de premieregeling geldt dat het boven een
bepaald aantal arbeidsuren per week niet meer loont om nog meer uren te gaan
werken. Verondersteld kan worden dat bijstandsontvangers door de vrijlatings- en
premieregeling geremd kunnen worden om een grotere deeltijdbaan of een
volledige baan te aanvaarden. Voor personen die aangewezen zijn op een
minimumloonniveau of iets daarboven is het immers financieel aantrekkelijker om
gedeeltelijk te werken en gebruik te maken van de premie- of vrijlatingsregeling
dan om een volledige baan te nemen. Op deze manier kunnen deze regelingen wel
een positief effect hebben op deeltijdse arbeidsparticipatie, maar een negatief
effect op volledige arbeidparticipatie.
Het extra inkomen dat men boven op de uitkering ontvangt, wordt geteld als
inkomen en heeft dus invloed op de hoogte van huursubsidie en andere
(gemeentelijke) inkomensafhankelijke voorzieningen. De premie- en vrijlatings-
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regelingen kunnen dus zelfs een remmend effect hebben op deeltijdse arbeidsparticipatie, omdat zij evenals de eerder genoemde inkomensafhankelijke
voorzieningen een rol kunnen spelen in de armoedeval.
Stimulering arbeidsparticipatie alleenstaande ouders via belastingmaatregel
Met ingang van 1998 is de aanvullende eenouderaftrek verhoogd en gaan
alleenstaande ouders er 500 gulden per jaar op vooruit. In combinatie met andere
nieuwe belastingmaatregelen betekent dit dat zij er vergeleken met 1997 in totaal
1.050 gulden op vooruitgaan (SZW 1997: 15-17). Deze maatregel is met name
bedoeld om alleenstaande ouders in de bijstand financieel te stimuleren betaalde
arbeid te aanvaarden.
2.4.2 Financiële prikkels voor werkgevers
Prikkels voor het in dienst nemen van werklozen
In de afgelopen jaren zijn er verschillende nieuwe regelingen ontwikkeld die als
doel hebben werkgevers financieel te prikkelen mensen met verminderde kansen
op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. Het gaat daarbij vooral om
banen 'aan de onderkant'. Nadat er in 1993 een regeling is gekomen voor
loonkostenreductie op het minimumloonniveau, is deze in 1996 omgezet in de Wet
Vermindering Afdracht Loonbelasting en Premie Volksverzekering (WVA). In
deze WVA zijn de volgende regelingen opgenomen: de VLW (Vermindering
langdurig werklozen) en de SPAK (SPecifieke AfdrachtsKorting).11 De VLW
heeft als doel om meer langdurig werklozen aan het werk te helpen door verlaging
van de loonkosten op en rond het minimumloon (zie SZW 1998: 40).

VLW
De korting op loonbelasting en premies volksverzekering bedraagt 4.610 gulden per jaar voor
werknemers die per maand maximaal 130% van het minimumloon verdienen bij een werkweek van
32 uur of meer (per 1 januari 1999 verhoogd naar 36 uur of meer). Werkgevers kunnen deze korting
maximaal vier jaar ontvangen wanneer zij een langdurig werkloze in dienst nemen.
SPAK
De SPAK heeft als doel om de werkgelegenheid, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt
(werknemers met een lage arbeidsproductiviteit) te stimuleren. In 1997 bedroeg de afdrachtskorting
1.185 gulden per jaar, in 1998 is dit verhoogd tot 3.660 gulden. De SPAK gold tot 1997 alleen voor
lonen tot 115% van het minimumloon. Sinds 1997 is er de 'doorstroom-SPAK'. Deze is van toepassing
bij werknemers die beginnen met een loon tot maximaal 115% van het minimumloon en doorgroeien
tot maximaal 130%.
De SPAK kan worden gecombineerd met de VLM. Hierdoor kan de maximale korting voor het in
dienst nemen van een langdurig werkloze die niet meer verdient dan 115% van het minimumloon
oplopen tot 8.270 gulden. Hierdoor betaalt een werkgever geen werkgeverslasten meer op
minimumloonniveau.

Beide regelingen worden vaak toegepast: in 1996 is de VLW voor bijna 35.000
langdurig werklozen toegekend en wordt de SPAK voor 781.000 werknemers
gebruikt (SZW 1998: 41). Twee jaar later, in 1998, gaat het reeds om
respectievelijk 117.000 langdurig werklozen en 907.000 werknemers (Venema en
Faas 1999).
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Omdat de SPAK ook vaak werd gebruikt voor deeltijdwerkers met een relatief
hoog loonniveau, niet de eigenlijke doelgroep, geldt de SPAK vanaf 1 januari
1998 alleen nog voor banen van 36 uur of meer. Uit onderzoek van het CPB en het
EIT komt dit instrument naar voren als relatief effectief voor het creëren van extra
werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt (SZW 1998:41). Het
betreft hier echter wel conclusies op basis van simulaties.
Prikkels voor het in dienst houden/nemen van arbeidsgehandicapten
Niet alleen voor het in dienst nemen van langdurig werklozen zijn er financiële
prikkels voor de werkgever, maar ook voor het in dienst nemen of houden van
zieke werknemers of arbeidsgehandicapten. In vogelvlucht gaat het om de
volgende maatregelen.
• Om de reïntegratie van zieke werknemers te bevorderen, en op die manier de
WAO-instroom in te dammen, is er in 1994 een eigen risico-periode voor
werkgevers voor de eerste 2-6 weken ziekteverzuim ingevoerd (de wet TZ), in
1996 is dat uitgebreid tot de eerste 52 weken (Wulbz). Gedurende deze
periode is de werkgever verplicht minimaal 70% van het loon door te betalen.
• In de wet Pemba is geregeld dat de werkgeverspremie voor de WAO mede
afhankelijk wordt gemaakt van de WAO-instroom per bedrijf. Dit zal de
reïntegratie van zieke werknemers moeten bevorderen.
• Omdat deze maatregelen de reïntegratie van arbeidsongeschikten, met een
verhoogde kans op ziekteverzuim, negatief zouden kunnen beïnvloeden, is er
een aantal maatregelen ontwikkeld die het financiële risico voor werkgevers
moeten verzachten. Het gaat onder meer om de volgende:
• de werkgever wordt gedurende de eerste drie jaar na aanname van een
arbeidsongeschikte ontslagen van de loondoorbetalingsplicht bij ziekte;
• een werkgever kan bij wijze van proef - zonder betaling van loon - voor
enkele maanden nagaan of een arbeidsgehandicapte in staat is het werk
naar behoren te verrichten (proefplaatsing);
• in de wet REA is verder een aantal subsidies en voorzieningen geregeld in
het geval een werkgever een arbeidsongeschikte in dienst neemt:
loonkostensubsidie, inwerk- en begeleidingssubsidie, vergoeding voor
personele ondersteuning (job caoching), vergoeding voor scholingskosten,
bonusuitkering bij aanname en vergoeding voor aanpassing van de
werkplek.
Hoewel er veel maatregelen zijn bedacht om het in dienst nemen van arbeidsongeschikten voor werkgevers financieel aantrekkelijk te maken, blijken deze prikkels
het ingeschatte risico bij aanname van arbeidsongeschikten onvoldoende weg te
nemen. Hieronder wordt dit nader uitgewerkt.
Risicoselectie door werkgevers
Uit een panelonderzoek onder circa 3.500 bedrijven blijkt dat in 1995 - een jaar na
de invoering van de wet TZ - bijna de helft van de bedrijven zegt strenger te zijn
gaan selecteren op verzuimrisico's en dat nog eens 10% van de bedrijven overweegt om een strengere instroomselectie toe te passen (Boonk et al. 1996). Uit het
onderzoek komt ook naar voren dat de dan op handen zijnde privatisering van de
Ziektewet (Wulbz), werkgevers zal doen besluiten tot nog verdergaande risicoselectie en een toenemende inschakeling van flexibele arbeidskrachten.12 In 1995
hanteert ruim eenderde deel (37%) van de bedrijven één of meer van de verzuim-
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risico's als een streng selectiecriterium. Eén op de vier bedrijven selecteert op
ziekte of gebrek (dit was in 1993, voor de invoering van het eigen risico voor
werkgevers in de ziektewet, slechts 15%), terwijl iets minder dan één op de vijf
bedrijven selecteert op het verzuim- en arbeidsverleden (19%), gebruik maakt van
medische keuringen en gezondheidsverklaringen (18%) en/of selecteert op
risicovol gedrag zoals roken en gevaarlijke sporten (18%).
In de jaren na 1995 zijn deze percentages ongeveer hetzelfde gebleven
(Schellekens et al. 1999: 81). Alleen het aandeel bedrijven dat bij aanstelling van
nieuw personeel gebruik maakt van medische keuringen of gezondheidsverklaringen is, als gevolg van de invoering per 1 januari 1998 van de Wet Medische
Keuringen, verminderd van 18% in 1995 naar 9% in 1998. Krachtens deze wet
zijn medische keuringen of gezondheidsverklaringen alleen toegestaan als de
functie specifieke eisen stelt wat betreft medische geschiktheid. In 1998 is bij 21%
van de werknemers die in dienst zijn genomen, een medische keuring of gezondheidsverklaring afgenomen (Schellekens et al. 1999: 85-86).
Uit een Ctsv-enquête blijkt dat het aantal bedrijven dat gebruik maakt van een
medische keuring bij de aanstelling van nieuw personeel, in 1999 nog verder is
afgenomen, maar dat er in meer bedrijven vragen aan de sollicitant worden gesteld
over de gezondheid. In 1998 was dit in 36% van de bedrijven het geval, in 1999
bij 47% (Koehler en Spijkerboer 1999: 97-99). Aangenomen mag worden dat deze
informatie-inwinning door de werkgever een rol speelt in de risicoselectie.
Uit longitudinaal onderzoek (1991-1998) onder arbeidsongeschikten blijkt dat
werkgevers, volgens de ervaringen van WAO-toetreders, in de loop van de jaren
negentig terughoudender zijn geworden in het aantrekken van arbeidsongeschikten
(Van der Giezen en Jehoel-Gijsbers 1999). Terwijl arbeidsongeschikten in 1998
actiever naar werk zoeken en vaker solliciteren dan in 1991, blijken zij niet vaker
te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Leidde in 1991 nog 20% van
de sollicitaties tot een uitnodiging, in 1998 is dat gedaald tot 11%. Met name bij
mannen is de 'hit rate' afgenomen: van 24 naar 7%. Ook het aandeel WAOtoetreders dat daadwerkelijk bij een nieuwe werkgever aan het werk komt, is in
1998 kleiner dan in 1991. Bovendien ontvangen zij in 1998 minder vaak een vast
contract dan in 1991 het geval was.
Positieve prikkels aan werkgevers voor het in dienst nemen van arbeidsongeschikten lijken tot nu toe niet erg veel invloed te hebben op de reïntegratie van
deze groep. Uit het reeds genoemde Ctsv-onderzoek blijkt dat slechts een zeer
beperkt deel van de werkgevers van mening is dat de verschillende reïntegratieinstrumenten uit de wet REA de kansen van arbeidsgehandicapten op werk
daadwerkelijk zal verbeteren (Koehler en Spijkerboer 1999: 93-94). Het aantal
reïntegratie-instrumenten waar werkgevers feitelijk gebruik van hebben gemaakt,
blijkt in het eerste jaar na invoering van de wet REA (juli 1998 - juli 1999)
beperkt tot in totaal circa 8.500 (Lisv 1999b: 7). Het gaat hierbij om financiële
vergoedingen aan zowel de oude werkgever (circa 3.500 keer) als aan een nieuwe
werkgever (circa 5.000 keer).
Ook in eerdere onderzoeken, vóór de invoering van de wet REA, bleek het gebruik
van positieve financiële prikkels door werkgevers beperkt van omvang. Als
verklaring werd gegeven dat "de werkgever bij de werving en selectie van nieuw
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personeel vooral geïnteresseerd is in een goede kandidaat, meer dan in een
financiële tegemoetkoming" (Andriessen et al. 1995).
Onderzoek van het NIA geeft enig inzicht in de relatieve risicoselectie ten aanzien
van arbeidsgehandicapten: "de bereidheid om van buitenaf werknemers [met een
arbeidsongeschiktheidsverleden] aan te nemen blijkt veel geringer dan de
bereidheid om eigen werknemers na arbeidsongeschiktheid te herplaatsen.... Dit
geldt met name voor mensen met een psychische aandoening" (Lochem en
Wijnands 1995: 57). In overeenstemming hiermee blijkt uit het SZW-werkgeverspanel dat in 1998 slechts 0,4% van de werknemers als arbeidsgehandicapte van
buiten het bedrijf is aangenomen en dat 1,5% van de werknemers gevormd wordt
door personen die binnen het eigen bedrijf arbeidsongeschikt zijn geworden
(Schellekens et al. 1999:62). Hoewel beide percentages de afgelopen jaren relatief
sterk zijn gestegen, ligt het gemiddeld percentage arbeidsgehandicapte werknemers (1,9% in 1998) nog ver achter bij het streefquotum van 5% dat destijds bij
de invoering van de Wet Arbeid gehandicapte werknemers (Wagw) werd
overwogen.
2.4.3 Financiële prikkels voor uitvoeringsorganen
De uvi's werden (en worden nog steeds) niet financieel geprikkeld om zoveel
mogelijk uitkeringsontvangers te reïntegreren. Ook het beschikbare budget van
Arbeidsvoorziening is lange tijd onafhankelijk geweest van de prestaties die
werden geleverd. Arbeidsvoorziening is jarenlang de enige partij geweest die als
officiële bemiddelingsinstantie voor werklozen optrad. Hierdoor ondervonden de
arbeidsbureaus geen financiële prikkels voor reïntegratie. Eind jaren negentig
komt daar verandering in. Er wordt onderscheid gemaakt in basisdienstverlening
en prestatiedienstverlening. Wat betreft de prestatiedienstverlening worden
afspraken gemaakt tussen het ministerie van SZW en Arbeidsvoorziening over het
aantal bemiddelingsplannen dat deze laatste zal realiseren. Ook door de uvi’s
worden sinds 1998 voor arbeidsongeschikten die niet meer terug kunnen keren
naar de eigen werkgever bemiddelingstrajecten ingekocht. Aanvankelijk was er
nog sprake van 'gedwongen winkelnering', dit wil zeggen dat de uvi’s verplicht
waren bij Arbeidsvoorziening in te kopen (in 1999 moest nog 85% daar worden
ingekocht), maar vanaf 2000 zijn de uvi’s vrij om trajecten in te kopen waar zij
willen. Door de instemming van de Tweede Kamer met de Suwi-nota (zie § 2.5.6)
is de markt voor reïntegratiebedrijven volledig open geworden. Het is de
bedoeling dat reïntegratie privaat zal worden georganiseerd. Arbeidsvoorziening
zal dan ook moeten gaan concurreren met particuliere reïntegratiebedrijven.
Hierdoor zullen financiële prikkels een grotere rol gaan spelen in de reïntegratie
van uitkeringsgerechtigden.
2.4.4 Conclusie
Uitkeringsontvangers die aangewezen zijn op een baan tegen het minimumloon of
iets daarboven ervaren, als gevolg van de armoedeval, weinig financiële prikkels
om betaalde arbeid te aanvaarden. Ook de premie- en vrijlatingsregelingen kunnen
een volledige uitstroom uit de uitkering belemmeren. De mate van financiële
prikkels is in de onderzoeksperiode 1992-1998 niet gewijzigd. De stijging van de
uitstroom uit de ABW en de WW sinds 1996 kan dus niet worden verklaard uit
een grotere mate van financiële prikkels.
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Met name in de tweede helft van de jaren negentig is er regelgeving ontwikkeld
om werkgevers financieel te stimuleren langdurig werklozen en
arbeidsgehandicapten in dienst te nemen. Een deel van deze financiële prikkels
was nodig om het negatieve effect van de Wulbz en Pemba op het in dienst nemen
van arbeidsgehandicapten tegen te gaan.
Van financiële prikkels voor Arbeidsvoorzienig met betrekking tot reïntegratie was
in de jaren negentig nog nauwelijks sprake. In de nabije toekomst zal hiervan wel
steeds meer sprake zijn, met name door de concurrentie met commerciële
reïntegratiebedrijven.

2.5 De uitvoering
2.5.1 Omslag van uitkeringsverstrekking naar activering
De rol van de uitvoeringsorganen is in de jaren negentig flink bekritiseerd en, als
gevolg hiervan, gewijzigd. Het functioneren van de uitvoeringsorganen voor de
sociale zekerheidswetten is onderzocht door een parlementaire enquête-commissie
onder voorzitterschap van Buurmeijer (TK 1992/1993). Aanleiding voor dit zware
instrument van een parlementaire enquête was met name gelegen in het feit dat het
aantal arbeidsongeschikten dramatisch was gestegen tot ruim 900.000 (Sol
2000: 282). Belangrijkste conclusie van het onderzoek was dat de nadruk in de
uitvoering te veel gelegen heeft op het juist, tijdig en correct verstrekken van de
uitkering en te weinig op preventie en reïntegratie. De enquêtecommissie
formuleerde vier uitgangspunten voor een modern en duurzaam stelsel van sociale
zekerheid: activering (dit wil zeggen preventie en reïntegratie), regionale uitvoering, geen invloed van werkgevers en werknemers op de individuele gevalsbehandeling en onafhankelijk toezicht.
Iets later kwam de Onderzoekscommissie Van der Zwan met een kritische analyse
van de uitvoering van de Algemene Bijstandswet (1993). Een belangrijk kritiekpunt van deze commissie was dat de controle en handhaving in de bijstandswet
volstrekt onvoldoende was, waardoor fraude en misbruik vaak zouden voorkomen.
Bedrijfsverenigingen en sociale diensten werden door de onderzoekscommissies
gekenmerkt als uitkeringsfabrieken met weinig oog voor activering en uitstroom
van uitkeringsontvangers.
De Arbeidsvoorzieningsorganisatie is onder de loep genomen door de Commissie
Evaluatie Arbeidsvoorziening, onder voorzitterschap van Van Dijk (1995). Het
onderzoek van deze commissie bestrijkt de periode 1991-1994. Het functioneren
van de Arbeidsvoorziening werd eveneens zwaar bekritiseerd en de onderzoekscommissie stelde de toenmalige tripartiete bestuursvorm (overheid, werkgevers,
werknemers) verantwoordelijk voor het mislukken van het reïntegratiebeleid (Sol
2000: 282).
Na deze drie onderzoeken naar het functioneren van de uitvoeringsorganen is er
een intensieve discussie in gang gezet over de toekomst van de sociale zekerheid
en over de vormgeving van reïntegratie van uitkeringsgerechtigden. Er volgden
ingrijpende wijzigingen in de verschillende typen uitvoeringsorganen. Doel
hiervan was met name een activerende uitvoering van de sociale zekerheid te
bereiken. In plaats van een te zwaar en eenzijdig accent op de inkomenswaarborg
van sociale zekerheid dient het gewicht in de uitvoering verlegd te worden naar
bevordering van arbeidsparticipatie (SZW 1993: 59).
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Nieuwe aanpak
In de uitvoering dient duidelijker aan de cliënt te worden overgebracht dat deze
een eigen verantwoordelijkheid heeft in de inkomensverwerving, dat werk altijd
voorgaat en dat alle arbeidsmogelijkheden moeten zijn onderzocht voordat men
recht heeft op een uitkering, die bovendien zo beperkt mogelijk van duur moet
zijn. Er komt halverwege de jaren negentig in de uitvoering bij bedrijfsverenigingen (later uvi’s) en bij sociale diensten een nieuwe aanpak, gericht op een
strengere poortwachtersfunctie, meer controle en meer uitstroombegeleiding van
cliënten. Voor de uvi’s is deze nieuwe aanpak begin 1998 door het Lisv in een
formele productomschrijving gegoten: de standaard ‘Activeren en controleren’
(A&C). Bij sociale diensten is er al sinds het eind van de jaren tachtig meer en
meer sprake van trajectbegeleiding en maatwerk voor RWW'ers, en worden er
vaker heroriënteringsgesprekken met cliënten gehouden. Dit proces is in de loop
van de jaren negentig verder geïntensiveerd.
De reïntegratiedienstverlening komt met de invoering in 1997 van de nieuwe
Arbeidsvoorzieningswet sterk ten dienste te staan van de moeilijk plaatsbaren. Dit
is een trendbreuk met de eerste helft van de jaren negentig, toen Arbeidsvoorziening uitdrukkelijk koos voor de slip-streammethode. Deze methode ging uit van
de gedachte dat door het plaatsen van makkelijk plaatsbare werklozen bij een
bedrijf, meer mogelijkheden zouden ontstaan om bij datzelfde bedrijf moeilijker
plaatsbare werklozen te bemiddelen. Sinds de invoering van de nieuwe wet worden
de zogenaamde fase 1-cliënten, die makkelijk plaatsbaar zijn, wel geregistreerd en
geïnformeerd, maar dienen zij op eigen kracht aan het werk te komen.
Uit een longitudinaal onderzoek onder cliënten naar hun ervaringen met de
uitvoering blijkt dat in 1995 door de uvi's wel meer aan uitstroombegeleiding
wordt gedaan dan in 1991, maar dat het oordeel over deze begeleiding in 1995
duidelijk negatiever is dan in 1991 (Jehoel-Gijsbers et al. 1996: 192). In beide
jaren scoort de uitstroombegeleiding in de WW en WAO overigens slecht in
vergelijking met andere aspecten van de gevalsbehandeling (zoals de aanvraagprocedure, de keuringsprocedure en de informatieverstrekking). Dat de activiteiten
voor uitstroombegeleiding in 1995 nog steeds in een startfase verkeren, blijkt uit
het feit dat zo’n 70% à 80% van de WW'ers zegt helemaal geen hulp te hebben
ontvangen bij reïntegratieactiviteiten; onder WAO'ers liggen deze percentages iets
lager. Opvallend daarbij is dat gedeeltelijk arbeidsongeschikten en volledig
arbeidsgeschikt verklaarden (beide groepen met restcapaciteit) niet of nauwelijks
méér begeleiding zeggen te hebben ontvangen dan volledig arbeidsongeschikten:
65% à 75% zegt geen enkele hulp te hebben gehad (Jehoel-Gijsbers et al.
1996: 189).
2.5.2 Samenwerking tussen uvi’s, gemeenten en Arbeidsvoorziening
In de tweede helft van de jaren negentig komt de samenwerking tussen uvi’s,
gemeenten en Arbeidsvoorziening van de grond. Uitgangspunt hierbij wordt
gevormd door de één loket-gedachte. Deze samenwerking dient uiteindelijk
gestalte te krijgen in Centra voor Werk en Inkomen (CWI), waarin alle drie
instanties participeren. In de nabije toekomst zouden circa 200 van deze CWI's
operationeel moeten zijn. De hoofddoelstelling van de CWI's is omschreven als
het "zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen via een klantvriendelijke,
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efficiënte en effectieve toeleiding naar arbeid en zo nodig uitkeringsverstrekking"
(zie Terpstra et al. 1999: 5). Zowel bij Arbeidsvoorziening als bij de uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen is de bestuurlijke invloed van de sociale
partners flink teruggedrongen. De rol van de overheid wordt versterkt.
In de nieuwe Arbeidsvoorzieningswet van 1997 wordt de bovengenoemde
doelstelling versmald tot het bevorderen van de aansluiting van het aanbod op de
vraag naar arbeid, toegespitst op moeilijk plaatsbare werklozen. Zoals in paragraaf 2.4.3 al is aangegeven, worden de producten van Arbeidsvoorziening
gesplitst in een basisdienstverlening (registratie, informatie, ontslag enz.) en een
prestatiedienstverlening (het tegen betaling leveren van bemiddeling voor moeilijk
plaatsbare werklozen). Voor dit laatste kunnen uvi’s en gemeenten diensten
inkopen bij Arbeidsvoorziening. Het arbeidsvoorzieningbeleid wordt hiermee ten
dienste gesteld van het sociale zekerheidsbeleid. De verantwoordelijkheid voor de
reïntegratie van uitkeringsontvangers komt bij de uitvoeringsinstellingen van de
sociale zekerheid (de uvi’s en gemeenten) te liggen. Deze krijgen middelen van de
overheid om reïntegratiediensten in te kopen, hetgeen tot 1 januari 2000 nog
grotendeels bij Arbeidsvoorziening dient te gebeuren (gedwongen winkelnering).
Vanaf die datum zijn de uvi’s en gemeenten echter vrij in hun keuze. Met name
wat betreft de reïntegratiedienstverlening aan arbeidsongeschikten is er in de jaren
negentig veel veranderd. Tot de opheffing van de Gemeenschappelijke Medische
Dienst (GMD) melden de -toenmalige- bedrijfsverenigingen bij deze instantie hun
arbeidsongeschikten voor bemiddeling aan. Vervolgens werd de bemiddelingstaak
overgenomen door de afdeling GAK-Arbeidsintegratie. Deze dienst ging tenslotte
per 1 januari 1998 over naar Arbeidsvoorziening. In 2000 gaat de Arbeidsvoorzieningsorganisatie zich splitsen in een op basisdienstverlening gericht organisatieonderdeel en een bedrijfsonderdeel voor reïntegratiedienstverlening
(Arbeidsvoorziening 1999a: 9).
Eerste ervaringen met CWI’s
Terwijl de één loket-gedachte als een zeer belangrijke oplossing werd gezien voor
de uitvoeringsproblemen in de sociale zekerheid, blijken de eerste ervaringen met
de CWI’s tegen te vallen. Uit het Ctsv-onderzoek 'Uitvoering in Samenwerking'
(Terpstra et al. 1999) waarin de uitvoering van de WW in vier CWI’s is geëvalueerd blijkt dat 'het ene loket' in de sociale zekerheid niet bijdraagt aan verbetering
van toegankelijkheid en klantvriendelijkheid. Het negatieve resultaat blijkt in nog
sterkere mate te gelden als het gaat om het weer aan het werk krijgen van werkzoekenden. Terpstra et al. concluderen dat de knelpunten in de samenwerking niet
gezien kunnen worden als kinderziekten of aanloopproblemen, maar een structureel wankele basis vormen voor samenwerking. Zij leggen de oorzaak in
onvoldoende consensus tussen de partijen in het CWI, uiteenlopende belangen en
een negatieve keuze van partijen (deelname omdat men de boot niet wil missen).
Verondersteld kan worden dat de genoemde problemen niet specifiek zijn voor
reïntegratie van WW'ers, maar ook gelden voor arbeidsongeschikten en personen
met een bijstandsuitkering.
2.5.3 Uitvoering van Wet Boeten en Maatregelen
Een belangrijke wet voor een activerende uitvoering is de Wet Boeten en
Maatregelen (ingevoerd per 1 augustus 1996). Hierin is onder andere geregeld dat
organisaties meer mogelijkheden krijgen om ongewenst gedrag van
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uitkeringsgerechtigden te bestraffen. Een van deze ongewenste gedragingen is het
onvoldoende trachten om werk te krijgen. Men begaat dan een overtreding ten
aanzien van de "verplichting met betrekking tot risicobeperking en het vermijden
van uitkeringsafhankelijkheid". Het risico slaat op de ongeschiktheid tot werken
(in de Ziektewet), de arbeidsongeschiktheid (in de arbeidsongeschiktheidswetten)
en de werkloosheid (in de WW). Een dergelijke overtreding wordt bestraft met een
zogenaamde 'maatregel' die een korting op de uitkering betekent, variërend van 5%
gedurende 4 weken tot 20% gedurende 16 weken of een blijvende gehele
weigering (afhankelijk van de ernst van het gedrag)13 (Doeschot et al. 1999: 33).
Het verwijtbare gedrag kan wat betreft de WW zowel liggen in de fase vóórdat
men werkloos wordt (verwijtbare werkloosheid) als in de fase dat men een reeds
een uitkering ontvangt. Uit een evaluatie-onderzoek van het Ctsv naar de
uitvoering van deze wet blijkt dat sinds de invoering van de wet het aantal sancties
in totaal is toegenomen, maar dat het percentage sancties (ten opzichte van het
aantal WW-toekenningen) voor verwijtbare werkloosheid juist is afgenomen
(behalve bij het Gak). Dit geldt vooral voor groepen die bij toepassing van een
sanctie te maken zouden krijgen met een ernstige daling van het inkomen
(Doeschot et al. 1999: 11). Verwijtbare werkloosheid onder jongeren, alleenstaanden en mensen met weinig WW-rechten wordt verhoudingsgewijs meer
aangepakt dan die onder samenwonenden en ouderen. Veel functionarissen zijn
van mening dat de verhouding tussen de zwaarte van de sanctie en ernst van de
overtreding scheef is. Bij gebrek aan mogelijkheden een lichtere strafmaat toe te
passen, kiezen zij er dan nogal eens voor de overtreding te negeren (Doeschot et
al. 1999: 59).
De sollicitatieplicht is altijd een onderdeel van de WW geweest, maar de toetsing
hiervan was niet centraal voorgeschreven; uvi’s vulden dit zelf in. Pas sinds april
1998 gelden nieuwe Lisv-regels en zijn WW'ers verplicht minimaal één
sollicitatieactiviteit per week te verrichten (behalve bij een onvoldoende aanbod
van passende vacatures, ter beoordeling van de consulent). De controle op de
naleving van sollicitatieactiviteiten verloopt echter niet strikt. Dit heeft te maken
met het feit dat het bewijzen van onvoldoende sollicitatieactiviteiten veel
problemen oplevert en veel tijd kost.
De Beer (1996) stelt dat het al dan niet aanvaarden van een baan vooral afhangt
van de mate waarin deze als aantrekkelijk wordt gezien, terwijl de beloning slechts
van ondergeschikt belang is. Dit betekent dat uitkeringsontvangers ook onder
dreiging van een (gedeeltelijk) verlies van de uitkering, weinig genegen zullen zijn
werk te accepteren dat zij als onaantrekkelijk beschouwen. Uit onderzoek van
Bunt et al. (1999a) blijkt dat gemeenten eveneens van mening zijn dat toepassing
van sancties lang niet altijd tot het gewenste resultaat leidt. Zij beschouwen een
waarschuwing of positieve stimulering als minstens zo effectief als het opleggen
van een maatregel. Daarentegen zijn Van den Berg et al. (1998) van mening dat
het opleggen van sancties motiverend werkt. Op grond van de dossiergegevens
over personen die in 1994 een RWW-uitkering ontvingen, concluderen zij dat
degenen die een sanctie hebben gekregen aanzienlijk sneller uitstromen naar
betaald werk dan vergelijkbare personen aan wie geen sancties zijn opgelegd.
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2.5.4 Reïntegratie-instrumentarium voor uitvoeringsorganen
Eind jaren negentig ziet het reïntegratie-instrumentarium waaruit uitvoeringsinstanties, sociale diensten en Arbeidsvoorziening voor niet-arbeidsgehandicapte
werklozen kunnen putten, er als volgt uit (zie SZW 1999b: 17 e.v.).
• Basisdienstverlening door Arbeidsvoorziening, bestemd voor alle
werkzoekenden: omvat administratieve en kwalificerende intake, informatie en
advies over vacatures, doorverwijzing en bemiddeling naar vacatures.
• Activering en Controle: bij de uvi’s betekent dit gedurende de eerste
6 maanden van de werkloosheid iedere 4 weken een gesprek over sollicitatieactiviteiten bij WW'ers die zijn ingedeeld in fase 1; bij sociale diensten dient
minimaal iedere 8 maanden een heronderzoek plaats te vinden waarbij de
mogelijkheden tot het verrichten van arbeid worden bezien. Gemeenten
kunnen in individuele gevallen van deze termijn afwijken, maar de termijn
mag nooit meer bedragen dan 18 maanden.
• Reïntegratie-trajecten, bestemd voor fase 2 en 3-cliënten: een scala aan
activiteiten gericht op inpassing in de arbeidsmarkt. De voor reïntegratie
verantwoordelijke instantie bepaalt wie voor een reïntegratietraject in
aanmerking komt. De sociale dienst is verantwoordelijk voor ABW-cliënten,
het Lisv (via de uvi’s) voor WW'ers, en Arbeidsvoorziening voor niet- en
andere uitkeringsgerechtigde werkzoekenden.
• Gesubsidieerde arbeid voor langdurig werklozen, bestemd voor fase 3 en 4
cliënten: eerdere varianten van dit type arbeid (zoals de Melkertbanen,
banenpoolplaatsen en de JWG-banen) zijn ondergebracht in de Wet
Inschakeling Werklozen (WIW, in werking per 1 januari 1998) en het Besluit
In- en doorstroombanen (I/D-banen, per 1 januari 2000).
• Sociale activering, bestemd voor fase 4-cliënten: bedoeld als eerste stap naar
een langer toeleidingstraject richting arbeidsmarkt.
Voor arbeidsgehandicapten is het reïntegratie-instrumentarium ondergebracht in
de wet Reïntegratie arbeidsgehandicapten (REA, ingegaan per 1 juli 1998). De wet
REA wordt momenteel geëvalueerd en eind 2000 zullen de resultaten van de
eindevaluatie aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Met de invoering van de
wet REA is het Lisv verantwoordelijk voor de reïntegratie van personen die een
WAO-, WAZ-, Wajong- of ZW-uitkering ontvangen; gemeenten zijn verantwoordelijk voor personen met een ABW-, IOAW-, of IOAZ-uitkering en voor
arbeidsgehandicapten in WIW-dienstbetrekking, en Arbeidsvoorziening is
verantwoordelijk voor niet-uitkeringsgerechtigde arbeidsgehandicapten en
arbeidsgehandicapten met een ANW-uitkering.
Behalve van de wet REA kan voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapten ook
gebruik worden gemaakt van de Wet sociale werkvoorziening (WSW), welke per
1 januari 1998 geheel vernieuwd is.
De meeste van de hiervoor genoemde instrumenten worden in essentie al sinds
begin jaren negentig toegepast. Relatief nieuw is het instrument van sociale
activering dat met ingang van de nieuwe Algemene Bijstandswet (per 1 januari
1996) vorm heeft gekregen. Nog recenter is de Sluitende Aanpak, die een
uitvloeisel is van afspraken die de landen van de Europese Unie eind 1997 hebben
gemaakt. Volgens de Sluitende Aanpak dient alle volwassen werkzoekenden
voordat zij 12 maanden werkloos zijn, een nieuwe start te worden geboden in de
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vorm van een betaalde baan, scholing of een werkervaringsplaats. Deze aanpak is
in Nederland gestart in 1999, met de bedoeling dat zij in 2003 volledig sluitend zal
zijn (TK 1998/1999).
2.5.5 Financiële en personele middelen voor reïntegratie
De uitgaven aan activerend arbeidsmarktbeleid zijn in de afgelopen jaren sterk
gestegen: van 3,8 miljard gulden in 1985 naar 9,3 miljard gulden in 1998. Daarna
zijn de uitgaven nog verder gestegen tot 10,5 miljard gulden in 1999 (zie
tabel 2.11). De stijging sinds 1985 is gepaard gegaan met een verschuiving in de
verhouding tussen actieve en passieve uitgaven.14 In 1985 bedroegen de actieve
uitgaven 20% van de totale uitgaven aan arbeidsmarktbeleid ten behoeve van
werklozen, in 1998 is dit percentage gestegen tot 40.
Voor REA-instrumenten ten behoeve van arbeidsgehandicapten is in 1999 nog
eens 783 miljoen gulden uitgetrokken.
Wanneer gekeken wordt naar de onderliggende posten, blijkt dat er in het budget
voor Arbeidsvoorziening sprake is van een verschuiving van basisdienstverlening
naar prestatiedienstverlening.
Het budget voor het activerend arbeidsmarktbeleid voor werklozen zal de
komende jaren nog verder groeien tot 11,7 miljard gulden in 2002 (SZW
1999a: 158).

Tabel 2.11 Uitgaven activerend arbeidsmarktbeleid voor werklozen (x 1 miljoen gulden)
1985
reïntegratie
gesubsidieerde arbeid
ondersteunende arbeidsmarktuitgaven:
basisdienstverlening Arbvo
WVA-langdurig werklozen
totaal

1998

1999

-

1.873
6.453
993

2.434
6.908
1.145

3.800

9.319

618
375

535
610
10.487

Bron: SZW (1999b)

Op basis van onderzoeksgegevens kan de voorzichtige conclusie worden
getrokken dat het niet zozeer de financiële, maar eerder de personele middelen zijn
die een knelpunt vormen voor de uitvoering van reïntegratie. Zo blijkt uit de
evaluatie van het experimenteerartikel 144 ABW (sociale activering) dat
uitvoeringsfunctionarissen in de meeste gemeenten menen dat er wel voldoende
financiële middelen zijn voor de experimenten zelf, maar dat het bij de sociale
dienst aan personele capaciteit ontbreekt om de experimenten te starten (JehoelGijsbers et al. 2000). Ook uit het onderzoek naar 'Activeringsinstrumenten in de
Bijstandswet' komt het beeld naar voren dat financiële problemen van minder
groot belang zijn dan problemen met de interne organisatie van de sociale dienst
en de samenwerking, communicatie en afstemming met Arbeidsvoorziening
(Engelen et al. 1999). Uit verslagen van Arbeidsvoorziening blijkt dat zij het
aantal met het ministerie afgesproken bemiddelingstrajecten niet halen, onder
andere vanwege een toename van de werkvoorraad (lees: een tekort aan personele
capaciteit) (Arbeidsvoorziening 1999a: 7).
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2.5.6 Toekomst van de uitvoering
Uit de hiervoor weergegeven analyse is duidelijk dat in de eerste helft van de jaren
negentig de uvi’s, gemeenten en Arbeidsvoorziening hebben gefaald in het
reïntegreren van uitkeringsontvangers. Na de parlementaire enquête is een
veranderingsproces in gang gezet met meer nadruk in de uitvoering op de
uitstroom uit de uitkering. De wetgever wil aanvankelijk meer concurrentie en
marktwerking tussen de uitvoeringsinstellingen om zo te komen tot het efficiënter
terugdringen van het volume aan uitkeringen.
In het voorstel voor een nieuwe uitvoeringsstructuur voor sociale zekerheid en
reïntegratie, neergelegd in de SUWI-nota (TK 1999/2000a), komt echter het
spanningsveld tussen concurrentie aan de ene kant en publieke waarborgen aan de
andere kant duidelijk naar voren. Het voorstel is op een aantal onderdelen zwaar
bekritiseerd door de Tweede Kamer en sociale partners, hetgeen heeft geleid tot
een aantal ingrijpende wijzigingen. In het aangepaste voorstel (TK 1999/2000b)
kiest het kabinet voor:
• publieke uitvoering voor claimbeoordeling, uitkeringsverzorging en premieinning, en
• private uitvoering voor reïntegratie.
De verschillende uvi’s gaan in deze opzet niet met elkaar concurreren, maar
worden ondergebracht in één nationale uitvoeringsinstantie. Dit voorstel is in
maart 2000 door de Tweede Kamer goedgekeurd.
2.5.7 Conclusie
De afgelopen jaren zijn er veel veranderingen geweest in de organisatie en
uitvoering van sociale zekerheid. Uitgangspunt was daarbij dat er in de uitvoering
meer nadruk moest komen te liggen op reïntegratie van uitkeringsontvangers. De
jaren negentig kenmerkten zich door het streven naar meer concurrentie en
marktwerking in de uitvoering. Deze koers is in de loop van 1999 verlaten voor de
totale uitvoering, maar blijft wel gelden voor het onderdeel reïntegratie. Een
andere ontwikkeling die in de loop van de jaren negentig in gang is gezet om de
uitvoering van reïntegratie te verbeteren, is de één loket-uitvoering. Via het
opzetten van CWI's, waarin gemeenten, uvi's en Arbeidsvoorziening samenwerken,
dient de cliëntgerichtheid te worden vergroot.

2.6 Waarden en normen ten aanzien van reïntegratie
2.6.1 Inleiding
Er zijn in de afgelopen decennia drie belangrijke ontwikkelingen geweest die er
toe hebben geleid dat er een verschuiving in waarden en normen ten aanzien van
reïntegratie is opgetreden.
• de culturele veranderingen die onder invloed van de verzorgingsstaat zijn
ontstaan, ook wel aangeduid als de 'crisis van de verzorgingsstaat';
• de culturele veranderingen die zijn ontstaan als gevolg van veranderingen in
politiek en beleid, waarbij een evenwichtiger balans wordt gezocht tussen
rechten en plichten;
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•

de culturele veranderingen die als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder een toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen, zijn
ontstaan.
Op elk van deze drie typen ontwikkelingen zal hier kort worden ingegaan.
2.6.2 Crisis van de verzorgingsstaat: normvervaging
Begin jaren tachtig komen cultuursociologen met beschouwingen over waardenen normenveranderingen die onder invloed van de verzorgingsstaat zouden zijn
ontstaan. Gewezen wordt op het ontstaan van een immoralistisch ethos, hedonisme
en consumentisme als dominante levenshouding (zie voor een overzicht Terpstra
en Moor 1994). Het traditionele arbeidsethos heeft in deze visie plaatsgemaakt
voor een levensstijl waarin het consumeren van goederen, relaties, ideeën, diensten
en voorzieningen centraal staat. Volgens Adriaansens (in Terpstra en Moor 1994)
is in de Nederlandse verzorgingsstaat van de jaren tachtig de nadruk steeds meer
komen te liggen op zorg in plaats van op participatie. Mensen zouden gewend zijn
geraakt aan afhankelijkheid van de staat. De staat wordt verantwoordelijk geacht
voor het individueel welzijn en burgers menen hier ook recht op te hebben. In de
verzorgingsstaat streven burgers naar maximalisering van individueel (materieel)
welzijn en claimen dit op basis van rechten. Het beeld van de 'calculerende burger'
komt naar voren, waarmee wordt bedoeld dat de burger zoveel mogelijk nut wil
halen uit overheidsregelingen, opdat men niet 'de dief van de eigen portemonnee'
wordt (SZW 1993: 19).
2.6.3 Balans tussen rechten en plichten
Een degelijke empirische onderbouwing voor de hiervoor gegeven analyse is voor
de Nederlandse situatie niet te vinden (Terpstra en Moor 1994: 29). Veranderingen
in waarden en normen laten zich ook moeilijk meten. Wel hebben dit soort
beschouwingen ertoe geleid dat in begin jaren negentig, politiek en beleid erop
gericht waren de rechten en plichten in de sociale zekerheid meer in evenwicht te
brengen. Zo wordt in de Sociale Nota’s vanaf 1992 uitdrukkelijk gekozen voor de
visie van de activerende verzorgingsstaat, waarin wordt gesteld dat er tegenover
rechten ook plichten staan, zowel voor de burger als voor de overheid. Voor de
burger wordt het recht op een uitkering veel sterker verbonden aan de arbeidsplicht. Fraudebestrijding krijgt meer aandacht. Tegelijkertijd verplicht de overheid
zich om adequate voorzieningen te realiseren teneinde reïntegratie mogelijk te
maken. De politieke slogan van het eerste Paarse kabinet, 'Werk, werk en nog eens
werk', onderstreept nog eens het belang dat aan reïntegratie van uitkeringsgerechtigden wordt gehecht.
Cultuuromslag
De door de politiek beoogde cultuuromslag in het denken over sociale zekerheid
kan tot op zekere hoogte bij uitkeringsgerechtigden worden waargenomen. Uit een
longitudinaal onderzoek van het SCP blijkt dat uitkeringsgerechtigden het medio
jaren negentig in mindere mate dan in de jaren tachtig vanzelfsprekend vinden om
gebruik te maken van het sociale zekerheidsstelsel, dat zij meer problemen hebben
met hun inactieve status en dat zij meer moeite en meer concessies doen om aan
een betaalde baan te komen (Hoff en Jehoel-Gijsbers 1998: 167). Onderzoek
onder WAO-toetreders toont eenzelfde ontwikkeling. Vergeleken met WAOtoetreders in 1991 zijn zowel gedeeltelijk als volledig arbeidsongeschikten in 1998
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sterker op werk georiënteerd, zoeken zij intensiever naar werk en zijn zij vaker
van mening dat zij nog zouden kunnen werken. Dit laatste is met name
opmerkelijk omdat zij, onder andere als gevolg van strengere keuringscriteria, wel
een slechtere gezondheid ervaren dan de WAO-toetreders van 1991 (Van der
Giezen en Jehoel-Gijsbers 1999: 57-58).
Het strengere overheidsbeleid met betrekking tot de sociale zekerheid, waarin een
sterker accent werd gelegd op de plichten van de uitkeringsgerechtigden en er
meer aandacht kwam voor controle en handhaving, is in de jaren negentig gepaard
gegaan met een verandering in de publieke opinie over het stelsel. Wellicht als
gevolg van de grotere strengheid is onder de Nederlandse bevolking meer
bezorgdheid ontstaan of de materiële zekerheid die het stelsel moet bieden nog wel
voldoende gehandhaafd blijft. In 1993 stond het op peil houden van de sociale
zekerheid slechts op de zesde plaats in een rangordening naar belangrijkheid van
16 politieke doeleinden. In 1997 is dit thema gestegen naar de tweede plaats, om
in 1998 weer iets te zakken naar de derde plaats. In 1997 wordt alleen 'de misdaad
bestrijden' vaker genoemd als een belangrijk politiek doel (SCP 1998: 129), in
1998 wordt daarnaast ook 'de orde handhaven' belangrijker gevonden.
In de periode tussen 1993 en 1996 neemt de opvatting dat er ruimte is om de
uitkeringen te laten stijgen, in belang toe: in 1993 is 25% van de Nederlandse
bevolking deze mening toegedaan, in 1996 gaat het om 60%. Het SCP (1997: 811) noemt het opinieklimaat voor de uitkeringen in dat jaar dan ook uiterst mild.
Na 1996 daalde het percentage weer licht, waarbij met name het oordeel voor de
werknemersverzekeringen iets minder gunstig werd. Voor de bijstand en de
Nabestaandenwet blijft men het echter in relatief grote mate eens met de stelling
dat de uitkeringen nog zouden mogen stijgen (SCP 1999: 10). Toch dient ook te
worden bedacht dat ruim een kwart van de burgers van mening is dat ons stelsel
mensen lui en gemakzuchtig maakt en dat mensen er egoïstisch en berekenend van
worden (Van Oorschot 1996).
Ontwikkelingen in de arbeidsplicht
De opvatting dat er sprake zou zijn van een afnemend arbeidsethos is, zoals
hiervoor aangegeven, wijd verbreid. Uit longitudinaal onderzoek (1982-1995)
blijkt dat er inderdaad sprake van is dat de morele plicht tot arbeid in 1995 iets
minder wordt onderschreven. Dit geldt voor zowel werkenden als niet-werkenden
(Hoff en Jehoel-Gijsbers 1998: 125). Toch is de verandering niet erg groot en
blijkt zelfs niet waarneembaar wanneer alleen naar de uitkeringsgerechtigden met
een WW- of RWW-uitkering wordt gekeken (SCP 1998: 475-476). Uit een
overzichtsstudie naar waarden en normen met betrekking tot sociale zekerheid en
arbeidsparticipatie komt naar voren dat voor het merendeel van de Nederlandse
bevolking geldt, dat het recht op uitkering direct is verbonden met de plicht tot
arbeid. Een grote meerderheid (86%) is van mening dat werkweigering gestraft
dient te worden (Jehoel-Gijsbers et al. 1995: 39). Blijkens een studie van Van
Oorschot is de gemiddelde Nederlander burger vóór een strenge aanpak van
uitkeringsgerechtigden. De conclusies die hij trekt op basis van een steekproef
onder 1.700 personen van 16 jaar en ouder staan in het volgende kader (Van
Oorschot 1996: 48-53).

REÏNTEGRATIE: ONTWIKKELING IN BEÏNVLOEDENDE FACTOREN

59

Publieke opinie ten aanzien van arbeidsplicht anno 1995
• de meerderheid van de burgers vindt dat de arbeidsplicht streng moet worden toegepast
•
•
•
•
•
•
•

vrijwel iedereen (96%) vindt dat werklozen werk moeten aanvaarden dat (iets) beneden hun
opleidings- en werkervaringsniveau ligt
vrijwel iedereen (95%) vindt dat werklozen werk moeten aanvaarden waarmee zij minder
verdienen dan hun eerdere loon
meer dan de helft (54%) vindt dat werklozen werk moeten aanvaarden dat beneden hun
uitkeringsniveau ligt
de meerderheid (78%) vindt dat er scherper gecontroleerd moet worden of uitkeringsgerechtigden
wel actief genoeg naar werk zoeken
tweederde (65%) is van mening dat degenen die niet actief genoeg zoeken strenger gestraft
moeten worden
de meerderheid (80%) vindt dat werklozen verplicht moeten worden maatschappelijk nuttige,
maar onbetaalde activiteiten te verrichten
tweederde (65%) vindt dat de partner van een werkloze verplicht moet worden naar werk te
zoeken

Een strenge toepassing van de arbeidsplicht is volgens de publieke opinie niet voor
alle uitkeringsgerechtigden nodig. Deze plicht wordt afhankelijk gesteld van een
aantal kenmerken of omstandigheden van de uitkeringsgerechtigden. De
uitkomsten zijn ten dele in overeenstemming de verwachtingen die op basis van de
rantsoeneringstheorie kunnen worden opgesteld. De meerderheid van de
Nederlandse bevolking vindt dat de arbeidsplicht streng moet worden toegepast bij
jonge werklozen, langdurig werklozen, alleenstaande uitkeringsgerechtigden met
oudere kinderen, jonge weduwen zonder kinderen. Een soepele toepassing is
volgens de publieke opinie gewenst voor werklozen die actief zijn in vrijwilligerswerk of verenigingsleven, werklozen die duidelijk geen echte kans op werk meer
hebben, werklozen die een ziek gezinslid verzorgen, oudere werklozen (55+),
alleenstaande uitkeringsgerechtigden met kinderen tot 12 jaar, oudere weduwen
zonder kinderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten. De opvatting 'volledige
vrijstelling van arbeidsplicht' geldt slechts voor de groep volledig
arbeidsongeschikten; 85% van de ondervraagden is van mening dat deze groep
volledige vrijstelling moet genieten.
Bij de bespreking van de Wet Boeten en Maatregelen (zie § 2.5.3) is gebleken dat
ook uitvoeringsfunctionarissen vanuit ongeveer dezelfde opvattingen werklozen
sanctioneren bij het niet-nakomen van de arbeidsplicht. Jonge, alleenstaande
werklozen worden door hen strenger aangepakt dan oudere, samenwonende
werklozen.
Dat de gemiddelde Nederlander van oordeel is dat voor uitkeringsgerechtigden die
vanwege ouderdom, ziekte of de opvoeding van (jonge) kinderen niet erg streng
op de arbeidsplicht hoeft te worden toegezien, komt goed overeen met de
wettelijke criteria voor de diverse uitkeringsregelingen: 57,5-plussers,15 volledig
arbeidsongeschikten en alleenstaande bijstandsgerechtigden met kinderen tot
5 jaar hebben een formele vrijstelling van de arbeidsplicht. Opmerkelijk is wel dat,
volgens de publieke opinie, ook voor werklozen die zich maatschappelijk nuttig
maken en voor kansarme werklozen geen strenge toepassing van de arbeidsplicht
wordt verlangd. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft altijd
uitdrukkelijk stelling genomen tegen de wens van sommige groeperingen om deze
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categorieën te ontheffen van de sollicitatieplicht. Wel is onlangs geregeld dat
degenen die deelnemen aan sociale activering tijdelijk vrijgesteld kunnen worden
van de sollicitatieplicht (SZW 2000a). Bij sociale activering betreft het vaak
vrijwilligerswerk of maatschappelijk nuttige activiteiten en gaat het in principe om
kansarme werklozen.
Armoedesubcultuur
Uit het voorgaande is gebleken dat de 'mainstream' van waarden en normen in de
Nederlandse samenleving een onderschrijving van de arbeidsplicht inhoudt, tenzij
er sprake is van bijzondere omstandigheden. Toch komt uit onderzoek ook naar
voren dat de waarden en normen ten aanzien van sociale zekerheid en reïntegratie,
binnen bepaalde subgroepen (jongeren, allochtonen, vrouwen, bewoners van
achterstandswijken) anders kan liggen (Jehoel-Gijsbers et al. 1995: 59 e.v.). Met
name subculturen die verbonden zijn met de woonomgeving, hebben daarbij de
laatste jaren aandacht gekregen (onder andere Engbersen et al. 1993 en Van
Berkel et al. 1996). Door de concentratie van werkloosheid in bepaalde wijken van
grote steden kan een 'armoedesubcultuur' ontstaan. In wijken waar veel nietactieven wonen, kan zich een cultuur ontwikkelen waarin het evenzeer (of zelfs
meer) geaccepteerd is om werkloos te zijn en van een uitkering te leven dan om
werk te hebben. Overigens geeft empirisch onderzoek uit de jaren tachtig en begin
jaren negentig aan dat in Nederland nog niet echt van een armoedecultuur of van
getto-vorming kan worden gesproken. Blijkens een studie in Rotterdam in oude,
sterk multiculturele wijken met een grote bijstandsdichtheid, zijn dergelijke
culturen zich wel aan het ontwikkelen. De subcultuur die is ontstaan, kan echter
beter worden omschreven als een 'fatalistische werkloosheidscultuur'. Velen
blijven de arbeidsplicht wel onderschrijven, maar hebben de moed opgegeven en
zich teruggetrokken van de arbeidsmarkt (Brand en Jehoel-Gijsbers 1998).
2.6.4 Culturele veranderingen als gevolg van veranderingen in samenstelling
beroepsbevolking
Toename in arbeidsparticipatie van vrouwen
Als gevolg van de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen gaat de
Nederlandse samenleving geleidelijk over van een eenverdienersmodel naar een
anderhalfverdienersmodel. Er komen steeds minder werknemers die de enige
kostwinner zijn. Het anderhalfverdienersmodel betekent ook dat een deel van de
vrouwen een betaalde baan 'erbij doet', naast de zorg voor huishouden en kinderen.
Uit onderzoek blijkt dat werkloze vrouwen met kinderen en/of partner zich minder
op betaalde arbeid richten dan mannen en de werkloosheid als minder problematisch ervaren (Hoff en Jehoel-Gijsbers 1998: 94). Deze houding kan verklaard
worden uit de mogelijkheid tot een alternatieve rolvervulling door gehuwde/
samenwonende vrouwen. Dit wil echter nog niet zeggen dat vrouwen liever een
uitkering ontvangen dan werken. Het blijkt dat ook vrouwen overwegend nadelen
zien aan een uitkeringssituatie, alleen oordelen zij minder negatief dan mannen. De
mogelijkheid tot een alternatieve rolvervulling biedt hen een maatschappelijke
legitimering om niet te werken.
Ook uitvoeringsfunctionarissen blijken vaak vanuit deze rolperceptie te handelen.
Zo wordt in onderzoek naar arbeidsintegratie van arbeidsongeschikten een verschil
in behandeling tussen mannen en vrouwen gevonden. Nijboer stelt op grond van
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haar onderzoek naar werkhervattingsprocessen bij WAO'ers: "In geval van
arbeidsongeschiktheid wordt met vrouwen gepraat en worden mannen aan werk
geholpen" (Nijboer en Gründemann 1998). Uit onderzoek naar de bemiddelingspraktijk bij WAO-toetreders blijkt eveneens dat vrouwen systematisch uitvallen in
de verschillende stappen die voor hulp bij reïntegratie worden gezet: vrouwen
worden minder vaak dan mannen door de uvi geïnformeerd over de hulp bij het
zoeken naar werk en zij worden minder vaak aangemeld bij Arbeidsvoorziening.
Als zij wel zijn aangemeld worden zij minder vaak dan mannen feitelijk in
bemiddeling genomen en eenmaal in bemiddeling blijkt dat er voor vrouwen
minder bemiddelingsactiviteiten worden verricht dan voor mannen. Van de totale
groep 12-maandszieken (in 1998) ontvangt 12% van de vrouwen en 30% van de
mannen bemiddelingshulp (Van der Giezen en Jehoel-Gijsbers 1999). Een en
ander doet vermoeden dat de rolopvattingen die vrouwen zelf hebben en die
anderen over hen hebben, mede een rol spelen in de grote WAO-instroom.
Vrouwen blijven minder 'ten koste van alles' aan het werk.
2.6.5 Conclusie
In de jaren negentig is er een duidelijke omslag gemaakt van een stelsel waarin de
rechten van uitkeringsgerechtigden op de voorgrond stonden, naar een stelsel
waarin een groter accent op de plichten is komen te liggen. De calculerende burger
dient plaats te maken voor de burger die zijn (arbeids)plichten kent. Uitkeringsgerechtigden blijken deze omslag van rechten naar plichten te ondersteunen,
gezien zowel hun arbeidsmarktgedrag als hun opvattingen. Anderzijds blijft het
merendeel van de burgers van mening dat een goed stelsel dat materiële zekerheid
biedt, van groot belang is. Er mag streng op de plichten van uitkeringsgerechtigden
worden toegezien, maar er mag niet getornd worden aan de hoogte van de
uitkering.

2.7 Samenvatting
In dit hoofdstuk is allereerst nagegaan welke factoren van invloed zijn op het
reïntegratiegedrag van uitkeringsgerechtigden, werkgevers en uitvoeringsorganen.
Achtereenvolgens is de ontwikkeling van vraag en arbeid op de arbeidsmarkt (de
gelegenheidsstructuur), de wet- en regelgeving (juridische prikkels), de afweging
van kosten en baten van reïntegratie (financiële prikkels), de wijze van uitvoering
(institutionele prikkels) en de waarden en normen (sociale prikkels) aan de orde
gekomen.
Doel van deze voorstudie is inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de mate
van reïntegratie vanaf 1992. Hiertoe is van elk van deze factoren de ontwikkeling
gedurende de periode 1992-1999 besproken. Deze analyse biedt het interpretatiekader voor de verklaring van veranderingen in de mate van reïntegratie, die in
hoofdstuk 4 aan de orde komen.
Enkele centrale ontwikkelingen, die uit het huidige hoofdstuk zijn gebleken,
worden hieronder nog eens kort weergegeven.
• De werkgelegenheid en de concurrentiepositie van uitkeringsontvangers is
sinds 1996 verbeterd. Door een mismatch tussen vraag en aanbod en door het
selectiegedrag van werkgevers levert deze verbetering echter minder
reïntegratiemogelijkheden op dan zou worden verwacht.
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•

In de jaren negentig is zeer veel nieuwe wet- en regelgeving ontwikkeld, of
oude aangepast, met als doel de reïntegratie van uitkeringsontvangers te
bevorderen. De toegang tot de uitkering wordt selectiever en de arbeidsplicht
krijgt meer nadruk. Met name is er veel aandacht voor reïntegratie van
arbeidsgehandicapten.
• In de jaren negentig is het beleid erop gericht de financiële prikkels tot
reïntegratie voor zowel uitkeringsontvangers als werkgevers te versterken. Bij
de WW- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen is niet zozeer aan de hoogte
getornd, maar wel aan de toekenningscriteria (waardoor men vaker is
aangewezen op een bijstandsuitkering) en aan de duur (waardoor men eerder
is aangewezen op een bijstandsuitkering). In de WAO zijn deze financiële
prikkels echter, onder andere door herverzekering, grotendeels weer teniet
gedaan. In de ABW is de bijstandsnorm voor alleenstaanden, woningdelers en
eenoudergezinnen verlaagd. De facto heeft dit voornamelijk gevolgen gehad
voor woningdelers, nauwelijks voor eenoudergezinnen en in beperkte mate
voor alleenstaanden. Werkgevers worden via negatieve financiële prikkels
(Wulbz, Pemba) gestimuleerd eigen zieke werknemers in dienst te houden, via
positieve prikkels (REA) worden zij gestimuleerd arbeidsgehandicapten in
dienst te nemen. Vooralsnog lijkt de nieuwe regelgeving te leiden tot
risicoselectie door werkgevers.
• De veranderingen in de uitvoering van de sociale zekerheid hebben in de jaren
negentig zeer sterk in het teken gestaan van een omslag van uitkeringsverstrekking naar uitstroombevordering. De wijze waarop deze omslag diende te
worden gemaakt, bleef echter lange tijd onduidelijk. Aanvankelijk werd vanaf
midden jaren negentig gestreefd naar meer concurrentie en marktwerking in de
totale uitvoering. Vanaf 2000 geldt dit alleen nog voor het onderdeel
reïntegratie en zal de claimbeoordeling, uitkeringsverzorging en premie-inning
publiek worden uitgevoerd in één landelijk uitvoeringsorgaan.
• Wat betreft de ontwikkeling in waarden en normen kan worden geconstateerd
dat de arbeidsplicht in Nederland in het algemeen nog steeds wordt onderschreven, behoudens wellicht enkele subgroepen. Bij uitkeringsontvangers
(WW'ers en WAO'ers) kan momenteel zelfs een grotere gerichtheid op werken
worden waargenomen dan in het verleden het geval was. Het grote belang dat
de Nederlandse samenleving hecht aan het op peil houden van de sociale
zekerheid (circa 60% vindt zelfs dat de uitkeringen kunnen stijgen), gaat
samen met de opvatting dat uitkeringsontvangers, behoudens groepen die in
bijzondere omstandigheden verkeren, streng op hun arbeidsplicht moeten
worden getoetst.
Geconcludeerd kan worden dat de reïntegratie van uitkeringsontvangers in de jaren
negentig vanuit diverse fronten wordt gestimuleerd.
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WBB: de mensen zonder baan of met een baan van minder dan 12 uur per week, die aangeven op
korte termijn aan de slag te willen en te kunnen en ook actief gezocht hebben naar werk van minimaal
12 uur per week.
GWL: de mensen zonder baan of met een baan van minder dan 12 uur per week, die bij
Arbeidsvoorziening staan ingeschreven en beschikbaar zijn voor minimaal 12 uur per week.
Ontvangers van een werkloosheids- of bijstandsuitkering behoren níet tot de werkloze beroepsbevolking
indien zij niet actief naar werk voor tenminste 12 uur per week zoeken, en zij behoren níet tot de
geregistreerde werkloosheid indien zij niet staan ingeschreven bij Arbeidsvoorziening.
In dit hoofdstuk gaan we in op de algemene ontwikkeling in omvang van aanbodsgroepen. In hoofdstuk
3 wordt specifiek ingegaan op de omvang van het reïntegreerbare deel van de uitkeringsontvangers.
Het aantal lopende WW-uitkeringen steeg van 177.000 ultimo 1990 via 270.000 in 1992 naar 410.000
ultimo 1994 om daarna te dalen tot 280.000 ultimo 1998 (Lisv 1999a). Het aantal lopende
bijstandsuitkeringen (ABW) bedroeg ultimo 1992 nog 480.000 en is ultimo 1998 gedaald tot 397.000
(CBS, Statistiek Algemene Bijstand).
Het instroompercentage schoolverlaters is het aantal schoolverlaters gedeeld door het aantal
werkenden.
Indien men na 1 januari 1950 is geboren, maar kinderen jonger dan 18 jaar heeft of minimaal 45%
arbeidsongeschikt is, komt men eveneens in aanmerking voor een ANW-uitkering.
Het is mogelijk dat binnenkort ook de alleenstaande ouders met kinderen onder de 5 jaar een
arbeidsplicht krijgen opgelegd (regelgeving in voorbereiding).
Deze (her)plaatsingsbudgetten bedragen maximaal 24.000 gulden bij plaatsing door een nieuwe
werkgever, en maximaal 8.000 gulden bij plaatsing in een nieuwe functie door de oude werkgever.
Bedragen voor de andere inkomensafhankelijke regelingen, zoals die in de jaren negentig golden, zijn
niet voorhanden.
In deze berekeningen is voor alle huishoudenstypen uitgegaan van 600 gulden huur per maand in 1999
(net onder de kwaliteitskortingsgrens). Vervolgens is dit bedrag met behulp van de gemiddelde zuivere
huurverhoging geëxtrapoleerd naar 1992.
Zie Jehoel-Gijsbers en Serail 1997: 47; Jehoel-Gijsbers 1998: 105 e.v.; Engelen et al. 1999: 10.
De VLW vervangt de Wet Bevordering Arbeidsinpassing (WBA).
Werknemers met een flexibel contract (zoals uitzend-, oproepcontract) behoren tot de zogenaamde
vangnetgevallen, voor wie niet de werkgever, maar de uitvoeringsinstantie het ziekteverzuimrisico
draagt.
Boeten worden toegepast bij het niet nakomen van de mededelingsplicht waardoor men te veel aan
uitkering ontvangt. De boetebedragen variëren -afhankelijk van het benadelingsbedrag- van 150 gulden
tot 1.800 gulden.
Actieve uitgaven zijn uitgaven voor reïntegratie, gesubsidieerde arbeid en sociale activering. Passieve
uitgaven zijn uitgaven voor werkloosheidsuitkeringen (inkomensondersteuning).
Sinds mei 1999 dient deze categorie werklozen zich wel in te schrijven bij het arbeidsbureau en een
aanbod van passend werk te aanvaarden. Zij hoeven niet zelf actief te solliciteren.

REÏNTEGRATIE: ONTWIKKELING IN BEÏNVLOEDENDE FACTOREN

3 AANTAL REÏNTEGREERBAREN

3.1 Inleiding
De laatste jaren worden veel beleidsinspanningen verricht om uitkeringsgerechtigden te reïntegreren. Voor het vaststellen van een reïntegratiebudget en de daarbij
horende taakstelling is het van belang inzicht te hebben in de omvang van de groep
uitkeringsgerechtigden die reïntegreerbaar is. Ook vanwege het feit dat er sinds
enkele jaren sprake is van een toenemende vraag naar arbeid die reeds tot enige
overspannenheid op de arbeidsmarkt heeft geleid, is inzicht in het aantal
uitkeringsgerechtigden dat zou kunnen reïntegreren, zinvol.
Deze exercitie zal niet resulteren in een exacte berekening, maar in een schatting
die - soms ruime - marges kent. Een belangrijke reden voor het ontbreken van een
exact aantal is, dat de definitie van reïntegreerbaarheid niet eenduidig is. Op de
eerste plaats is deze definitie afhankelijk van het type criteria dat wordt
gehanteerd. In dit hoofdstuk onderscheiden we reïntegreerbaarheid volgens
• wettelijke criteria: nagegaan wordt hoe groot het aantal uitkeringsgerechtigden
is dat op basis van wet- en regelgeving verplicht is werk te zoeken (en dus
reïntegreerbaar zou moeten zijn);
• subjectieve criteria: nagegaan wordt hoe groot het aantal uitkeringsgerechtigden is dat volgens eigen inschatting/wens zou kunnen reïntegreren;
• criteria van de uitvoering: nagegaan wordt hoe groot het aantal uitkeringsgerechtigden is dat volgens de criteria zoals die door bemiddelende instanties
worden gehanteerd, reïntegreerbaar is.
De tweede reden waarom het aantal reïntegreerbaren niet exact kan worden
berekend, is dat de definitie van 'reïntegreerbaarheid' niet constant is door de tijd
heen. De verschillende criteria zijn immers onderhevig aan maatschappelijke en
politieke ontwikkelingen. Wet- en regelgeving zijn in de afgelopen jaren
meermalen aangepast, met - in het algemeen - als resultaat dat een groter deel van
de uitkeringsgerechtigden tot de reïntegreerbaren wordt gerekend. De politieke en
maatschappelijke discussie over het sociale zekerheidsstelsel in de jaren negentig
heeft geleid tot een cultuuromslag bij uitvoerders en gebruikers van sociale
zekerheidsregelingen, waardoor een groter accent is komen te liggen op de
noodzaak en de wens tot reïntegratie. De fors toegenomen arbeidsparticipatie van
vrouwen heeft zijn effect gehad op opvattingen over de reïntegreerbaarheid van
vrouwelijke uitkeringsgerechtigden.
In de paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4 wordt de omvang van de reïntegreerbare
uitkeringspopulatie volgens de verschillende criteria (wettelijke, subjectieve en
uitvoeringscriteria) besproken, waarbij - indien mogelijk - zowel een terugblik als
een vooruitblik in de tijd wordt gegeven. In paragraaf 3.5 zal een vergelijking
tussen de verschillende schattingen worden gemaakt. Overigens verschilt de
samenstelling van de resulterende categorieën reïntegreerbaren tot op zekere
hoogte van die van de doelgroep van het reïntegratiebeleid. Terwijl hier alleen
uitkeringsontvangers in beschouwing worden genomen, richt het beleid zich ook
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op niet-uitkeringsgerechtigden. Tegelijkertijd vallen werkzoekenden voor wie
geen reïntegratie-instrumenten hoeven te worden ingezet buiten de doelgroep van
het beleid, terwijl in deze voorstudie geen onderscheid wordt gemaakt tussen
degenen die met dan wel zonder extra overheidsinspanningen terugkeren naar de
arbeidsmarkt (zie ook SZW 1999b).

3.2 Het aantal reïntegreerbaren volgens de wettelijke criteria van de
uitkeringsregelingen
3.2.1 Inleiding
In de verschillende uitkeringsregelingen (ABW, WAO/WAZ/Wajong, WW en
ANW) is vastgelegd aan welke voorwaarden men dient te voldoen teneinde recht
te hebben op een uitkering. Een belangrijk criterium voor toekenning en behoud
van een uitkering is of men kan werken en of men voldoet aan de opgelegde
arbeidsverplichtingen. In dit onderzoek worden degenen die volgens de wet- en
regelgeving in staat worden geacht te werken, blijkend uit het feit dat hen vanuit
de betreffende uitkeringsregelingen een arbeidsplicht is opgelegd, gerekend tot de
groep 'reïntegreerbaren volgens wettelijke criteria'. Dit betekent nog niet dat deze
personen ook daadwerkelijk reïntegreerbaar zijn. Evenmin betekent het dat
uitkeringsgerechtigden zonder arbeidsplicht feitelijk niet reïntegreerbaar zouden
zijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de kwalificaties van uitkeringsgerechtigden
in het geheel niet sporen met de gevraagde kwalificaties op de arbeidsmarkt of dat
arbeidsongeschikten zich - ondanks volledige afkeuring - toch in staat achten te
werken. De arbeidscapaciteit hoeft niet parallel te lopen met de arbeidsplicht. In
deze paragraaf (§ 3.2) gaat het er om vast te stellen hoe groot de groep is die
volgens wet- en regelgeving verplicht is werk te zoeken en aldus volgens
wettelijke criteria als reïntegreerbaar kan worden beschouwd.
Een belangrijk onderscheid dat gemaakt kan worden, is dat tussen de arbeidsongeschiktheidsregelingen (WAO, WAZ, Wajong) enerzijds en de overige
uitkeringsregelingen anderzijds. Een arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt
verstrekt aan personen die vanwege hun arbeidsongeschiktheid niet kunnen
werken. Deze uitkeringsontvangers hebben volgens de criteria van de regeling
geen arbeidsplicht en kunnen dus als niet-reïntegreerbaar worden beschouwd.1
Voor zover het om een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering gaat én men
daarnaast niet werkzaam is, is men slechts gedeeltelijk reïntegreerbaar.2
Ontvangers van een WW- of bijstandsuitkering zijn in principe altijd arbeidsplichtig. Alleen bepaalde nader omschreven groepen worden van deze plicht
ontheven (zie § 3.2.2). De nabestaandenuitkering (ANW) neemt een aparte positie
in. Ontvangers van deze uitkering hebben geen arbeidsplicht, maar verliezen het
recht op uitkering indien zij niet langer aan minstens één van de volgende criteria
voldoen: vóór 1 januari 1950 zijn geboren, een kind hebben dat jonger is dan
18 jaar en dat tot het eigen huishouden behoort, of voor tenminste 45%
arbeidsongeschikt zijn. Indien men het recht op een nabestaandenuitkering verliest
en geen andere inkomsten heeft, zal men een beroep moeten doen op de bijstand,
via welke men dan wel arbeidsplichtig wordt.
In de volgende subparagrafen wordt per uitkeringsregeling nagegaan hoe groot de
groep is die volgens wettelijke criteria reïntegreerbaar is.
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3.2.2 Bijstand (ABW): reïntegreerbaar volgens wettelijke criteria
Om de omvang van de groep bijstandsgerechtigden vast te stellen die volgens
wettelijke criteria reïntegreerbaar kunnen worden geacht, dient te worden gekeken
naar de groep die niet is ontheven van de arbeidsverplichtingen. De criteria voor
ontheffing zijn de afgelopen jaren aan verandering onderhevig geweest.
3.2.2.1 Wijziging in wettelijke criteria voor ontheffing arbeidsplicht
Een periodieke uitkering in het kader van de bijstandswet is bestemd voor iedere
burger 'die niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van het
bestaan te voorzien' (artikel 1 van de ABW). Bijstand is een sociale voorziening
op het minimumniveau, waar in 1998 bijna 400.000 huishoudens gebruik van
maken.
Tot januari 1996 werd er in de Algemene Bijstandswet onderscheid gemaakt in de
ABW-sec en de RWW (Rijksgroepsregeling Werkloze Werknemers). Personen
die een uitkering ontvingen in het kader van de ABW-sec waren niet verplicht
werk te zoeken, degenen die een RWW-uitkering ontvingen waren dat wel. Met de
invoering van de nieuwe Algemene Bijstandswet in januari 1996 is het onderscheid tussen ABW-sec en RWW verdwenen en is in principe iedereen met een
bijstandsuitkering (inclusief de partner) arbeidsplichtig geworden.
Voor bepaalde groepen wordt echter een uitzondering gemaakt op deze
arbeidsplicht:
• personen van 57,5 jaar en ouder;
• eenoudergezinnen met kinderen onder de vijf jaar;
• personen die om medische of sociale redenen niet in staat zijn om te werken.
Daarnaast kunnen deelnemers aan de experimenten in het kader van artikel 144
ABW van (een deel van) de arbeidsplicht worden ontheven.
Alle overige personen met een bijstandsuitkering dienen in principe naar werk te
zoeken en kunnen dus gerekend worden tot degenen die volgens wettelijke criteria
reïntegreerbaar zijn. De invoering van de nieuwe ABW heeft een toename in het
aantal arbeidsplichtigen, en dus in het aantal 'reïntegreerbaren volgens wettelijke
criteria', tot gevolg gehad. Deze toename betreft vooral alleenstaande ouders met
kinderen boven de vijf jaar en partners van bijstandsontvangers. Beide groepen
waren vóór de herziening van de ABW vrijgesteld van de arbeidsplicht.
Inmiddels zijn er twee nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de ontheffing van
de arbeidsplicht. Op de eerste plaats is de invulling van de ontheffing op grond van
leeftijd aangepast. Sinds 1 mei 1999 moeten werkloze werkzoekenden van
57,5 jaar en ouder voldoen aan een deel van de arbeidsverplichting: zij dienen zich
bij het arbeidsbureau in te schrijven en zij moeten een aanbod voor passend werk
accepteren (SZW 1999b: 14). Daarmee zijn zij tegenwoordig volgens wettelijke
criteria reïntegreerbaar.
In de tweede plaats zijn in de nota 'Op weg naar een nieuw evenwicht tussen
arbeid en zorg' (SZW 1999c) nieuwe voorstellen gedaan met betrekking tot de
arbeidsplicht van alleenstaande ouders in de bijstand. Hierbij worden de volgende
twee opties voorgelegd die nader onderzocht zullen gaan worden.
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• Een geleidelijke afschaffing van de vrijstelling van de arbeidsverplichting voor
alleenstaande ouders met kinderen onder de vijf jaar. Op termijn zou deze
groep een partiële arbeidsplicht moeten krijgen. Een partiële arbeidsplicht zou
dan tevens moeten gaan gelden voor de ouders met kinderen onder de 12 jaar,
die nu een volledige arbeidsplicht hebben.
• Invoering (zonder geleidelijkheid) van partiële arbeidsplicht voor alleenstaande
ouders met kinderen onder de vijf jaar en handhaving van de volledige
arbeidsplicht voor alleenstaande ouders met kinderen boven de vijf jaar.
In beide opties behouden gemeenten de mogelijkheid om in individuele gevallen
(op basis van medische of sociale gronden) ontheffing te verlenen. De twee
voorstellen zijn in het najaar van 1999 in de Tweede Kamer besproken, waarbij de
standpunten verdeeld waren. Momenteel wordt door het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid een nadere standpuntbepaling uitgewerkt. Een en
ander betekent dat het aantal personen met een ABW-uitkering dat volgens
wettelijke criteria in aanmerking komt voor reïntegratie, in het jaar 2000
aanzienlijk kan toenemen. Voor de berekening van het aantal reïntegreerbaren
vanuit de ABW, gaan wij echter vooralsnog uit van de wetgeving anno 1999.
3.2.2.2 Omvang van groepen die ontheven zijn van de arbeidsplicht
Ultimo 1998 zijn er 397.000 huishoudens met een ABW-uitkering (CBS, Statistiek
Algemene Bijstand 1998). Het aantal alleenstaande ouders met kinderen onder de
vijf jaar bedraagt op dat moment bijna 36.000.3 Het aantal personen dat vanwege
leeftijd (57,5 jaar of ouder) niet meer verplicht is te solliciteren, maar overigens
wel aan andere arbeidsverplichtingen moet voldoen, bedraagt circa 40.000.
In de Statistiek Algemene Bijstand is de variabele 'belemmeringen voor
arbeidsinschakeling' opgenomen, waarin wordt aangegeven of men vanwege
medische of sociale redenen niet reïntegreerbaar is. Helaas wordt deze variabele
door gemeenten onvoldoende betrouwbaar ingevuld, zodat het CBS geen
informatie kan verschaffen over de grootte van de groep die om deze redenen
ontheven is van de arbeidsplicht. Dossieronderzoek onder de bijstandspopulatie,
verricht in 1990 - vóór de herziening van de Algemene Bijstandswet, toen er nog
onderscheid bestond tussen de ABW-sec en de RWW en toen alleenstaande
ouders met kinderen nog geen arbeidsplicht hadden - laat zien dat destijds slechts
een zeer gering percentage (7%) van de ABW-sec en een zeer groot percentage
(87%) van de RWW'ers arbeidsplichtig was. Voor alle ABW'ers en RWW'ers
tezamen bedroeg het aandeel arbeidsplichtigen 59% (Angenent et al. 1994: 12). In
1990 had derhalve ruim 40% geen arbeidsplicht. Uit een ander dossieronderzoek
blijkt dat het percentage met een formele ontheffing in 1996 slechts 20 bedroeg
(Engelen et al. 1999: 44). Dit onderzoek gold als 'nulmeting' voor de invoering van
de ABW, per 1 januari 1996. Uit een vervolgmeting in een derde dossieronderzoek blijkt dat in 1999, dus geruime tijd ná de herziening van de Algemene
Bijstandswet, het percentage met een formele ontheffing is gestegen tot 42
(Engelen et al. 1999: 20). Deze stijging wordt onder andere verklaard uit het feit
dat gemeenten sinds de herziening van de ABW beter en nauwkeuriger omgaan
met formele ontheffingen. Aangezien het aantal bijstandsontvangers met een
informele ontheffing duidelijk is gedaald, is het totale aandeel met een ontheffing
(formeel dan wel informeel) in 1999 ongeveer gelijk aan dat in 1996.
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Arbeidsplichtigen in de ABW (1999)
•
(gedeeltelijke) arbeidsverplichtingen
•
volledig ontheven van de arbeidsverplichtingen
•
onbekend

55%
42%
3%

Reden voor ontheffing van arbeidsplicht (in % van de totale bijstandspopulatie)
•
vanwege het feit dat men ouder is dan 57,5 jaar
•
vanwege alleenstaand ouderschap met kind onder de vijf jaar
•
vanwege medische redenen
•
vanwege sociale redenen
•
vanwege alleenstaand ouderschap met kind tussen 5 en 12 jaar
•
vanwege deelname aan experiment ex artikel 144 ABW
•
vanwege deelname scholing- of activeringsactiviteiten
•
om andere redenen of onbekend

10%
8%
13%
2%
0,5%
< 0,5%
3%
5%

Bron: Engelen et al. (1999) SCP-bewerking van tabel 3.2 en 3.3

In tegenstelling tot de verwachting is het percentage arbeidsplichtigen in de ABW,
na de herziening van de ABW, niet toegenomen. Opvallend is overigens het zeer
lage percentage dat is ontheven van de arbeidsplicht vanwege de zorg voor
kinderen tussen 5 en 12 jaar. Het is mogelijk dat een deel van deze ontheffingen is
ondergebracht bij één van de overige redenen (bijvoorbeeld sociale, medische of
andere redenen). Daarnaast kan het zijn dat er met name voor deze categorie
bijstandsontvangers onderregistratie plaatsvindt in de dossiers. Enquêteonderzoek
onder alleenstaande moeders laat namelijk een duidelijk hoger percentage met
ontheffing van de arbeidsplicht zien. Uit dit onderzoek, dat in 1998 in vijf grote
gemeenten (Den Haag, Utrecht, Apeldoorn, Amersfoort en Zaanstad) is gehouden,
blijkt dat 65% van de alleenstaande moeders met een kind van 5 jaar of ouder zegt
een arbeidsplicht te hebben (Knijn en Van Wel 1999: 12, bewerking tabel 18). Dit
wil zeggen dat circa 35% van de 44.000 alleenstaande ouders met kinderen tussen
de 5 en 12 jaar is ontheven. Omgerekend naar de totale bijstandspopulatie betekent
dit dat 4% van de bijstandsontvangers een ontheffing heeft vanwege de reden
'alleenstaande ouder met kind tussen de 5 en 12 jaar'. Dit is duidelijk hoger dan de
halve procent die uit het dossieronderzoek van Engelen et al. naar voren is
gekomen.
3.2.2.3 Schatting van het aantal reïntegreerbaren volgens wettelijke criteria
In tabel 3.1 staan de geschatte aantallen bijstandsontvangers met een formele
ontheffing van de arbeidsplicht, zoals die momenteel op basis van onderzoek
kunnen worden vastgesteld,4 weergegeven. Deze schattingen omvatten een ruime
marge, hetgeen samenhangt met het feit dat gemeenten zelf invulling kunnen geven
aan het criterium 'vanwege medische en sociale redenen'. De omvang van de groep
bijstandsgerechtigden die om dergelijke individuele redenen van de
arbeidsverplichting zijn ontheven, kan niet uit beschikbare statistieken worden
gehaald, maar dient geschat te worden op basis van enquête- of dossieronderzoek.
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Tabel 3.1 Aantal ABW-uitkeringen, onderverdeeld naar een aantal categorieën voor wie formele ontheffing van
de arbeidsplicht geldt / kan gelden (1998)
aantal ABW-uitkeringen, totaal

397.000

met formele ontheffing arbeidsplicht, totaal
leeftijd 57,5 jaar of ouder a b
alleenstaande ouder met kind onder 5 jaarb
vanwege medische/sociale redenenc
overige redenenc

172.000
40.000
36.000
60.000
36.000

met arbeidsplicht, totaal
225.000
waarvan reeds werkzaam > 12 uur per week
43.000
nog reïntegreerbaar
182.000
a Echter géén ontheffing van inschrijving bij Arbeidsvoorziening of van aanvaarden passende arbeid.
b Schatting op basis van CBS (1998).
c Schatting op basis van CBS (1998) en Engelen et al. (1999).
Bron: CBS (Statistiek Algemene Bijstand 1998); Engelen et al. (1999)

Uit tabel 3.1 is af te leiden dat het totaal aantal bijstandsontvangers met een
(gedeeltelijke) ontheffing in 1998 circa 172.000 personen bedraagt. Voor de
overige 225.000 personen geldt geen ontheffing. Dit betekent nog niet dat al deze
personen volgens wettelijke criteria volledig reïntegreerbaar zijn.
Een eerste reden hiervoor is dat een deel van hen al gedeeltelijk werkzaam is. Het
is maar de vraag of zij voor de overige uren nog reïntegreerbaar zijn. Bij de
volgende berekeningen wordt ervan uitgegaan dat degenen die meer dan 12 uur
per week werken verder niet reïntegreerbaar zijn. Over het percentage werkenden
kan de Statistiek Algemene Bijstand helaas geen betrouwbare informatie geven en
moeten we ons -wederom- baseren op enquêteonderzoek. Uit het in 1998
gehouden Woningbehoefteonderzoek (WBO, CBS) blijkt dat 11,4% van de
bijstandsgerechtigden gedurende meer dan 12 uur per week werkzaam is.
Omgerekend gaat het dan om 45.300 personen. Aangenomen mag worden dat de
werkenden onder de bijstandsontvangers zich vooral bevinden onder de groep met
een arbeidsverplichting. Een klein deel van de werkenden zal echter geen
arbeidsplicht hebben. Op basis van het WBO'98 kan het aantal werkenden (voor
meer dan 12 uur per week) onder de groep zonder arbeidsverplichting op 2.280
worden gesteld.5 Er resteren dan circa 43.000 werkzamen onder degenen mét een
arbeidsplicht. Als we ervan uitgaan dat deze personen al op hun maximum aantal
te werken uren zitten, dan resteren circa 182.000 personen voor reïntegratie
(225.000 minus 43.000). Overigens zal een deel daarvan slechts een gedeeltelijke
arbeidsplicht hebben, bijvoorbeeld vanwege de zorg voor kinderen of om
medische redenen. Niet bekend is hoe vaak dit voorkomt. We schatten het aantal
arbeidsjaren van de 182.000 te reïntegreren personen op circa 120.000.
Een andere reden waarom het aantal reïntegreerbare ABW'ers kleiner kan zijn dan
de genoemde 182.000 is dat bij degenen die 'momenteel' niet ontheven zijn van de
arbeidsplicht, de noodzaak of de mogelijkheid tot (gedeeltelijke) ontheffing kan
blijken op het moment dat zij daadwerkelijk voor reïntegratie worden benaderd.
Gebrek aan kinderopvang kan dan bijvoorbeeld een reden zijn om een alleenstaande ouder alsnog (gedeeltelijk) te ontheffen van de arbeidsplicht. Of mogelijk
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blijkt op dat moment dat iemand om gezondheidsredenen niet tot werken in staat
is. Met andere woorden, een deel van de bijstandsontvangers is momenteel niet
wettelijk ontheven van de arbeidsplicht, maar zal dat bij nader onderzoek wel
blijken te zijn. Aangezien zij niet daadwerkelijk zijn ontheven, laten wij deze
gevallen echter buiten beschouwing bij de schatting van het aantal reïntegreerbaren volgens wettelijke criteria.
3.2.2.4 Toekomstige ontwikkeling
Sinds enkele jaren is er sprake van een sterke daling van het aantal huishoudens
met een bijstandsuitkering. Waar dit aantal ultimo 1996 nog 481.000 bedroeg, gaat
het twee jaar later (ultimo 1998) om slechts 397.000 huishoudens, een afname van
ruim 17% (CBS 1999c: 16). Mannen stromen in sterkere mate uit dan vrouwen,
jongeren vaker dan ouderen, en (echt)paren en alleenstaanden vaker dan alleenstaande ouders. Het aandeel 50-plussers met een bijstandsuitkering is in de periode
1996-1998 gestegen van 20% naar 25%, terwijl het aandeel alleenstaande ouders
toenam van 23% naar 26%. Deze ontwikkeling betekent dat het bestand ABW'ers
meer en meer gaat bestaan uit personen die relatief vaak van (een deel van) de
arbeidsverplichtingen zijn ontheven en dus volgens de wettelijke criteria niet
reïntegreerbaar zijn (Engelen et al. 1999: 44).
3.2.2.5 Conclusie
Het aantal ABW'ers dat volgens de wettelijke criteria gereïntegreerd zou kunnen
worden bedroeg in 1998 naar schatting maximaal circa 182.000. Door de
verhoogde uitstroom uit de ABW gedurende de afgelopen jaren zal de resterende
groep steeds meer uit niet-arbeidsplichtigen gaan bestaan, waardoor het aantal
reïntegreerbaren een stuk lager zal komen liggen.
Anderzijds kan het aantal reïntegreerbaren de komende jaren toenemen als de
wetgeving met betrekking tot de arbeidsplicht voor alleenstaande ouders met
kinderen onder de vijf jaar wordt gewijzigd (zie § 3.2.2.1). Indien de vrijstelling
van de arbeidsplicht voor deze groep (gedeeltelijk) wordt afgeschaft, neemt het
aantal reïntegreerbaren volgens wettelijke criteria met circa 36.000 toe. Bij een
deeltijdse arbeidsverplichting van 50% zouden zij tezamen circa 18.000 fte’s aan
arbeid kunnen vervullen. Tevens is voorgesteld de huidige voltijdse arbeidsplicht
voor alleenstaande ouders met kinderen van vijf jaar of ouder om te zetten in een
deeltijdse arbeidsplicht. Dit heeft geen gevolgen voor het totale aantal reïntegreerbare personen. Uitgedrukt in voltijdsarbeidsplaatsen neemt het aantal
reïntegreerbaren hierdoor echter af.
3.2.3 Arbeidsongeschiktheidsregelingen: reïntegreerbaar volgens wettelijke
criteria
3.2.3.1 Verschillende arbeidsongeschiktheidsregelingen
Momenteel zijn er drie verschillende arbeidsongeschiktheidswetten, bestemd voor
verschillende groepen arbeidsongeschikten:
• WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheid), een werknemersverzekering
bestemd voor werknemers en ambtenaren6 in loondienst; in 1998 gemiddeld
730.000 personen.

AANTAL REÏNTEGREERBAREN

71

•

•

WAZ (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen), een
verzekering bestemd voor zelfstandigen, zelfstandige beroepsbeoefenaars,
directeur-aandeelhouders en meewerkende echtgenoten; in 1998 gemiddeld
58.000 personen.
Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten), een
sociale voorziening bestemd voor iedereen die op de dag dat hij 17 wordt,
arbeidsongeschikt is of na zijn zeventiende verjaardag arbeidsongeschikt
wordt en in het jaar daarvoor tenminste 6 maanden heeft gestudeerd; in 1998
gemiddeld 118.000 personen.

De WAZ en Wajong bestaan sinds 1 januari 1998. Voor die tijd ontvingen
arbeidsongeschikte zelfstandigen en personen die als vroeggehandicapten werden
beschouwd een uitkering krachtens de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet
(AAW, een volksverzekering). In totaal hebben in 1998 ruim 900.000 personen
een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Twee andere wetten die ook (ten dele) betrekking hebben op arbeidsongeschiktheid, zijn de IOAW (de Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers) en de IOAZ (Inkomensvoorziening Oudere en
gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen). Het gaat bij deze wetten ook om
uitkeringen voor oudere werkloze werknemers (50-65 jaar) respectievelijk om
uitkeringen voor oudere zelfstandigen (55-65 jaar) met een inkomen onder het
sociaal minimum. Niet duidelijk is welk deel van de IOAW/IOAZ'ers de uitkering
ontvangt op basis van arbeidsongeschiktheid en welk deel op basis van werkloosheid. Een relatief groot deel van de betrokkenen is 57,5 jaar of ouder en krijgt om
die reden niet alle arbeidsverplichtingen opgelegd. Omdat het totaal aantal
personen met een IOAW- of IOAZ-uitkering relatief klein is,7 laten we deze twee
uitkeringscategorieën verder buiten beschouwing.
3.2.3.2 Wijziging in wettelijke criteria voor toekenning
Volgens wettelijke criteria kunnen personen met een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering als niet-reïntegreerbaar worden beschouwd en personen met een
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering als gedeeltelijk reïntegreerbaar. De
wettelijke criteria waarmee wordt beoordeeld of iemand recht heeft op een gehele
of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering -en derhalve niet of gedeeltelijk
reïntegreerbaar wordt geacht- zijn in de loop der jaren echter ingrijpend veranderd.
Twee wijzigingen in de WAO staan daarbij centraal: afschaffing van de verdiscontering van de werkloosheidscomponent en wijziging van het
arbeidsongeschiktheidscriterium.8
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Afschaffing verdiscontering werkloosheid (1987)
Vanaf 1 januari 1987 bestaat de zogenaamde verdiscontering van de werkloosheidscomponent in het
arbeidsongeschiktheidspercentage niet meer. Deze verdiscontering hield in dat iemand die slechts
gedeeltelijk arbeidsongeschikt was toch een volledige WAO-uitkering kon ontvangen. De
achterliggende reden hiervoor was dat de gelegenheid om werk te vinden, kleiner was geworden door
de arbeidsongeschiktheid. In feite werden alle arbeidsongeschikten destijds beschouwd als niet
reïntegreerbaar. Sinds 1 januari 1987 wordt bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid een gedeeltelijke
WAO-uitkering toegekend en kan men -indien men geen betaalde arbeid heeft- voor het resterende
deel een WW-uitkering aanvragen. Sindsdien worden deze personen dus gedeeltelijk reïntegreerbaar
geacht. Degenen die op 1 januari 1987 reeds een volledige WAO-uitkering ontvingen, en dus
beoordeeld waren volgens de oude criteria, behielden hun volledige WAO-uitkering indien zij ouder
dan 35 jaar waren of tot de groep vroeggehandicapten behoorden.
Wijziging arbeidsongeschiktheidscriterium (1993)
Met de invoering van de Wet Terugdringing Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsregelingen (TBA)
medio 1993 is het criterium op grond waarvan de mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld,
gewijzigd. Aan de WAO-keuring worden sindsdien strengere eisen gesteld. Op de eerste plaats stelt de
Wet TBA dat de arbeidsongeschiktheid 'een rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg
van ziekte of gebreken moet zijn' (Lisv 1999b:87), terwijl het voordien voldoende was te constateren
dat men arbeidsongeschikt was als gevolg van ziekte of gebreken. Een tweede wijziging is dat bij het
bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid niet langer rekening wordt gehouden met de opleiding
en het vroegere beroep. Vóór de invoering van TBA werd men geheel of gedeeltelijk
arbeidsongeschikt verklaard indien men 'geheel of gedeeltelijk niet in staat was om met arbeid datgene
te verdienen wat gezonde personen, met soortgelijke opleiding en ervaring, gewoonlijk verdienen'
(Lisv 1999b:87). Sinds de invoering van de wet TBA wordt gekeken naar wat iemand in algemeen
geaccepteerde arbeid (onafhankelijk van opleiding en het vroegere beroep) nog wel zou kunnen
verdienen.

In concreto betekent de afschaffing van de verdiscontering dat de WAO'ers die na
1 januari 1987 hun uitkering zijn gaan ontvangen, volgens wettelijke criteria vaker
gedeeltelijk reïntegreerbaar worden geacht dan degenen die reeds vóór die datum
in de WAO zaten, terwijl hun feitelijke reïntegratiemogelijkheden dezelfde zouden
kunnen zijn. Omdat in deze paragraaf wordt uitgegaan van ‘reïntegreerbaar
volgens wettelijke criteria’, worden degenen die vóór 1 januari 1987 een volledige
WAO-uitkering ontvingen en dat daarna zijn blijven doen (vanwege hun leeftijd of
vanwege het feit dat zij tot de vroeggehandicapten behoren) als niet-reïntegreerbaar beschouwd. In theorie is het dus mogelijk dat zij volgens de huidige
beoordelingscriteria nog wel enige restcapaciteit bezitten. Verwacht kan echter
worden dat deze restcapaciteit in de praktijk beperkt zal zijn. Ten eerste gaat het
om arbeidsongeschikten die momenteel minimaal 48 jaar oud zijn én minstens
13 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, op grond waarvan kan
worden verwacht dat de resterende arbeidscapaciteit beperkt is en zij bij een
herbeoordeling volgens de huidige criteria veelal als volledig arbeidsongeschikt
zullen worden beoordeeld. Ten tweede is ook van het totale huidige bestand van
vroeggehandicapten slechts een zeer beperkt deel (2%) gedeeltelijk arbeidsongeschikt verklaard.
Het resultaat van de invoering van de wet TBA is dat minder vaak een volledige
WAO-uitkering wordt toegekend en dat er vaker sprake is van een gedeeltelijke
WAO-uitkering of geen toekenning van een WAO-uitkering. Zo bedroeg het
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aandeel volledige WAO-uitkeringen in het aantal nieuwe toekenningen in 1990
nog 81%, in 1998 is dat gedaald tot 72%.
Degenen die op 1 augustus 1993 een WAO-uitkering ontvingen en op dat moment
jonger waren dan 45 jaar, werden in de jaren daarna per leeftijdscohort opnieuw
gekeurd volgens de regels van de wet TBA (de zogenaamde herbeoordelingen). In
concreto betekent dit dat degenen die na invoering van de wet TBA zijn gekeurd
of herbeoordeeld vaker geheel of gedeeltelijk arbeidsgeschikt - en dus reïntegreerbaar - worden geacht dan degenen die vóór invoering van TBA zijn gekeurd én in
augustus 1993 ouder waren dan 45 jaar. Deze laatsten betreffen degenen die anno
2000 minimaal 7 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen en minimaal
52 jaar oud zijn. Verwacht kan worden dat bij een herbeoordeling volgens de
huidige criteria deze groep veelal als volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard.
3.2.3.3 Reïntegreerbaarheid volgens wettelijke criteria
Eerder is aangegeven dat degenen die een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen volgens wettelijke criteria van de uitkeringsregelingen als
niet-reïntegreerbaar worden beschouwd en degenen met een gedeeltelijke uitkering
als gedeeltelijk reïntegreerbaar. Uit het voorgaande kan ook geconcludeerd
worden dat de populatie arbeidsongeschikten niet altijd volgens dezelfde
wettelijke criteria is beoordeeld. Dit betekent dat eenzelfde arbeidsongeschiktheidsbeoordeling - en derhalve eenzelfde mate van reïntegreerbaarheid volgens
wettelijke criteria - betrekking kan hebben op een verschillende mate van
arbeidsongeschiktheid, afhankelijk van het jaar van toekenning en de leeftijd van
de arbeidsongeschikte. Om deze reden kan het aantal reïntegreerbaren volgens
wettelijke criteria afwijken van het aantal dat feitelijk naar restcapaciteit
gereïntegreerd zou kunnen worden.
3.2.3.4 Schatting van het aantal reïntegreerbaren volgens wettelijke criteria
Zoals uit tabel 3.2 blijkt, zijn er in 1998 bijna 905.000 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen verstrekt. Het betreft hier zowel WAO-, WAZ- als Wajong-uitkeringen. Een deel hiervan (27%) betreft uitkeringen bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Dit betreft met name ontvangers van een WAO- of WAZ-uitkering. Bij
de Wajong-uitkeringen is er nauwelijks (slechts in 2% van de gevallen) sprake van
gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
Uit onderzoek van het Lisv (2000) is gebleken dat van de gedeeltelijk arbeidsongeschikten met een WAO-uitkering 51% werkzaam is en dus niet meer in
aanmerking komt voor reïntegratie.9 Van degenen met een gedeeltelijke WAZ- of
Wajong-uitkering heeft respectievelijk 6% en 56% een dienstverband, waardoor
de totale groep gedeeltelijk arbeidsongeschikten ruim 111.000 werkenden10 en
bijna 132.000 niet-werkenden omvat. Deze laatsten vormen de populatie die
volgens wettelijke criteria nog (gedeeltelijk) reïntegreerbaar is. Als zij gemiddeld
evenveel uren per week gaan werken als de huidige werkende arbeidsongeschikten, namelijk 27,7 uur per week (WBO 1998, CBS), dan zouden zij bijna 96.000
full-time equivalenten aan betaalde arbeid kunnen vervullen.
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Tabel 3.2 Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WAO, WAZ, Wajong), uitgesplitst naar de mate van
arbeidsongeschiktheid, werkenden en reïntegreerbaren (volgens wettelijke criteria), 1998
aantal uitkeringen, totaal
volledige uitkeringen
gedeeltelijke uitkeringen

WAO

WAZ

Wajong

totaala

728.800
512.500
216.300

57.800
33.900
23.900

118.200
115.700
2.500

904.800
662.000
242.700

van gedeeltelijke uitkeringen:
reeds werkzaam
108.300
1.500
1.400
111.200
nog reïntegreerbaar
108.000
22.400
1.100
131.500
reïntegreerbaar in
arbeidsjaren (fte’s)
96.000
a Ruim 4.100 personen hebben meer dan één WAO-, WAZ- of Wajonguitkering (Lisv 2000). Dit betekent dat
het aantal personen met een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (en daarmee ook het aantal
reïntegreerbaren) feitelijk wat lager zal liggen dan in de tabel is vermeld.
Bron: Lisv (1999a, 2000) SCP-bewerking

Het percentage gedeeltelijk arbeidsongeschikten dat niet werkt en derhalve nog
reïntegreerbaar is, is het hoogst onder de 55-plussers: bij de WAO'ers is 66% van
deze groep niet werkzaam, versus 32% à 40% van de overige leeftijdsgroepen
(Bruinsma en De Jongh 1999: 11). Degenen die volgens wettelijke criteria
reïntegreerbaar zijn, betreffen dus relatief vaak oudere gedeeltelijk arbeidsongeschikten aan wie slechts een deel van de arbeidsverplichtingen is opgelegd.11
Verwacht kan worden dat, vanwege de relatief hoge leeftijd, de feitelijke
reïntegreerbaarheid van deze groep duidelijk geringer zal zijn dan de 'wettelijke
reïntegreerbaarheid'.
3.2.3.5 Toekomstige ontwikkeling
In de toekomst zal er in de uitvoering van de arbeidsongeschiktheidsregelingen
een groter accent komen te liggen op de eigen inzet van de arbeidsongeschikte om
weer aan het werk te komen. In dit verband is in het 'Plan van aanpak WAO' (SZW
1999d) de term 'herstelgedrag' geïntroduceerd. Dit herstelgedrag bestaat uit twee
elementen: de inspanningen van de arbeidsongeschikte om te genezen en de
inspanningen om weer aan het werk te komen. Volgens het ministerie van SZW
zou er tijdens de claimbeoordeling ook een toets moeten komen op het
herstelgedrag van de arbeidsongeschikte. Ook voor de arbeidsongeschiktheidsregelingen geldt: "...tegenover het recht op een uitkering dient een serieuze
inspanning van betrokkene te staan om weer aan het werk te komen". In het 'Plan
van Aanpak' wordt voorgesteld om na te gaan of de toepassing van de - overigens
reeds bestaande - wettelijke sanctiemogelijkheden, voor wie zich onvoldoende
heeft ingespannen, moet worden aangescherpt.
3.2.3.6 Conclusie
Op basis van wettelijke criteria zijn er anno 1998 circa 132.000 gedeeltelijk
arbeidsongeschikten reïntegreerbaar die tezamen circa 96.000 mensjaren betaalde
arbeid kunnen vervullen. Door wijzigingen in wet- en regelgeving is het aantal
wettelijk reïntegreerbaren het laatste decennium gestegen. Verwacht kan worden
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dat dit aantal in de nabije toekomst zal dalen indien, als gevolg van het 'Plan van
Aanpak WAO', bij de claimbeoordeling voor de WAO strikter getoetst zal gaan
worden op het herstelgedrag van de arbeidsongeschikte werknemer. Het is immers
de bedoeling van deze toets dat meer zieke werknemers reeds vóór of direct na de
claimbeoordeling weer aan het werk gaan. Hierdoor zullen er minder reïntegreerbaren resteren bij WAO-toetreding.
3.2.4 Werkloosheidsregelingen: reïntegreerbaar volgens wettelijke criteria
3.2.4.1 Arbeidsplicht in WW en wachtgeld
De werkloosheidswet betreft een werknemersverzekering, die bedoeld is om de
financiële gevolgen bij werkloosheid op te vangen voor personen die in loondienst
werken. Ambtenaren ontvangen bij werkloosheid momenteel nog steeds
wachtgeld. Het ligt echter in de bedoeling van het kabinet om de wachtgeldregeling in de nabije toekomst onder te brengen in de WW.
Het recht op een WW-uitkering of op wachtgeld is uitdrukkelijk verbonden aan de
voorwaarde dat de werkloze werknemer of ambtenaar beschikbaar is voor het
aanvaarden van werk. De werknemer is onder andere verplicht zich als werkzoekende te laten inschrijven bij het arbeidsbureau en om "deel te nemen aan een
voor hem gewenste opleiding of scholing en andere activiteiten die bevorderlijk
zijn voor de arbeidsinpassing" (Lisv 1999a: 159). Verder is de categorie van
57,5 jaar en ouder niet sollicitatieplichtig, maar - sinds een aanpassing van de
regelgeving in mei 1999 - wel verplicht passend werk te aanvaarden, indien dat
wordt aangeboden. Hiermee zijn zij sindsdien in principe reïntegreerbaar. Dit
betekent dat op basis van de wettelijke criteria in 1999 álle WW'ers en wachtgelders (met uitzondering van degenen die tijdens de WW- of wachtgeldperiode
ziek of arbeidsongeschikt zijn) tot de groep 'reïntegreerbaren' behoren.
3.2.4.2 Schatting van het aantal reïntegreerbaren volgens wettelijke criteria
Het aantal reïntegreerbaren volgens wettelijke criteria met een WW-uitkering of
wachtgeld is in principe gelijk aan de populatie WW'ers en wachtgelders.
Vanwege het feit dat de groep van 57,5 jaar en ouder nog steeds ontheven is van
een deel van de arbeidsverplichtingen (bijvoorbeeld van de sollicitatieplicht),
wordt in tabel 3.3 onderscheid gemaakt naar leeftijd. Daarbij is voor de WW'ers
de grens van 55 jaar gekozen, omdat dit de meest dichtbijgelegen leeftijd is
waarover de Lisv-statistiek informatie geeft.
In 1998 zijn er ruim 280.000 WW'ers (Lisv 1999a: 170, 246) en 52.000 wachtgelders (telefonische informatie ABP). Ten aanzien van de WW gaat het om
240.000 uitkeringsjaren, dit wil zeggen dat circa 280.000 WW'ers circa 240.000
voltijdsarbeidsplaatsen zouden kunnen vervullen.
De cijfers over instroom en uitstroom laten zien dat er bij de WW sprake is van
een zeer dynamisch bestand. In 1998 werden ruim 427.000 nieuwe WWuitkeringen verstrekt, maar werden ook bijna een half miljoen uitkeringen
beëindigd. Slechts in 58% van die gevallen ging het overigens om beëindiging
wegens werkhervatting.
Om het aantal reïntegreerbaren voor 1998 vast te stellen, toen de groep van
57,5 jaar en ouder nog volledig was ontheven van de arbeidsplicht, wordt ervan
uitgegaan dat het aantal personen boven de 57,5 jaar circa 23% van de totale groep
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bedraagt.12 Dit betekent dat in 1998 ongeveer 216.000 WW-ontvangers en 40.000
wachtgelders volgens de wettelijke criteria reïntegreerbaar zijn (tezamen 256.000).
Omgerekend naar voltijd arbeidsplaatsen gaat het om circa 220.000.13
Aangezien het totale aantal personen met een werkloosheidsuitkering in 1999 is
gedaald, naar circa 230.000 ontvangers van een WW-uitkering en 44.000
wachtgelders, zal het aantal reïntegreerbaren in dat jaar eveneens lager liggen.

Tabel 3.3 Aantal WW- en wachtgelduitkeringen (= aantal reïntegreerbaren), uitgesplitst naar leeftijd, 1998
< 55 jaar

55–64 jaar

totaal

WW
lopende uitkeringen
uitkeringsjaren

195.400
-

84.900
-

280.300
239.600

nieuwe uitkeringen in 1998
beëindigde uitkeringen in 1998
wegens maximum duur
wegens werkhervatting
wegens overige redenen

399.000
-

28.400
-

427.400
482.900
55.400
278.400
149.000

wachtgeld
lopende uitkeringen
uitkeringsjaren

36.400a
-

15.600a
-

52.000
-

nieuwe uitkeringen in 1998
beëindigde uitkeringen in 1998

-

-

-

totaal reïntegreerbaar (< 57,5 jaar)
totaal reïntegreerbare fte’s

-

-

256.000
220.000

a Schatting op basis van de leeftijdsverdeling onder de WW'ers.
Bron: Lisv 1999a, ABP (gegevens wachtgelders, telefonische informatie)

3.2.4.3 Toekomstige ontwikkeling en conclusie
Het onderscheid tussen WW en wachtgeld zal, gezien de plannen van het Kabinet,
in de nabije toekomst verdwijnen. De omvang van de WW is sterk afhankelijk van
de economische ontwikkeling. Aangezien er voor de komende jaren naar
verwachting nog steeds sprake zal zijn van een relatief sterke economische groei,
kan worden verwacht dat het aantal personen met een werkloosheidsuitkering nog
verder zal afnemen.
Het aantal reïntegreerbaren volgens wettelijke criteria is wat betreft de groep met
een werkloosheidsuitkering (WW plus wachtgeld) in 1999 gelijk aan de totale
populatie met WW of wachtgeld: circa 274.000 personen. In 1998, toen er voor de
groep van 57,5 jaar en ouder nog een volledige vrijstelling van de arbeidsplicht
gold, was dit circa 256.000.
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3.2.5 Nabestaandenuitkering (ANW): reïntegreerbaar volgens wettelijke criteria
3.2.5.1 Ontwikkelingen in de ANW
De Algemene Nabestaandenwet (ANW) is op 1 juli 1996 in werking getreden en
betreft een wijziging van de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW), die in
1959 is ingevoerd. In beide gevallen gaat het om een volksverzekering. Met de
invoering van de ANW zijn de toekenningscriteria voor de nabestaandenuitkering
strenger geworden. Het aantal ontvangers van een nabestaandenuitkering
(exclusief wezenuitkering14) bedroeg 194.000 in 1995 en is gedaald tot 178.000 in
1998. Terwijl krachtens de AWW een nabestaande alleen recht had op een
uitkering als hij/zij gehuwd was met de overledene, is de groep rechthebbenden
met de invoering van de ANW uitgebreid met ongehuwd samenwonenden. Daar
staat tegenover dat men het recht op de uitkering nu ook weer verliest als men gaat
samenwonen, terwijl dat in de AWW alleen het geval was indien men hertrouwde.
Een belangrijke beperking van de doelgroep is de regel dat men alleen recht heeft
op een ANW-uitkering indien men vóór 1950 is geboren, tenzij men een
ongehuwd eigen kind, stief- of pleegkind onder de 18 jaar heeft, zwanger is, of
voor tenminste 45% arbeidsongeschikt is en de arbeidsongeschiktheid tenminste
drie maanden zal duren. Hierdoor heeft een kleinere groep nabestaanden recht op
de ANW-uitkering dan voorheen voor de AWW-uitkering gold. Het aantal nieuwe
uitkeringen per jaar is dan ook gedaald van 22.000 in 1995 naar 16.200 in 1998
(Lisv 1999a: 212).
3.2.5.2 De ANW en betaald werk
Noch de vroegere AWW noch de huidige ANW kende/kent arbeidsverplichtingen.
Het recht op uitkering wordt dan ook niet getoetst op het zoek- en
sollicitatiegedrag van de uitkeringsontvanger. In tegenstelling tot de AWW is de
hoogte van de ANW echter afhankelijk van andere inkomsten. Voor inkomsten uit
arbeid geldt een vrijlatingsregeling. De eerste 1.215 gulden (bedrag 1999) worden
vrijgelaten en van het meerdere wordt eenderde deel ingehouden. Dit betekent dat
in 1999, toen een volledige ANW-uitkering 1.851 gulden bedroeg, de uitkering op
nul uitkomt bij inkomsten uit arbeid van meer dan 3.990 gulden (andere
vrijlatingsbedragen gelden voor degenen die reeds vóór 1 juli 1996 een AWWuitkering ontvingen). Men blijft wel het recht houden op de uitkering, zodat weer
tot uitbetaling kan worden overgegaan als de inkomsten uit arbeid dalen.
Inkomsten uit vroegere arbeid, zoals een WAO- of een WW-uitkering worden
volledig afgetrokken van de ANW-uitkering, evenals inkomsten uit aanvullend
ouderdoms- en invaliditeitspensioen en lijfrenten op grond van een eigen
arbeidsovereenkomst.
3.2.5.3 Schatting van het aantal reïntegreerbaren volgens wettelijke criteria
Uit statistieken is niet bekend welk deel van de ANW-gerechtigden betaalde
arbeid verricht en voor hoeveel uur per week. Daardoor kan niet worden
aangegeven welk aantal ANW'ers nog resteert voor reïntegratie. Het aantal
uitkeringsjaren bedraagt in 1998 126.000 (SZW 1999a), terwijl het aantal lopende
uitkeringen in dat jaar gemiddeld 178.000 bedraagt. Dit betekent dat per ontvanger
gemiddeld 70% van de volledige ANW-uitkering wordt verstrekt. Dit zegt echter
nog niets over het percentage werkenden met een ANW-uitkering; niet alleen
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omdat het slechts bij een deel van de personen met andere inkomsten om
inkomsten uit betaalde arbeid gaat, maar ook omdat achter de volledige
nabestaandenuitkeringen werkzame personen schuil kunnen gaan, die niet meer
verdienen dan het vrijlatingsbedrag (en dus niet gekort worden op de uitkering).
De regelgeving in de ANW houdt in dat niemand met een ANW-uitkering
wettelijk verplicht is te reïntegreren. Het aantal ANW-gerechtigden dat volgens
wettelijke criteria een arbeidsplicht heeft en kan worden gereïntegreerd bedraagt
dus nul. Arbeidsparticipatie wordt wel bevorderd door strengere toekenningscriteria voor het verwerven van een ANW-uitkering. Het recht op een ANWuitkering houdt op indien een uitkeringsontvanger, geboren na 1 januari 1950, niet
langer arbeidsongeschikt is of als het jongste kind 18 jaar wordt. Degenen die bij
het overlijden van hun partner geen recht hebben op een ANW-uitkering of wiens
recht op een uitkering na verloop van tijd vervalt, zullen in hun eigen onderhoud
moeten voorzien of een beroep moeten doen op een ABW-uitkering. Deze
categorie is in principe wel reïntegreerbaar op basis van wettelijke criteria (voor
zover ze al niet werkzaam waren), maar pas nadat het recht op een ANW-uitkering
is opgehouden te bestaan.
In tabel 3.4 is te zien dat slechts een klein deel (11%) van de ANW-gerechtigden
een uitkering ontvangt vanwege een kind onder de 18 jaar. Bovendien is dit aantal
gedaald ten opzichte van 1995, toen 3900 van de 22.000 nieuwe uitkeringen
(18%) werden verstrekt aan personen met een minderjarig kind.
Omdat een belangrijk selectiecriterium voor toekenning van een ANW-uitkering
het geboortejaar 1950 is, zal in de toekomst het aantal ANW-gerechtigden steeds
kleiner worden.

Tabel 3.4 Aantal ANW-uitkeringen uitgesplitst naar het al dan niet hebben van minderjarige kinderen, 1998
lopende uitkeringen, ultimo
1998
uitkeringsjaren
nieuwe uitkeringen
Bron: Lisv (1999a); SZW (1999a)

met kind < 18 jaar

overig

totaal

20.400

157.700

178.100
126.000

2.400

13.800

16.200

3.2.5.4 Toekomstverwachting en conclusie
Het aantal ANW-ers dat op basis van wettelijke criteria reïntegreerbaar is,
bedraagt nul. De ANW kent immers geen arbeidsverplichtingen. Deze komen pas
aan de orde als het recht op ANW is opgehouden te bestaan. Door de strengere
toekenningscriteria kan worden verwacht dat in de toekomst het aantal personen
dat een beroep doet op de ANW steeds verder zal afnemen.
3.2.6 Samenvatting
In deze subparagraaf (§ 3.2) is nagegaan hoe groot de populatie uitkeringsgerechtigden is die op basis van wettelijke criteria tot de reïntegreerbaren kunnen
worden gerekend. Gebleken is dat in 1998 maximaal 182.000 personen met een
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bijstandsuitkering reïntegreerbaar zijn. Bij de groep met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WAZ, Wajong) bedraagt dit aantal circa 132.000 en bij de
groep met een werkloosheidsuitkering (WW of wachtgeld) gaat het om circa
256.000 personen. Personen met een ANW-uitkering kunnen niet op grond van
wettelijke criteria worden verplicht tot arbeidsdeelname, zodat het aantal
reïntegreerbaren op basis van wettelijke criteria gelijk is aan nul.
Deze aantallen kunnen echter niet zonder meer bij elkaar worden opgeteld,
teneinde de totale populatie die volgens wettelijke criteria reïntegreerbaar is in
beeld te krijgen. In een aantal gevallen ontvangt men meer dan één soort uitkering,
waardoor sprake is van dubbeltellingen. Volgens het Lisv (1999c: 51) is het aantal
gevallen van samenloop van WAO met WW in 1998 gelijk aan 29.000. De
samenloop van WAO met ABW lijkt minder vaak voor te komen. In het
onderzoeksrapport 'Arbeidsvoorziening en gedeeltelijk arbeidsgeschikten' is het
aantal arbeidsplichtige personen die beide typen uitkering ontvangen, voor 1996
geraamd op 8.000 (Van der Aalst en Grijpstra 1997: 57). Wanneer aldus wordt
uitgegaan van circa 37.000 samenloopgevallen, betekent dit dat volgens wettelijke
criteria in totaal bijna 533.000 personen voor reïntegratie in aanmerking komen
(zie tabel 3.5).

Tabel 3.5 Raming aantal reïntegreerbaren volgens wettelijke criteria
reïntegreerbare personen met
ABW-uitkering
WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering
WW- of wachtgelduitkering
ANW-uitkering
minus samenloopgevallen
samenloop WAO- met WW-uitkering
samenloop WAO- met ABW-uitkering
totaal aantal personen
Bron: zie tabel 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4

182.000
131.500
256.000
0

29.000
8.000
532.500

3.3 Het aantal reïntegreerbaren volgens subjectieve criteria
3.3.1 Inleiding
In paragraaf 3.2 is een inschatting gegeven van de groep die volgens de wettelijke
criteria reïntegreerbaar is. Het oordeel van uitkeringsgerechtigden over hun
mogelijkheden of wensen tot reïntegratie hoeft echter niet overeen te stemmen met
hun wettelijke verplichting daartoe. Op grond van enquêteonderzoek is van enkele
groepen uitkeringsontvangers bekend hoeveel van de betrokkenen van mening zijn
dat zij weer kunnen of willen deelnemen aan betaalde arbeid. Uiteraard zijn deze
subjectieve criteria in de verschillende onderzoeken niet altijd op dezelfde wijze
geoperationaliseerd. We kunnen globaal onderscheid maken tussen de volgende
operationalisaties van subjectieve reïntegreerbaarheid.
• weer kunnen werken, gezien de persoonlijke inschatting van capaciteiten
(bijvoorbeeld gezondheid);
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•

weer kunnen werken, gezien de persoonlijke inschatting van arbeidsmarktkansen.
Helaas is er geen recent enquête-onderzoek voorhanden waarin per uitkeringscategorie representatieve steekproeven zijn benaderd met dit type vragen. Over de
groep ANW'ers is op deze punten -voor zover bekend- in het geheel geen
informatie beschikbaar. Wat betreft de uitkeringscategorieën ABW, WAO/Waz/
Wajong en WW (incluskief wachtgeld) is informatie beschikbaar over de
ingeschrevenen bij het arbeidsbureau. Wat betreft de WAO'ers is verder nog
informatie voorhanden over degenen die recent tot de WAO zijn toegetreden. Met
behulp van deze deelinformaties zal getracht worden een beeld te verkrijgen van
het subjectieve oordeel van uitkeringsgerechtigden over de mate waarin zij
reïntegreerbaar zijn. Vanwege de onvolledige informatie geeft dit beeld slechts een
ruwe indicatie. In paragraaf 3.3.2 wordt eerst ingegaan op het oordeel van
ingeschrevenen bij het arbeidsbureau; vervolgens wordt in paragraaf 3.3.3
nagegaan hoe WAO'ers oordelen over hun eigen reïntegreerbaarheid.
3.3.2 Ingeschrevenen bij arbeidsbureau: reïntegreerbaar volgens eigen
inschatting
Vrijwel alle WW'ers en de meeste ABW'ers zijn, op straffe van korting op of
verlies van de uitkering, verplicht zich in te schrijven bij het arbeidsbureau. Ook
gedeeltelijk arbeidsongeschikten met een gedeeltelijke WW- of ABW-uitkering
hebben deze plicht. Daarnaast staan er ook uitkeringsgerechtigden zonder
arbeidsverplichting ingeschreven bij Arbeidsvoorziening.
In 1997 en 1998 zijn aan steekproeven van degenen die bij Arbeidsvoorziening
staan ingeschreven15 onder meer de volgende drie vragen voorgelegd:
• Bent u momenteel op zoek naar werk? Indien ja:
• Denkt u dat er op dit moment veel of weinig banen in uw richting beschikbaar
zijn?
• Hoe schat u uw concurrentiepositie in bij het vinden van een baan, vergeleken
bij anderen die hetzelfde soort baan zoeken?
Verondersteld kan worden dat degenen die niet actief op zoek zijn naar werk,
reïntegratie voor zichzelf op dat moment niet opportuun achten. Tevens kan
worden verondersteld dat degenen die zeggen dat er weinig banen beschikbaar
zijn, respectievelijk dat zij een (zeer) zwakke concurrentiepositie hebben, van
mening zijn dat zij niet of moeilijk reïntegreerbaar zijn.
Zoeken naar werk
Opvallend is dat een groot deel van de ingeschrevenen zegt niet op zoek te zijn
naar werk. Dit geldt met name voor de arbeidsongeschikten, de bijstandsontvangers en degenen die meer dan één type uitkering ontvangen. Van de groep met
een arbeidsongeschiktheidsuitkering zegt meer dan de helft (54% in 1997 en 55%
in 1998) van de ingeschrevenen niet actief op zoek te zijn naar werk. Bij de
bijstandsontvangers en de samenloopgevallen gaat het om respectievelijk 42% en
40% in 1997 en om respectievelijk 47% en 37% in 1998, terwijl van degenen met
een werkloosheidsuitkering ruim een kwart (27% in 1997 en 28% in 1998) niet
naar werk zoekt (zie tabel 3.6). In beide jaren geeft derhalve een substantieel deel
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van degenen die een arbeidsplicht hebben en dus volgens wettelijke criteria
reïntegreerbaar zijn, aan niet naar werk te zoeken.
Deels blijkt dit samen te hangen met de fase waarin men is ingedeeld (zie § 3.4.2):
personen met fase 4 (grote afstand tot de arbeidsmarkt) zoeken minder vaak naar
werk dan de overigen. Ook geldt voor elk van de uitkeringscategorieën dat
vrouwen iets minder vaak zoeken dan mannen, en laag opgeleiden iets minder
vaak dan hoog opgeleiden.

Tabel 3.6 Ingeschrevenen bij Arbeidsvoorziening, naar inkomensbrona en wel/niet actief op zoek naar werk, herwogen
naar populatie-aantallen, 1997 en 1998
1997
wel
niet
werkzoekend werkzoekend

1998
totaal

wel
niet
werkzoekend werkzoekend

totaal

ABW-uitkering
arbeidsongeschiktheidsuitkering
WW, wachtgeld

139.500
31.000
207.100

100.700 240.200
36.600 67.600
75.000 282.100

101.800
41.100
167.000

89.200
49.300
63.400

191.000
90.400
230.400

minus samenloopgevallen
totaal

14.400
363.200

9.600 24.000
202.500 565.700

21.000
288.900

12.400
189.500

33.400
478.400

a De uitkering(en) kan/kunnen gecombineerd zijn met inkomen uit arbeid.
Bron: Arbeidsvoorziening, Research voor Beleid (HZI 1997, 1998) SCP-bewerking

Inschatting arbeidsmarktkansen
Uit tabel 3.7 blijkt dat het oordeel van actief werkzoekende ingeschrevenen bij
Arbeidsvoorziening over de mate van reïntegreerbaarheid, afgemeten aan de
subjectieve inschatting van het aantal beschikbare banen, gunstiger is in 1998 dan
in 1997. Dit geldt voor zowel de uitkeringsontvangers als de overige werkzoekende ingeschrevenen. Tevens wordt duidelijk dat de drie uitkeringscategorieën
weinig van elkaar verschillen in hun oordeel over het aantal beschikbare banen. In
1998 is een kwart van de werkzoekende ingeschreven uitkeringsgerechtigden16 van
mening dat er veel banen in hun richting beschikbaar zijn, terwijl iets meer dan de
helft inschat dat er weinig werk voor hen is. Tenslotte blijkt dat de uitkeringsgerechtigden de kans op een baan minder gunstig inschatten dan de ingeschrevenen
die reeds betaald werk hebben of die geen eigen inkomen hebben.
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Tabel 3.7 Inschatting aantal beschikbare banen door actief-werkzoekende ingeschrevenen bij Arbeidsvoorziening, naar inkomensbrona, 1997 en 1998
veel banen beschikbaar
1997

weinig banen beschikbaar

1998

1997

1998

n

%

n

%

n

%

n

%

ABW-uitkering
31.500
arbeidsongeschiktheidsuitkering 6.100
WW, wachtgeld
42.300

23
20
20

25.700
10.500
43.800

25
25
26

85.700
21.100
140.900

61
68
68

52.600
21.800
95.100

52
53
57

samenloopgevallen

2.900

21

5.900

28

10.600

74

11.500

55

uitsluitend loon
geen eigen inkomen

48.000
11.800

27
21

46.300
13.800

36
28

102.600
31.300

58
55

55.200
22.300

43
46

a De uitkering(en) kan/kunnen gecombineerd zijn met inkomen uit arbeid.
Bron: Research voor Beleid (HZI 1997, 1998) SCP-bewerking

De gegevens in tabel 3.8 hebben betrekking op de inschatting van de eigen
concurrentiepositie door actief-werkzoekende ingeschrevenen bij Arbeidsvoorziening. Gezien de hierboven genoemde bevinding dat men in 1998 gunstiger
oordeelt over het aantal beschikbare banen dan in 1997 (tabel 3.7), is het
opmerkelijk dat het oordeel over de eigen concurrentiepositie in een aantal
gevallen juist minder gunstig is geworden. Met name degenen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering denken in 1998 minder vaak dan in 1997 dat zij een
sterke concurrentiepositie hebben. Het percentage dat deze positie als zwak
inschat, is echter gelijk gebleven, hetgeen aangeeft dat zij hierover in 1998 vaker
een neutraal standpunt innemen of geen mening hebben.
De tabel maakt tevens duidelijk dat de ingeschrevenen die vanuit een werkzame
situatie op zoek zijn naar een baan het vaakst positief oordelen over hun
concurrentiepositie, op enige afstand gevolgd door de ontvangers van een
werkloosheidsuitkering en degenen zonder eigen inkomen.
Tabel 3.8 Inschatting concurrentiepositie door actief-werkzoekende ingeschrevenen bij Arbeidsvoorziening, naar
inkomensbrona, 1997 en 1998
(zeer) sterke concurrentiepositie
1997

(zeer) zwakke concurrentiepositie

1998

1997

1998

n

%

n

%

n

%

n

%

32.000
6.800
60.600

23
22
29

21.200
6.500
47.000

21
16
28

66.900
17.100
88.500

48
55
43

44.600
22.600
74.400

44
55
45

samenloopgevallen

3.200

22

2.100

10

7.600

53

13.000

62

uitsluitend loon
geen eigen inkomen

66.900
15.100

39
27

49.900
13.600

39
28

44.800
20.500

25
36

32.100
16.100

25
33

ABW-uitkering
arbeidsongeschiktheidsuitkering
WW, wachtgeld

a De uitkering(en) kan/kunnen gecombineerd zijn met inkomen uit arbeid.
Bron: Research voor Beleid (HZI 1997, 1998) SCP-bewerking
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Op basis van de gepresenteerde cijfers kan per uitkeringscategorie een minimumen een maximuminschatting worden gegeven van het aantal personen dat naar
eigen oordeel reïntegratiemogelijkheden heeft (zie tabel 3.9). Voor de minimumschatting is uitgegaan van het aantal werkzoekende ingeschrevenen dat zichzelf
een (zeer) sterke concurrentiepositie toekent, terwijl voor de maximumschatting is
uitgegaan van het aantal dat deze positie in ieder geval níet als (zeer) zwak inschat.
Daarnaast is ervan uitgegaan dat degenen die niet staan ingeschreven bij het
arbeidsbureau zichzelf ook niet reïntegreerbaar achten.
Voor 1997 komt het aantal reïntegreerbare uitkeringsontvangers volgens eigen
inschatting minimaal op circa 96.000 en maximaal op ruim 198.000 uit, voor 1998
liggen deze cijfers op circa 73.000 en 160.000. De daling tussen 1997 en 1998
wordt veroorzaakt doordat, als gevolg van de sterk aantrekkende economie, in het
laatstgenoemde jaar minder personen staan ingeschreven.

Tabel 3.9 Absoluut aantal reïntegreerbare uitkeringsontvangers volgens minimum- en maximumschattinga, ramingen
op basis van werkzoekende ingeschrevenen bij Arbeidsvoorziening, 1997 en 1998
reïntegreerbaar (minimumschatting)
1997
1998
ABW-uitkering
arbeidsongeschiktheidsuitkering
WW, wachtgeld

32.000
6.800
60.600

reïntegreerbaar (maximumschatting)
1997
1998

21.200
6.500
47.000

72.600
13.900
118.600

57.200
18.500
92.600

minus samenloopgevallen
3.200
2.100
6.700
8.000
totaal, excl. samenloop
96.200
72.600
198.400
160.300
a Minimumschatting: (zeer) sterke concurrentiepositie; maximumschatting: géén (zeer) zwakke concurrentiepositie.
Bron: Arbeidsvoorziening, Research voor Beleid (HZI 1997, 1998) SCP-bewerking

3.3.3 WAO'ers: reïntegreerbaar volgens subjectieve criteria
Slechts een zeer klein deel van de WAO'ers staat ingeschreven bij het arbeidsbureau. Daarom is het met name voor deze groep uitkeringsontvangers van belang
dat er aanvullende informatie beschikbaar is. Op basis van het onderzoek
'Leefsituatie werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten' (Hoff en JehoelGijsbers 1998) en het 'Epidemiologie-onderzoek WAO-toetreders 1998' van het
Lisv kan meer inzicht worden verkregen in de subjectieve inschatting van
arbeidsmarktkansen door WAO'ers.
3.3.3.1 Kunnen werken gezien eigen capaciteiten
Een aanzienlijk deel van de arbeidsongeschikten is naar eigen inschatting in staat
te werken. Opmerkelijk is dat dit ook geldt voor degenen die een volledige
arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen. Dit kan onder andere worden
geconcludeerd uit het onderzoek 'Leefsituatie werkenden, werklozen en
arbeidsongeschikten' (LWW) dat in 1995 door het Sociaal Cultureel Planbureau is
gehouden (zie Hoff en Jehoel-Gijsbers 1998). Van een landelijke steekproef van
volledig arbeidsongeschikten zegt 73% dat werken niet meer voor hen is
weggelegd; bij de niet-werkzame17 gedeeltelijk arbeidsongeschikten is dat 53%.
Dit betekent dat 27% van de volledig arbeidsongeschikten en 47% van de niet-
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werkzame gedeeltelijk arbeidsongeschikten nog wel enige reïntegratiemogelijkheden voor zichzelf ziet. Wanneer we deze percentages geldig verklaren voor de
huidige populatie van arbeidsongeschikten (WAO-, WAZ- of Wajong), dan zijn er
momenteel circa 152.00018 van hen van mening dat zij nog zouden kunnen worden
gereïntegreerd.
Ook in het 'Epidemiologie-onderzoek WAO' dat in 1998 door het Lisv is
uitgevoerd, zijn aan niet-werkenden (zowel volledig als gedeeltelijk arbeidsongeschikten) vragen gesteld over de inschatting van de restcapaciteit. Verschil met het
LWW'95 onderzoek is dat het in het Epidemiologie-onderzoek uitsluitend gaat om
personen die een half jaar eerder tot de WAO zijn toegetreden. Niet alleen de
groep ondervraagde arbeidsongeschikten is anders dan die in het onderzoek
LWW'95, ook de vraagstelling is anders. Aan de respondenten wordt gevraagd om
voor verschillende varianten van werk aan te geven of zij dat werk zouden kunnen
verrichten.
Van degenen die een half jaar na afloop van het ziektewetjaar een volledige WAOuitkering ontvangen én niet werken, zegt
• 5% in staat te zijn het oude werk volledig te hervatten;
• 27% in staat te zijn het oude werk voor minimaal enkele uren per dag te
hervatten;
• 36% in staat te zijn tot werkhervatting, indien het oude werk of de werkplek
zou kunnen worden aangepast aan de handicap;
• 24% te denken dat hun gezondheid het toelaat ander werk te doen;
• 52% in staat te zijn tot ander werk indien hierbij aanpassingen worden
getroffen.
Voor de niet-werkenden met een gedeeltelijke WAO-uitkering zijn deze
percentages voor het oude werk ongeveer vergelijkbaar. Respectievelijk 8%
spreekt zich uit voor volledige hervatting, 31% voor het oude werk minimaal
enkele uren per dag, en 37% voor het oude werk, indien aangepast. Zij achten zich
wel duidelijk vaker dan de volledig arbeidsongeschikten in staat om ander
- eventueel aangepast - werk te verrichten. Van de gedeeltelijk arbeidsongeschikten zegt 45% in staat te zijn tot ander werk zonder aanpassingen en 71% tot ander
werk, indien aangepast (Van der Giezen en Jehoel-Gijsbers 1999: 52).
Geconcludeerd kan worden dat van de WAO-toetreders die volgens de wettelijke
criteria als niet-reïntegreerbaar worden beschouwd, de volledig arbeidsongeschikten, een aanzienlijk deel volgens eigen zeggen wel kan werken. Afhankelijk
van het type werk, gaat het om een kwart (bij hervatting in het oude werk) tot circa
de helft (bij hervatting in ander, aangepast werk) van deze groep. Tegelijkertijd
echter zegt een deel van de niet-werkende gedeeltelijk arbeidsongeschikten, die
volgens de wettelijke criteria reïntegreerbaar worden geacht, dat zij niet tot werken
in staat zijn. Dit geldt zowel ingeval van het oude werk als ingeval van ander werk,
en al dan niet met aanpassingen van het werk of de werkplek.
Als alle reïntegratiemogelijkheden die WAO-toetreders voor zichzelf zien,
gerealiseerd zouden kunnen worden, betekent dit dat er op jaarbasis circa 35.000
(van de circa 100.000) WAO-toetreders extra aan het werk zouden zijn.
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Toepassing op populatie WAO'ers
De hiervoor genoemde percentages over reïntegratiemogelijkheden hebben
betrekking op de WAO-toetreders. Verondersteld kan worden dat deze groep meer
arbeidsmogelijkheden voor zichzelf ziet dan de groep arbeidsongeschikten die
reeds vele jaren 'in de WAO zit'. Besseling et al. (1998) die een studie hebben
verricht naar de omvang van de doelgroep voor bemiddelingstrajecten in het
WAO-bestand, zijn ervan uitgegaan dat degenen die reeds langer dan 5 jaar een
WAO-uitkering ontvangen, niet meer bemiddelbaar (en dus niet meer reïntegreerbaar) zijn. Het betreft circa 70% van de WAO'ers, en wel 73% van degenen met
een volledige WAO-uitkering en 63% van degenen met een gedeeltelijke WAOuitkering (Besseling et al. 1998:26).
Onder de aanname dat degenen die langer dan 5 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, zichzelf niet meer in staat achten tot het verrichten van
betaalde arbeid en onder de aanname dat ook de reeds werkzamen niet verder
reïntegreerbaar zijn, kan het aantal 'reïntegreerbaren volgens eigen inschatting'
voor de volledig arbeidsongeschikten worden geraamd op 7.800 à 80.600 personen en voor de gedeeltelijk arbeidsongeschikten op 3.900 à 34.500 personen.19 Bij
deze berekening is ervan uitgegaan dat de inschatting van de arbeidscapaciteit
door WAO-toetreders uit het Epidemiologie-onderzoek WAO 1998 toepasbaar is
op de gehele populatie van arbeidsongeschikten die maximaal vijf jaar een
arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen en niet werkzaam zijn.20
Het aantal reïntegreerbaren dat volgens eigen inschatting zou kunnen reïntegreren
blijft zelfs in de maximumvariant (115.100) duidelijk onder het aantal dat volgens
wettelijke criteria zou kunnen reïntegreren (131.500). Bovendien dient bedacht te
worden dat het om twee zeer verschillende groepen gaat. Immers, ruim tweederde
deel van de 115.100 arbeidsongeschikten die naar eigen zeggen kunnen
reïntegreren, is volledig arbeidsongeschikt, terwijl degenen die volgens de
wettelijke criteria reïntegreerbaar zijn, per definitie allemaal gedeeltelijk
arbeidsongeschikt zijn.

Tabel 3.10 Raming van het aantal dat volgens eigen inschatting reïntegreerbaar is, in de populatie van nietwerkzame ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering, 1998
totaal aantal
gedeeltelijk
volledig
arbeidsongeschikt arbeidsongeschikt reïntegreerbaren
niet werkzaam
niet werkzaam
raming op basis van LWW 1995:
- werken is voor mij mogelijk
raming op basis van Epi 1998:
uitkeringsontvanger gedurende minder dan vijf jaar:
- volledig in staat tot oude werk
- in staat tot oude werk voor minimaal enkele uren
per dag
- instaat tot oude werk, eventueel aangepast
- in staat tot ander werk
- in staat tot ander werk, eventueel aangepast
(maximum variant)
Bron: SCP (LWW’95), Lisv ( Epi’98) SCP-bewerking
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90.000

62.000

152.000

7.800

3.900

11.700

41.900
55.800
37.200

15.100
18.000
21.900

57.000
73.800
59.100

80.600

34.500

115.100

Als gevolg van veranderde wet- en regelgeving zijn de toetredingscriteria voor de
WAO in 1998 strenger dan in 1991. Verwacht had mogen worden dat de WAOtoetreders van 1998 zich minder reïntegreerbaar achten dan die van 1991. Het
tegendeel blijkt echter het geval: in 1998 denkt 28% van de WAO-toetreders dat
zij in staat zijn om voor minstens enkele uren per dag hun oude werk te verrichten,
terwijl dat in 1991 door 'slechts' 19% werd gezegd. Deze grotere mate van
reïntegreerbaarheid volgens eigen inschatting is des te opmerkelijker omdat de
WAO-toetreders van 1998 zich duidelijk minder gezond voelen dan die van 1991
(Van der Giezen en Jehoel-Gijsbers 1999). Mogelijk dat de politieke discussie
over sociale zekerheid en de beperking van uitkeringsvoorwaarden ertoe hebben
bijgedragen dat WAO-toetreders zich sterker op werk zijn gaan richten. Mogelijk
ook dat de betere werkgelegenheidssituatie in 1998 (ten opzichte van 1991) heeft
geleid tot een positievere inschatting van arbeidscapaciteit. Verwacht mag worden
dat bij een verder aantrekkende economie het aantal arbeidsongeschikten dat nog
reïntegratiemogelijkheden voor zichzelf ziet, verder zal toenemen.
3.3.3.2 Kunnen werken gezien eigen inschatting van arbeidsmarktkansen
Arbeidsongeschikten geven zichzelf meestal niet veel kans op de arbeidsmarkt. Uit
het Epidemiologie-onderzoek WAO blijkt dat 16% van de WAO-toetreders denkt
binnen een half jaar weer bij de oude werkgever aan de slag te kunnen en dat 9%
denkt dat dit bij een nieuwe werkgever zal lukken. Met name gedeeltelijk arbeidsongeschikten zonder baan zijn relatief pessimistisch. Het aandeel dat uitgaat van
werkhervatting bij de oude werkgever ligt binnen deze groep zelfs lager dan onder
de volledig arbeidsongeschikten zonder baan, terwijl zij slechts iets vaker dan
volledig arbeidsongeschikten verwachten bij een nieuwe werkgever te kunnen
beginnen (Van der Giezen en Jehoel-Gijsbers 1999: 53, bewerking tabel 2.13).
Deze bevindingen geven aan dat er een grote discrepantie is tussen de inschatting
van de eigen restcapaciteit en de inschatting van de kans op werk bij de oude of
een nieuwe werkgever.
3.3.3.3 Conclusie
Terwijl volgens de wettelijke criteria volledig arbeidsongeschikten niet reïntegreerbaar zijn, blijkt een groot deel van hen van mening dat zij nog wel in enige
mate in staat zijn tot werken. Op basis van onderzoek onder WAO-toetreders is
geraamd dat in 1998 het aantal niet-werkende volledig arbeidsongeschikten dat
naar eigen zeggen kan werken, maximaal 80.600 bedraagt. Bij deze raming is er,
in navolging van Besseling et al. (1998), van uitgegaan dat degenen die langer dan
5 jaar arbeidsongeschikt zijn, zichzelf niet meer in staat achten tot werken. Het
aantal niet-werkende gedeeltelijk arbeidsongeschikten dat volgens subjectieve
criteria zou kunnen werken, is in dat jaar gelijk aan maximaal 34.500.
3.3.4 Samenvatting
Er is slechts beperkte informatie beschikbaar over de subjectieve inschatting van
reïntegreerbaarheid. Desondanks kunnen enkele opmerkelijke conclusies worden
getrokken. Op de eerste plaats blijkt dat een groot deel van degenen die als
werkzoekende staan ingeschreven bij het arbeidsbureau, zegt niet feitelijk op zoek
te zijn naar werk. Het gaat om ongeveer een kwart van de ontvangers van een
werkloosheidsuitkering, om circa 40% van de bijstandsontvangers en de samen-
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loopgevallen, en om meer dan de helft van de ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Van de ingeschrevenen die wel actief zoeken, geeft iets meer
dan de helft aan dat zij enige kans op werk maken en een kwart denkt een sterke
concurrentiepositie te hebben. Op grond van deze analyses bedraagt in 1998 het
aantal uitkeringsontvangers dat volgens subjectieve criteria reïntegreerbaar is,
minimaal bijna 73.000 en maximaal ruim 160.000 (zie tabel 3.9).
Omdat slechts een klein deel van de arbeidsongeschikten bij het arbeidsbureau
staat ingeschreven, wordt van hen een zeer onvolledig beeld verkregen. Op basis
van het Epidemiologie-onderzoek onder WAO-toetreders varieert het aantal nietwerkenden dat naar eigen zeggen wel tot werken in staat is, van 11.700 tot
115.100 (zie tabel 3.10).
Teneinde een schatting te verkrijgen van het totaal aantal uitkeringsontvangers dat
zichzelf als reïntegreerbaar beschouwt, wordt ten aanzien van de arbeidsongeschikten uitgegaan van de enquêtegegevens, terwijl voor de ontvangers van een
bijstands- of werkloosheidsuitkering wordt uitgegaan van de gegevens van
ingeschrevenen bij Arbeidsvoorziening. Inclusief de samenloopgevallen varieert
het totaal aantal uitkeringsontvangers dat naar eigen inschatting reïntegreerbaar is,
dan van 79.900 tot 264.900.21

3.4 Het aantal reïntegreerbaren volgens criteria van de uitvoering
3.4.1 Inleiding
Uitkeringsontvangers met een arbeidsplicht (dit wil zeggen: alle WW'ers, de
ABW'ers die niet ontheven zijn van de arbeidsplicht en de WAO'ers met
resterende arbeidscapaciteit) zijn verplicht zich als werkzoekende te laten
inschrijven bij het arbeidsbureau of een CWI (Centrum voor werk en inkomen).22
Sinds 1 mei 1999 geldt dit ook voor uitkeringsgerechtigden van 57,5 jaar en ouder
(voorheen vrijgesteld van de plicht zich in te schrijven bij het arbeidsbureau).
Werkzoekenden worden door Arbeidsvoorziening of CWI ingedeeld in fase 1 tot
en met fase 4. Deze fase-indeling geeft de afstand van de werkzoekende tot de
arbeidsmarkt aan en is daarmee bepalend of iemand door de uitvoeringsinstanties
als reïntegreerbaar wordt gezien. Bij de administratieve intake wordt bepaald of
een werkzoekende behoort tot fase 1, tot fase 4 of tot een ‘nader te bepalen’ fase
(ntb). Bij de daarop volgende kwalificerende intake ('kwint') wordt voor de
werkzoekenden die zijn ingedeeld in de fase 'nader te bepalen' vastgesteld of zij tot
fase 2 of 3 behoren. Hieronder wordt de betekenis van de verschillende fasen
aangegeven.
3.4.2 Fase-indeling en reïntegreerbaarheid
Het bepalen van de fase waartoe een werkzoekende behoort, gebeurt aan de hand
van de zogenaamde Kansmeter. Sinds 1 januari 1999 wordt hiervoor door de
arbeidsbureaus en CWI's een uniforme methode gehanteerd. Vóór die datum werd
ook reeds de indeling in vier fasen gebruikt, maar de methodiek voor deze indeling
kon van regio tot regio verschillen. De Kansmeter bestaat uit een vragenlijst voor
de klant, een beslisschema globale fasering voor de medewerker van
Arbeidsvoorziening of CWI, en een toelichting voor deze medewerker.
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Om de fase vast te stellen, wordt voor iedere werkzoekende een groot aantal
criteria via een stappenschema doorlopen en gescoord. De volgende aspecten
worden vastgesteld.
- is er sprake van formele vrijstellingsgronden (indien ja: fase 4);
- biedt het bemiddelingsberoep perspectief op werk (vastgesteld aan de hand
van een door het Nederlands Economisch Instituut opgesteld overzicht van het
arbeidsmarktperspectief van beroepen per regio, (zie ook § 2.2.3);
- de arbeidsmarktkwalificaties (vastgesteld op basis van opleiding en ervaring);
- de persoonlijke kwalificaties (vastgesteld op basis van sollicitatiegedrag,
presentatie, beheersing van de Nederlandse taal, belastbaarheid en
flexibiliteit);
- is er sprake van zware persoonlijke belemmeringen als gevolg van presentatie,
schulden, verslaving, lichamelijke, psychische of sociale problemen, zorgtaak
en/of woonsituatie (indien ja: fase 4);
- zijn er belemmeringen ten aanzien van leeftijd, geslacht, etniciteit/nationaliteit
en/of werkloosheidsduur.
De vier fases kunnen als volgt worden omschreven (SZW 1999b: 11-12).
• Fase 1: De betrokkene is direct bemiddelbaar. Er is geen toeleidingstraject
nodig. De betrokkene kan wel gebruik maken van de basisdienstverlening van
het arbeidsbureau, waaronder de informatie- en adviesfunctie, en bemiddeling
naar vacatures.
• Fase 2: De werkzoekende wordt geacht, met de inzet van gerichte arbeidstoeleidingsinstrumenten, binnen een jaar geschikt te zijn voor de arbeidsmarkt.
• Fase 3: Voor deze personen is de afstand tot de arbeidsmarkt dusdanig groot,
dat een traject van minimaal één jaar en maximaal twee jaar nodig is om de
betrokkene bemiddelbaar te maken voor de arbeidsmarkt.
• Fase 4: Deze mensen zijn als gevolg van zware persoonlijke belemmeringen in
eerste instantie aangewezen op een traject gericht op sociale activering, op
zorg of hulpverlening. Pas op termijn is inzet van meer arbeidsmarktgerichte
instrumenten mogelijk.
Op grond van deze indeling worden dus niet alle uitkeringsontvangers met een
arbeidsplicht ook door de uitvoeringsinstantie als reïntegreerbaar beschouwd. De
fase 4-cliënten vallen daar namelijk buiten.23
Om twee redenen is de indeling in fasen niet definitief. Op de eerste plaats kunnen
werkzoekenden in de loop der tijd van fase veranderen: een fase 1-cliënt die niet
snel aan het werk komt, kan fase 2- of fase 3-cliënt worden. Op de tweede plaats
blijkt de fase-indeling ook beïnvloed te worden door ontwikkelingen in de
werkgelegenheid en in het beleid (hoewel er sprake is van een uniforme standaard
in de fase-indeling). Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de rapportage van het
Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening over de eerste helft van 1999 (CBA
1999). Onder meer vanwege een afname in het werkzoekendenbestand ten gevolge
van de groei in de werkgelegenheid, wordt het aantal beoogde bemiddelingsplannen voor 1999 niet gehaald. Daarom worden fase 1-cliënten die tot langdurige
werkloosheid dreigen te vervallen opnieuw door Arbeidsvoorziening ingeschat.
Als fase 1-cliënt hebben zij immers geen recht op een bemiddelingsplan, als fase
2- of fase 3-cliënt hebben zij dat wel (zie ook TK 1999/2000b). Ook wordt, aldus
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het rapport, de 'bovenkant' van het fase 4-bestand opnieuw beoordeeld om te
bezien of deze cliënten in fase 3 of fase 2 kunnen worden ingedeeld, waardoor ook
voor hen een bemiddelingsplan kan worden opgesteld.
Afgezien van de rekbaarheid van de fase-definitie gaan we ervan uit dat degenen
die tot fase 1 tot en met 3 behoren, volgens de criteria van de uitvoering wél
reïntegreerbaar zijn en degenen die tot fase 4 behoren, níet.24
3.4.3 Schatting van het aantal reïntegreerbare uitkeringsgerechtigden
Om de omvang van de groep reïntegreerbare uitkeringsgerechtigden vast te stellen
is het van belang te weten hoeveel ABW'ers, WAO/WAZ/Wajong'ers, WW'ers en
ANW'ers ingedeeld zijn in fase 1 tot en met 3 en dus volgens criteria van de
uitvoering als reïntegreerbaar beschouwd kunnen worden.
Uit de registratie van Arbeidsvoorziening is de fase-indeling bekend. In 1998
behoort van het totaal aantal ingeschrevenen 24% tot fase 4 en 70% tot fase 1, 2 of
3. Van 6% moet de fase nog worden bepaald.
In tabel 3.11 wordt per uitkeringscategorie aangegeven welk deel tot fase 4
behoort en hoeveel personen er dan voor reïntegratie resteren.25 Op basis van deze
tabel kan worden geconcludeerd dat er, exclusief dubbeltellingen, in 1997 volgens
de criteria van de uitvoeringspraktijk ongeveer 439.000 reïntegreerbare
uitkeringsgerechtigden waren en dat dit aantal in 1998 is gedaald tot circa
323.000. Op het eerste gezicht is het opmerkelijk dat het aantal ingeschreven
uitkeringsgerechtigden dat tot de onbemiddelbare fase 4 behoort, in 1998 zoveel
groter is dan in 1997, terwijl het totaal aantal ingeschreven uitkeringsgerechtigden
is afgenomen. Dit blijkt voor een deel veroorzaakt te worden door een toename in
het aantal ingeschrevenen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, die relatief
vaak in fase 4 worden ingedeeld. Deze toename is een gevolg van het feit dat sinds
1 januari 1998 GAK-Arbeidsintegratie (GAK-AI) naar Arbeidsvoorziening is
overgegaan. Vanaf dat moment worden veel arbeidsongeschikten die volgens de
uitvoeringsinstantie voor bemiddeling in aanmerking komen, geregistreerd bij
Arbeidsvoorziening.
Uit gegevens voor 1999 blijkt dat voor de totale groep ingeschrevenen (inclusief
niet-uitkeringsgerechtigden) het aantal fase-4 cliënten ongeveer gelijk is gebleven
aan dat van 1998, terwijl de groep die is ingedeeld in fase 1, 2 of 3, is afgenomen
met 20% (Arbeidsvoorziening 1999b). Dit zal waarschijnlijk betekenen dat ook
het aantal uitkeringsgerechtigden dat reïntegreerbaar is, in 1999 verder is
afgenomen.
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Tabel 3.11 Ingeschrevenen bij Arbeidsvoorziening met een uitkering, uitgesplitst naar type uitkering en naar
fase, 1997 en 1998
bijstands- arbeidsongeschikt- werkloosheidsuitkering
heidsuitkering
uitkering

totaal

1997
totaala
fase 4
fase 1, 2 of 3
minus samenloopgevallen
reïntegreerbaar

236.300
72.400
163.900
-

66.900
23.600
43.300
-

278.400
29.800
248.600
-

581.600
125.800
455.800

1998
Totaala
fase 4
fase 1, 2 of 3
minus samenloopgevallen
reïntegreerbaar

191.000
86.200
104.800
-

90.400
41.400
49.000
-

230.400
38.600
191.800
-

511.800
166.200
345.600

17.200
438.600

22.500
323.000

a Inclusief samenloopgevallen (in totaal circa 24.000 in 1997 en 33.400 in 1998).
Bron: Research voor Beleid (HZI 1997, 1998) SCP-bewerking

Uit tabel 3.11 blijkt dat het totaal aantal ingeschrevenen bij het arbeidsbureau in
1998 dat volgens de criteria van de uitvoeringspraktijk reïntegreerbaar is, duidelijk
een stuk lager ligt dan volgens wettelijke criteria zou moeten (zie tabel 3.5). Met
name is dit het geval voor personen met een arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering.
3.4.4 'De facto' ontheffing in de ABW
Eerder is geconstateerd dat van de groep bijstandsontvangers bijna de helft (42%)
een formele ontheffing van de arbeidsplicht heeft gekregen van de gemeentelijke
sociale dienst. Daarnaast blijkt er nog eens bij 24% sprake van een 'de facto'ontheffing (Engelen et al. 1999:29-32). Als 'de facto'-ontheffing worden de
volgende gevallen beschouwd:
- in het dossier is vastgelegd dat er soepeler wordt omgegaan met (een deel van)
de formeel opgelegde arbeidsverplichting;
- de frequentie van controle is zodanig laag dat de cliënt nooit aan de formeel
opgelegde verplichting kan worden gehouden. Als grens hiervoor wordt
genomen dat het meest recente heronderzoek langer dan 18 maanden geleden
is.
De 'de facto'-ontheffing is dus volledig gebaseerd op de wijze waarop in de
uitvoeringspraktijk van de sociale diensten wordt omgegaan met ontheffingen; zij
berust niet op wettelijke criteria.
Wanneer de formele ontheffingen en de 'de facto'-ontheffingen worden samengevoegd, gaat het om 66% van de bijstandsontvangers die door de uitvoering
(sociale dienst) als niet arbeidsplichtig (en dus niet reïntegreerbaar) worden
behandeld. Dit wil zeggen dat er circa 135.000 arbeidsplichtige ABW'ers resteren.
Hiervan zijn reeds circa 43.000 personen voor meer dan 12 uur per week
werkzaam (zie tabel 3.1), waarmee het aantal reïntegreerbare bijstandsontvangers
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uitkomt op circa 92.000 personen. Dit is wat minder dan het aantal dat volgens de
fase-indeling reïntegreerbaar is (circa 105.000 in 1998, zie tabel 3.11).
3.4.5 Uitvoeringspraktijk voor arbeidsgehandicapten26
De bemiddelingsprocedure voor arbeidsgehandicapten is de laatste jaren
gewijzigd, waardoor het niet zeker is dat alle reïntegreerbare arbeidsongeschikten
bij Arbeidsvoorziening worden geregistreerd. De huidige praktijk ten aanzien van
reïntegratie van arbeidsongeschikten wordt hieronder beschreven.
Als tijdens het ziektewetjaar blijkt dat reïntegratie bij de oude werkgever niet meer
tot de mogelijkheden behoort maar dat de betrokkene nog wel mogelijkheden tot
reïntegratie bezit, wordt de uitvoeringsinstantie (in opdracht van het Lisv)
verantwoordelijk voor de arbeidsbemiddeling van deze persoon. De uvi voert deze
bemiddelingstaak niet zelf uit, maar koopt deze in bij Arbeidsvoorziening of een
andere bemiddelaar. Inmiddels zijn er veel verschillende reïntegratiebedrijven
voor arbeidsgehandicapten op de markt27 en vindt steeds vaker inkoop buiten
Arbeidsvoorziening plaats. Het is lang niet zeker of de arbeidsongeschikten voor
wie inkoop bij derden plaatsvindt, bij Arbeidsvoorziening staan ingeschreven. Het
in tabel 3.11 genoemde aantal is daarom waarschijnlijk een onderschatting.
Verder blijken de uvi’s een wat ruimere interpretatie aan reïntegreerbaarheid te
geven dan Arbeidsvoorziening. Van de bijna 46.000 arbeidsgehandicapten die in
1998 zijn aangemeld bij Arbeidsvoorziening is via de kwalificerende intake
('kwint') bepaald dat ruim 15.000 personen niet in aanmerking kwamen voor een
bemiddelingstraject. Tussen de aanmelding en het daadwerkelijk in bemiddeling
nemen valt dus circa een derde deel uit. De redenen hiervoor zijn zeer divers,
variërend van toegenomen arbeidsongeschiktheid tot inmiddels gerealiseerde
werkhervatting (Koehler en Spijkerboer 1999: 86-87).
3.4.6 Samenvatting
Op basis van de fase-indeling bij Arbeidsvoorziening blijken in 1998 circa
323.000 personen met een uitkering geschikt te worden geacht voor reïntegratie.
Het oordeel over reïntegreerbaarheid is niet voor alle uitvoeringsinstanties gelijk.
Zo wordt een deel van de ABW'ers, ook degenen behorend tot fase 1, 2 of 3, door
de sociale dienst 'de facto' behandeld alsof ze ontheven zijn van de arbeidsplicht.
Verder blijken slechts twee van de drie arbeidsgehandicapten van wie de uvi denkt
dat zij voor bemiddeling geschikt zijn, ook daadwerkelijk door
Arbeidsvoorziening in bemiddeling te worden genomen.

3.5 Het aantal reïntegreerbaren volgens verschillende definities
Het aantal reïntegreerbaren volgens de verschillende criteria staat weergeven in
tabel 3.12. Bij de interpretatie van deze tabel dient bedacht te worden dat het om
ramingen gaat die tot stand zijn gekomen onder bepaalde aannames. Met de
nodige voorzichtigheid kunnen de volgende conclusies worden getrokken.
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Tabel 3.12 Raming aantal reïntegreerbaren volgens verschillende criteria
wettelijke criteria
(1998)

subjectieve criteria
(maximumschatting,
1998)

0

80.600

131.500
182.000a
256.000a
0

34.500
57.200
92.600
-

volledig arbeidsongeschikt
gedeeltelijk
arbeidsongeschikt
ABW-uitkering
WW, wachtgeld
ANW-uitkering

criteria uitvoeringspraktijk
1997

1998

} 43.300

} 49.000

163.900 92.000b / 104.800
248.600
191.800
-

minus samenloopgevallen
37.000
8.000
17.200
22.500
reïntegreerbaren, excl.
samenloop
532.500
256.900
438.600 310.300b / 323.100
a Onder aanname dat personen van 57,5 jaar en ouder niet arbeidsplichtig zijn.
b Exclusief de bijstandsontvangers die 'de facto' zijn ontheven van arbeidsplicht.
Bron: zie tabel 3.5, 3.9, 3.10 en 3.11

Het aantal reïntegreerbare uitkeringsontvangers volgens wettelijke criteria kan op
circa 533.000 kan worden geraamd. Dat dit aantal fors lager ligt dan het totaal
aantal personen met een bijstands-, werkloosheids-, arbeidsongeschiktheids- of
ANW-uitkering (dat bijna 1,8 miljoen bedraagt) wordt vooral verklaard door het
feit dat een groot deel wegens arbeidsongeschiktheid, alleenstaand ouderschap,
medische of sociale redenen geen arbeidsplicht heeft, maar ook doordat een deel
reeds (gedeeltelijk) werkzaam is.
De groep uitkeringsgerechtigden die volgens wetgeving arbeidsplichtig is, blijkt
niet parallel te lopen met de groep die naar eigen inschatting reïntegreerbaar is.
Deze laatste groep is, zelfs in de maximumvariant, duidelijk kleiner, bijna 257.000
personen. Wat betreft de arbeidsongeschikten hangt dit vooral samen met het feit
dat een groot deel van de gedeeltelijk arbeidsongeschikten zonder werk zichzelf
niet in staat acht tot werken, terwijl zij zich volgens de wet wel beschikbaar
moeten stellen voor arbeid. Wat betreft de ontvangers van een werkloosheidsuitkering wordt het vooral veroorzaakt door het feit dat enerzijds iedereen uit deze
groep volgens de wettelijke criteria zou kunnen reïntegreren, terwijl anderzijds een
deel van de werkloze uitkeringsontvangers voor zichzelf werken niet meer ziet
weggelegd, ook niet in een gunstige economische situatie zoals die zich sinds 1995
heeft ontwikkeld. Voor de ABW'ers geldt eveneens dat lang niet iedereen met een
formele arbeidsplicht zichzelf in staat acht tot werken of mogelijkheden daartoe
ziet.
Ook het aantal personen dat volgens criteria van de uitvoeringspraktijk voor
bemiddeling in aanmerking komt, ligt in 1998 veel lager dan volgens de wettelijke
criteria, namelijk op ruim 300.000 personen. Wat betreft de arbeidsongeschikten
wordt dit onder andere veroorzaakt door het feit dat een relatief groot deel
(eenderde) van hen wel voor bemiddeling wordt aangemeld - en dus door de uvi’s
reïntegreerbaar wordt geacht - maar niet daadwerkelijk in bemiddeling wordt
genomen. Wat betreft de ABW'ers blijkt dat er naast de 42% die formeel ontheven
is van de arbeidsverplichting, nog eens 24% een 'de facto' ontheffing heeft.
WW'ers en wachtgelders, tenslotte, zijn waarschijnlijk enigszins ondervertegen-
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woordigd in de bestanden van Arbeidsvoorziening, omdat de verplichting voor
personen van 57,5 jaar of ouder tot inschrijving bij het arbeidsbureau pas sinds
mei 1999 geldt.
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Hierbij dient de volgende kanttekening te worden gemaakt. Een volledige WAO-uitkering wordt
toegekend indien na een medische en loonkundige beoordeling wordt vastgesteld dat er sprake is van
minimaal 80% verlies aan verdienvermogen. Het is in principe mogelijk dat men -ook bij een volledige
WAO-uitkering- nog wel in staat is tot het verrichten van enige arbeid. De wet legt in deze gevallen
echter geen verplichting op, zodat wij deze personen volgens de wettelijke criteria als nietreïntegreerbaar beschouwen.
De arbeidsplicht van deze groep vloeit voort uit hun gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid, voor zover men
een aanvullende werkloosheids- of bijstandsuitkering ontvangt.
Er zijn volgens de Statistiek Algemene Bijstand ultimo 1998 103.600 alleenstaande ouders. Volgens
mondelinge informatie van SZW is bij 31.300 van hen het jongste kind jonger dan 5 jaar; bij 38.000 is
het jongste kind 5–12 jaar en bij 21.000 is het jongste kind boven de 12 jaar. Van 13.300 alleenstaande
ouders is de leeftijd van het jongste kind onbekend. Onder aanname dat dit aantal naar rato verdeeld is
over de drie onderscheiden groepen alleenstaande ouders, betekent dit dat bijna 36.000 alleenstaande
ouders een kind onder de 5 jaar hebben, bijna 44.000 een kind van 5 t/m 12 jaar en 24.000 een kind
boven de 12 jaar.
In tabel 3.1 wordt uitgegaan van het aantal huishoudens met een ABW-uitkering, níet van het aantal
personen. Omdat er in 1998 circa 70.000 (echt)paren een bijstandsuitkering ontvangen, is het aantal
personen 70.000 hoger. Voor zover wij kunnen nagaan houdt het dossieronderzoek naar ontheffing van
de arbeidsplicht echter geen rekening met de partners van bijstandsgerechtigden. Daarom worden de
berekeningen gedaan op het aantal uitkeringen en niet op het aantal personen.
Dit aantal van 2.280 is als volgt berekend: uit WBO'98 blijkt dat 3% van de 40.000 personen die 57,5
jaar of ouder zijn, meer dan 12 uur per week werkt; we gaan er vanuit dat ook 3% van de 36.000
alleenstaande ouders met een kind onder de 5 jaar werkzaam is. Tezamen zijn dit 2.280 werkzamen.
Van de categorieën die op individuele gronden zijn vrijgesteld van de arbeidsplicht, kan worden
aangenomen dat zij ook daadwerkelijk niet-werkzaam zijn.
Ambtenaren ontvingen tot 1 januari 1998 een ABP-invaliditeitspensioen. Op 1 januari 1996 werd voor
ambtenaren overgestapt op WAO-conforme uitkeringen en vanaf 1 januari 1998 ontvangen ambtenaren
daadwerkelijk een WAO-uitkering.
In 1998 ging het om 20.000 uitkeringsjaren voor de IOAW en om 4.000 uitkeringsjaren voor de IOAZ.
Deze wijzigingen zijn in feite ook van toepassing op personen met een WAZ- of Wajong-uitkering
(voorheen AAW).
Hierbij wordt voorbijgegaan aan de mogelijkheid dat deze werkzame gedeeltelijk arbeidsongeschikten
voor minder uren betaald werk verrichten dan zij op grond van hun resterende verdiencapaciteit zouden
kunnen verrichten.
Overigens zijn er ook nog eens bijna 90.000 volledig arbeidsongeschikten met een effectief
diensverband. Het totaal aantal werkende arbeidsongeschikten bedraagt derhalve circa 200.000 (zie
Lisv 2000)
Sinds mei 1999 is de groep 57,5 jaar en ouder verplicht zich in te schrijven bij het arbeidsbureau en
passende arbeid te aanvaarden.
De 55- t/m 64-jarigen maken 30,3% uit van de WW'ers (Lisv 1999a). Onder aanname dat binnen deze
categorie sprake is van een gelijkmatige leeftijdsopbouw, betekent dit dat driekwart van hen 57,5 jaar of
ouder is.
Bij de berekening van dit aantal is er van uitgegaan dat de verhouding tussen lopende uitkeringen en
uitkeringsjaren voor de groep jonger dan 57,5 jaar gelijk ligt aan die voor de groep van 57,5 jaar en
ouder.
Op grond van de vroegere AWW en de huidige ANW werd/wordt ook een wezenuitkering verstrekt.
Deze uitkering laten we hier verder buiten beschouwing, omdat deze categorie uitkeringsontvangers
voor reïntegratie niet relevant is en bovendien zeer klein is (1800 personen in 1998). De
maximumleeftijd voor deze uitkering is met de wijziging van de AWW in de ANW overigens verlaagd van
27 jaar tot 20 jaar.
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In 1997 is gedurende het hele jaar geënquêteerd, in 1998 alleen tijdens het eerste kwartaal. Het aantal
respondenten is in 1998 is dan ook aanzienlijk kleiner dan in 1997. Het aantal respondenten met een
ANW- of overige uitkering is in beide jaren te klein om in de analyse op te nemen. Voor beide jaren zijn
de gegevens herwogen en opgehoogd naar de populatie van ingeschrevenen bij Arbeidsvoorziening.
De vragen met betrekking tot het aantal beschikbare banen en de concurrentiepositie zijn alleen gesteld
aan de actief werkzoekenden. Het aantal actief zoekende respondenten met een werkloosheidsuitkering
bedraagt 1.938 in 1997 en 532 in 1998 (zie ook noot 15). Het aantal actief zoekenden met een
arbeidsongeschiktheidsuitkering is gelijk aan respectievelijk 269 en 104, terwijl het aantal met een
bijstandsuitkering respectievelijk 1.136 en 275 bedraagt. Daarnaast zijn er nog respectievelijk 1.635 en
431 actief zoekenden met uitsluitend inkomen uit arbeid, alsmede respectievelijk 547 en 143 personen
zonder eigen inkomen.
'Niet-werkzaam' wil in dit geval zeggen: in het geheel niet werken óf minder dan 12 uur per week
werkzaam zijn.
Dit aantal is als volgt tot stand gekomen: 27% van 662.000 volledig arbeidsongeschikten = 178.740
volledig arbeidsongeschikten zeggen tot werken in staat te zijn. Van de volledig arbeidsongeschikten
werken er reeds 87.576 (Lisv 2000:2), zodat er circa 90.000 volledig arbeidsongeschikten resteren die
naar eigen inschatting kunnen werken. Tezamen met circa 62.000 gedeeltelijk arbeidsongeschikten
(47% van de 131.500 niet-werkzame gedeeltelijk arbeidsongeschikten, zie tabel 3.2), levert dit circa
152.000 arbeidsongeschikten die naar eigen inschatting kunnen werken.
Voor de minimumschatting is uitgegaan van het percentage WAO-toetreders dat zegt het oude werk
zonder meer volledig te kunnen verrichten, voor de maximumschatting is uitgegaan van het percentage
dat zegt in staat te zijn tot het verrichten van ander werk indien dit wordt aangepast.
In deze berekening is uitgegaan van het percentage niet-werkzamen dat op basis van Lisv-cijfers kan
worden berekend: 86,7% van de volledig arbeidsongeschikten en 53,9% van de gedeeltelijk
arbeidsongeschikten (Lisv 2000:2).
Als volgt berekend: 11.700 + 21.200 + 47.000 = 79.900 (minimumschatting), 115.100 + 57.200 + 92.600
= 264.900 (maximumschatting).
Een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) is een samenwerkingsverband tussen gemeente,
arbeidsvoorziening en uvi’s om voor de cliënt één loket te realiseren. De opkomst van CWI’s is nog in
ontwikkeling. Het is de bedoeling dat er in de nabije toekomst in Nederland circa 200 CWI’s operationeel
zijn.
Fase 4-cliënten maken echter wel deel uit van de doelgroep van het reïntegratiebeleid, aangezien deze
wordt gevormd door al degenen voor wie extra overheidsinspanningen nodig zijn. Dit betekent tevens
dat de gemakkelijk reïntegreerbare fase 1-cliënten juist buiten de doelgroep van het beleid vallen.
In werkelijkheid worden soms ook fase 4-cliënten door Arbeidsvoorziening geplaatst. Dit aandeel in het
totaal aantal plaatsingen bedraagt in 1998 slechts 3,5%, terwijl het aandeel fase 4-cliënten in het totale
bestand vele malen groter is (Arbeidsvoorziening 1999a:8).
Zie noot 23.
Arbeidsgehandicapten kunnen ook personen zonder arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn.
Tot 1995 werd de bemiddelingstaak voor WAO'ers uitgevoerd door de GMD. Na opheffing van de GMD
in 1995 werd tot 1 januari 1998 bemiddeling opgedragen aan GAK-Arbeidsintegratie (GAK-AI). Deze
organisatie is per 1 januari 1998 overgegaan naar Arbeidsvoorziening (inclusief het personeel van GAKAI). In de eerste periode na invoering van de wet REA in juli 1998 zijn de uvi’s verplicht een belangrijk
deel van hun budget te besteden aan inkoop bij Arbeidsvoorziening. Na 2000 zijn de uvi’s vrij in de
keuze waar zij reïntegratieproducten inkopen. Inmiddels zijn -onder andere- de volgende
reïntegratiebedrijven actief: Argonaut, Compaan, Rio, Rentrea, Werk, Keerpunt, Effortcare, Prové, De
Gezonde Zaak, Cardian, Allent, Cagin.
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4 REÏNTEGRATIE IN DE PERIODE 1992-1998

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling in de mate van reïntegratie in de periode
1992-1998 besproken. Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven, is het doel van deze
studie de mate van uitstroom naar betaalde arbeid vanuit de uitkeringsregelingen
ABW, WW, WAO/WAZ/Wajong en ANW in kaart te brengen en na te gaan
welke kenmerken van invloed zijn op die uitstroom.
Na bestudering van beschikbare analysebestanden blijkt deze opzet erg ambitieus.
Op dit moment is er geen enkel databestand beschikbaar dat een volledig en
betrouwbaar antwoord kan geven op de onderzoeksvraag. In paragraaf 4.2 wordt
nader ingegaan op de databestanden die in deze studie als 'next best'-bronnen zijn
gebruikt.
Bij tot nu toe gepresenteerde reïntegratiekansen wordt meestal uitgegaan van
volledige uitstroom uit de uitkering en een volledige 'vervanging' van de uitkering
door inkomsten uit betaalde arbeid (zie o.a. SCP 1998: 454). Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, waarbij het aantal deeltijdbanen sterk is toegenomen,
lijkt het ook zinvol na te gaan in hoeverre er sprake is van gedeeltelijke werkhervatting, dat wil zeggen werkhervatting naast de uitkering. Zeker met betrekking
tot de arbeidsongeschiktheidsregelingen is dit van belang, omdat in de loop van de
jaren negentig, met name na invoering van de TBA (1993), strikter wordt gekeken
naar restcapaciteit en het aandeel gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkeringen
in de toekenningen is gestegen.1
In deze studie zal, waar mogelijk, bij reïntegratie nader onderscheid worden
aangebracht in de overgang van:
• alleen uitkering naar alleen werk;
• alleen uitkering naar werk+uitkering;
• uitkering+werk naar alleen werk.
Na de bespreking van de gebruikte databronnen in paragraaf 4.2, zal in de
paragrafen 4.3 tot en met 4.6 de ontwikkeling in de reïntegratie worden besproken.
Hierbij wordt de indeling in de gebruikte bronnen gevolgd. In paragraaf 4.7 wordt
ingegaan op de combinatie van werk en uitkering, waarna in de afsluitende
paragraaf de resultaten worden samengevat.

4.2 De data
Ten behoeve van deze studie is een inventarisatie gemaakt van databestanden en
statistieken die in aanmerking komen om analyses te verrichten met betrekking tot
reïntegratie van uitkeringsontvangers. De resultaten van deze inventarisatie staan
beschreven in een afzonderlijke notitie 'Haalbaarheid analyse uitstroomkansen'.
Hieronder wordt aangegeven welke bestanden of statistieken, met eventuele
beperkingen, bruikbaar zijn.
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Uitkeringsadministraties en statistieken
Uitkeringsadministraties en landelijke statistieken bevatten in het algemeen geen
informatie over feitelijke reïntegratie. Alleen voor de WW worden door het Lisv
jaarlijks statistieken gepubliceerd waarin staat aangegeven hoeveel personen de
WW beëindigen vanwege werkhervatting. Deeltijdse werkhervatting wordt echter
niet geregistreerd. Voor de WAO/WAZ/Wajong is in de Lisv-statistieken de
jaarlijkse uitstroom wegens herstel van de arbeidsgeschiktheid bekend; herstel
betekent echter lang niet altijd dat het werk is hervat. De Statistiek Algemene
Bijstand geeft alleen informatie over de totale uitstroom uit de uitkering (waarvan
uitstroom naar arbeid slechts een onderdeel is) en dat slechts voor de jaren 1997
en 1998. Voor de ANW is in het geheel geen informatie over uitstroom (naar
arbeid) beschikbaar.
De hier genoemde landelijke statistieken zijn in deze studie gebruikt om enig
inzicht te geven in de ontwikkeling in de werkhervattingskans vanuit de WW, de
uitstroomkans vanwege herstel vanuit de WAO en de uitstroomkans vanuit de
bijstand.
Administratief bestand van wachtgelders (ABP)
Wachtgelders ('werkloze ambtenaren') ontbreken tot nu toe in de Lisv-statistieken.
Door het ABP is aan het SCP een bestand ter beschikking gesteld met daarin de
gegevens van alle ex-wachtgelders van wie de uitkering in de periode 1 januari
1996 tot en met 31 december 1999 is beëindigd.2 Per persoon zijn onder andere de
volgende variabelen beschikbaar: geslacht, geboortedatum, instroomdatum,
uitstroomdatum, overlijdensdatum, pensioendatum en reden van uitstroom. Helaas
is op basis van de laatste variabele de werkhervatting alleen bekend als iemand het
werk heeft hervat bij de overheid. Reïntegratie naar een arbeidsplaats buiten de
overheid wordt niet geregistreerd.
Administratieve panelsteekproef: IPO
Als beste alternatief ter beantwoording van de onderzoeksvraag komt het
Inkomenspanelonderzoek (IPO, CBS) naar voren. Hierin worden jaarlijks voor een
panel van 75.000 'kernpersonen' belastinggegevens (plus huursubsidie en WSF
(studiefinanciering)) geregistreerd. Per maand of zelfs per dag is bekend welke
inkomensbron(nen) men heeft. Hierdoor is het mogelijk om overgangen van
uitkering naar werk vast te stellen. Helaas kunnen uitkeringen die via de werkgever
worden uitbetaald niet als zodanig worden herkend, aangezien deze als loon
geregistreerd staan. Dit betekent vooral een onderregistratie van de WAOuitkeringen in het IPO. Deze uitkeringen worden namelijk gedurende het eerste
WAO-jaar meestal door de werkgever aangevuld en uitbetaald.3 Het betreft hier
naar schatting circa eenderde deel van de WAO-uitkeringen. Het IPO is daardoor
vooralsnog niet geschikt om reïntegratie vanuit de totale WAO-populatie (inclusief
het eerste WAO-jaar) vast te stellen. Wellicht dat hier in de toekomst door
koppeling van het IPO aan Lisv-bestanden (uitkerings- en dienstverbandenbestanden) wel een mogelijkheid toe ontstaat.
Enquête-onderzoek: Arbeidsaanbodpanel en WBO
Omdat een deel van de WAO'ers niet kan worden herkend, is voor de analyses met
betrekking tot reïntegratie vanuit de arbeidsongeschiktheidsregelingen gezocht
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naar andere bestanden die analysemogelijkheden bieden. Als beste alternatief komt
het Arbeidsaanbodpanel (OSA 1992, 1994, 1996, 1998) naar voren, waarin per
meting circa 4.500 personen zijn ondervraagd over hun arbeidsmarktpositie van
twee jaar daarvoor en de eventuele veranderingen die zich sindsdien hebben
voorgedaan (zie bijlage A voor een beschrijving van de responsgroepen en hun
representativiteit). Deze bestanden bieden op de eerste plaats de mogelijkheid om
de uitstroom van niet-werkenden naar werk vast te stellen. Belangrijker voor onze
onderzoeksvraag is dat op basis van de paneldata de overgangen tussen uitkering
en werk kunnen worden vastgesteld. Nadeel van het Arbeidsaanbodpanel is wel
dat het aantal respondenten met een uitkering tamelijk gering is. Het aantal
personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering bedraagt circa 300 per meting,
terwijl dat met een werkloosheids- of met een bijstandsuitkering dermate klein is
dat voor deze groepen de onderzoeksresultaten alleen ter vergelijking zullen
worden opgenomen.4
Omdat het met name voor de ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering
moeilijk blijkt de reïntegratiekansen te berekenen, is besloten ook de ontwikkeling
van de arbeidsparticipatie van deze groep in kaart te brengen. De aanleiding
hiervoor ligt mede in het feit dat moeilijk is vast te stellen wat reïntegratie vanuit
de arbeidsongeschiktheidsregelingen nu precies inhoudt (in § 4.7 wordt hier nader
op ingegaan). Behalve van het Arbeidsaanbodpanel is voor deze analyse ook
gebruik gemaakt van twee metingen van het Woningbehoefteonderzoek (WBO’93
en WBO’98), waarin van respectievelijk 53.000 en 47.000 respondenten onder
andere de arbeidsmarktpositie en de inkomensbronnen zijn vastgelegd (zie
bijlage B voor een beschrijving van de responsgroepen en hun representativiteit).
Ook in de Enquête Beroepsbevolking (EBB, CBS) worden deze kenmerken
gemeten. Echter, het CBS heeft op basis van koppeling op persoonsniveau met de
uitkeringsadministratie geconstateerd dat er duidelijk sprake is van onderrapportage wat het ontvangen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering betreft: 20% van
de in 1995 geënquêteerde mensen die volgens de uitkeringsadministratie een
arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, vermeldt deze uitkering niet in de
EBB. Dit geldt met name voor de werkenden onder hen (CBS 1998b: 28-29).
Onder bijstandsontvangers blijkt sprake van een vergelijkbare mate van onderrapportage (CBS 1995: 24-25), wederom vaker bij degenen die werkzaam zijn.
Vanwege deze onbetrouwbaarheid heeft het CBS besloten geen gegevens ter
beschikking te stellen over de mate van arbeidsparticipatie van uitkeringsontvangers.
Bedacht dient te worden dat dezelfde problemen ook gelden voor het WBO en
voor het Arbeidsaanbodpanel, hetgeen betekent dat ook in deze onderzoeken het
percentage uitkeringsontvangers en het percentage werkenden onder de uitkeringsontvangers zal zijn onderschat. De bevindingen op basis van deze twee databestanden dienen dan ook met de nodige voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.
Wijze van gebruik van de diverse databronnen
Op de volgende manieren wordt de mate van reïntegratie gedurende de periode
1992-1998 in kaart gebracht:
• Op basis van de uitkeringsstatistieken van het Lisv worden voor ontvangers
van een WW-uitkering voor de jaren 1992 tot en met 1998 de kansen op
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•

•

•

•

uitstroom wegens werkhervatting nagegaan en voor de ontvangers van een
arbeidsongeschiktheidsuitkering de kansen op uitstroom wegens herstel van de
arbeidsgeschiktheid. Met behulp van de Statistiek Algemene Bijstand wordt
voor de ontvangers van een bijstandsuitkering de kans op uitstroom uit de
uitkering berekend voor de jaren 1997 en 1998 (§ 4.3).
Op basis van het administratieve bestand van het ABP kunnen helaas geen
uitstroomkansen worden berekend. Wel kan voor de periode 1996 tot en met
1999 de verdeling van ex-wachtgelders naar uitstroombestemmingen worden
vastgesteld. Een beperking hierbij is dat, wat betreft de uitstroom vanuit
wachtgeld naar arbeid, alleen de uitstroom naar een overheidsbetrekking
wordt waargenomen (§ 4.4).
Op basis van het IPO zullen voor de jaren 1992 tot en met 1996 de
reïntegratiekansen worden berekend voor ontvangers van een werkloosheidsuitkering en die van een bijstandsuitkering.
Op basis van het Arbeidsaanbodpanel worden voor de perioden 1992-1994,
1994-1996, 1996-1998 de reïntegratiekansen berekend voor de totale groep
uitkeringsontvangers en voor ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ter vergelijking wordt de reïntegratie vanuit de werkloosheids- en
bijstandsuitkeringen opgenomen (§ 4.6).
Op basis van het Arbeidsaanbodpanel wordt aan de hand van de gegevens met
betrekking tot de jaren 1992, 1994, 1996 en 1998 de ontwikkeling nagegaan
van de combinatie van werk en uitkering, uitgesplitst naar de verschillende
uitkeringsregelingen. Op basis van het WBO wordt ditzelfde gedaan voor de
jaren 1993 en 1998 (§ 4.7).

Het voorgaande betekent dat in deze voorstudie vanuit verschillende databestanden, met elk zijn eigen beperkingen, eigen definities en eigen categoriseringen, een
beeld wordt gegeven van de ontwikkeling in de mate van reïntegratie. Dit beeld
heeft daardoor meer het karakter van een collage dan van een passende puzzel.
Vanwege het feit dat deze voorstudie onder meer inzicht moet geven in de wijze
waarop reïntegratie het beste kan worden geanalyseerd, worden de analyses
uitgebreid gerapporteerd.

4.3 Uitstroom uit de uitkeringsregelingen (op basis van Statistiek Algemene
Bijstand en Lisv-statistieken)
4.3.1 Uitstroom uit de ABW
In de Statistiek Algemene Bijstand worden per bijstandsgerechtigde alle
kenmerken bevraagd die nodig zijn om reïntegratiekansen te berekenen.
Aangezien deze door de gemeenten te verstrekken gegevens lang niet altijd
volledig en/of betrouwbaar zijn, acht het CBS deze cijfers echter niet geschikt
voor publicatie. Op dit moment zijn door het CBS alleen uitstroomcijfers voor
1997 en 1998 gepubliceerd (CBS 1999c: 16). Het gaat hierbij om de totale
uitstroom; er zijn geen aparte cijfers bekend voor de uitstroom naar werk. In het
onderzoek van De Koning et al. (1998: 83) wordt het aandeel van uitstroom naar
werk in de totale uitstroom op circa de helft geschat. Andere vaak voorkomende
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redenen voor uitstroom uit de bijstand zijn huwen/samenwonen of het bereiken
van de pensioengerechtigde leeftijd.
Op basis van de CBS-cijfers kan worden berekend dat het uitstroompercentage in
1997 32% en in 1998 ruim 30% bedroeg (zie tabel 4.1).5 Ondanks deze lichte
daling kan nog niet over stagnatie van reïntegratie worden gesproken, mede omdat
er geen uitstroomcijfers van voorgaande jaren bekend zijn.
Op grond van de uitstroomcijfers naar kenmerken is voor zowel 1997 als 1998 de
relatieve uitstroomkans van verschillende subgroepen berekend. Per kenmerk is
telkens de grootste categorie als referentiegroep genomen. De relatieve uitstroomkans naar geslacht geeft bijvoorbeeld informatie over hoeveel vaker of minder
vaak mannen uitstromen dan vrouwen, en daarmee over de respectievelijk positie
van de twee seksen in de 'labor queue'.
In 1997 ligt de kans op uitstroom uit de ABW 1,3 maal zo hoog voor mannen als
voor vrouwen (zie tabel 4.1). Tevens blijkt dat de uitstroomkans groter is naarmate
men jonger is. Jongeren onder de 23 jaar stromen 1,5 keer zo vaak uit als de
referentiecategorie 30-39 jarigen, terwijl de oudste leeftijdsgroep slechts 0,5 keer
zo vaak uitstroomt. Naar leefvorm blijkt dat alleenstaande mannen de grootste
kans op uitstroom hebben. Met name voor eenoudergezinnen ligt deze kans minder
gunstig, zij stromen 0,6 keer zo vaak uit als alleenstaande mannen.
De relatieve uitstroomkansen in 1998 zijn nauwelijks anders dan die in 1997. De
uitzondering hierop wordt gevormd door de kansen voor de twee jongste leeftijdsgroepen. Hoewel zij in absolute zin nog steeds de beste uitstroomkans hebben, is
deze iets verslechterd ten opzichte van het voorgaande jaar.
Door de hogere uitstroomkansen van (alleenstaande) mannen en van jongeren, gaat
het ABW-bestand steeds meer uit vrouwen en steeds meer uit ouderen bestaan. Het
aandeel vrouwen is in drie jaar tijd (van 1995-1998) toegenomen van 52% naar
55%, het aandeel 50-plussers van 19% naar 25%. Het aandeel alleenstaande
ouders is in die periode gestegen van 24% naar 26%.
Uit de volume-ontwikkeling in de ABW kan worden afgeleid dat er al vanaf 1995
sprake moet zijn van een flinke uitstroom uit de bijstand: het totaal aantal ABWers neemt af van 481.000 in 1996 naar 397.000 in 1998 (in 1999 verder gedaald
tot 365.000).6 Wat betreft uitstroomkansen lijkt er geen sprake van stagnatie, ook
niet voor bijstandsontvangers met bepaalde kenmerken.
In het onderzoek van Engelen et al. (1999: 19) is door een aantal gemeenten
opgemerkt dat alleen de moeilijke gevallen en de mensen met een ontheffing van
de arbeidsverplichting overblijven in het ABW-bestand. Deze functionarissen
constateren dus wel een proces van afroming. Toch gebeurt dit blijkbaar nog niet
in die mate dat het tot uiting komt in een daling van de uitstroom voor bepaalde
categorieën.
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Tabel 4.1 Uitstroompercentagea en relatieve uitstroomkansb van bijstandsontvangers, totaal en naar geslacht,
leeftijd en huishoudenstype
1997
uitstroompercentage

1998
relatieve
uitstroomkans

uitstroompercentage

relatieve
uitstroomkans

totaal

32,0

30,4

mannen
vrouwen

35,9
28,1

1,3
1,0

36,0
25,8

1,4
1,0

< 23 jaar
23-29 jaar
30-39 jaar
40-49 jaar
50-64 jaar

45,8
44,4
31,0
24,4
15,5

1,5
1,4
1,0
0,8
0,5

41,7
42,3
32,2
25,0
14,3

1,3
1,3
1,0
0,8
0,4

(echt)paar
alleenstaande man
alleenstaande vrouw
eenoudergezin

28,4
38,1
31,8
23,7

0,7
1,0
0,8
0,6

26,8
37,5
28,8
22,3

0,7
1,0
0,8
0,6

a Het gaat hier om de totale uitstroom uit de ABW, niet alleen om de uitstroom naar arbeid.
b De relatieve kans is berekend ten opzichte van de grootste categorie (respectievelijk vrouwen, 30-39-jarigen
en alleenstaande mannen).
Bron: CBS (1999c: 16) SCP-bewerking van tabel 1 en 2

4.3.2 Reïntegratiekans vanuit WW
Op basis van Lisv-statistieken (Lisv 1999a: 162 e.v.) kunnen voor de onderzoeksperiode 1992-1998 per jaar de reïntegratiekansen voor de WW worden berekend.
Het gaat hierbij alleen om volledige reïntegratie, waarbij men vanuit een
uitkeringssituatie, al dan niet gecombineerd met betaald werk, overgaat naar een
situatie waarin arbeid de enige inkomensbron is. Gegevens over gedeeltelijke
reïntegratie, waarbij men vanuit een situatie van 'alleen uitkering' uitstroomt naar
'uitkering plus werk', ontbreken in de Lisv-statistiek. Zoals uit figuur 4.4 zal
blijken, gaat het echter bij slechts een klein deel van de WW'ers om gedeeltelijke
reïntegratie. Daarom lijkt het ontbreken van cijfers hierover in de Lisv-statistiek
geen al te groot probleem. Figuur 4.1 geeft voor de jaren 1992-1998 inzicht in de
uitstroomkansen wegens werkhervatting door WW'ers.
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Figuur 4.1 Reïntegratiekans vanuit WWa

a

Berekening reïntegratiekans: aantal beëindigde WW-uitkeringen door werkhervatting gedeeld
door: aantal lopende uitkeringen begin van het jaar + aantal nieuwe uitkeringen in dat jaar.

Bron: Lisv (1999a)

In de periode 1992-1994 is de reïntegratiekans voor WW'ers gedaald van 36%
naar 32%. Vanaf 1994 neemt deze kans licht toe, met een kleine terugval in 1996.
In 1998 bedraagt de reïntegratiekans 37% en is zij weer terug op het niveau van
1992. Gezien de sterk aantrekkende werkgelegenheid, met name vanaf 1996, had
een nog hogere reïntegratiekans verwacht mogen worden. Dat dit niet zo is, heeft
waarschijnlijk te maken met het feit dat de leeftijdssamenstelling van het WWbestand is veranderd: in 1992 was 35% van de WW'ers 45 jaar of ouder, in 1998 is
dat percentage gestegen tot 51. Het aandeel 55-plussers is in deze periode gestegen
van 19% naar 30%. Mogelijk speelt hier ook een rol dat het in het begin van de
jaren negentig niet ongebruikelijk was oudere werklozen te laten afvloeien naar de
WAO. Na de parlementaire enquête in 1993 kwamen zij echter in grotere mate in
de WW terecht: in 1992 bestond 16% van de nieuwe instroom in de WW uit 45plussers, in 1998 is dat gestegen tot 24%. Gezien het feit dat de reïntegratiekans in
1998 iets hoger ligt dan in 1992, lijkt het effect van de veroudering van het WWbestand effectief te zijn tegengegaan door dat van de groei in de werkgelegenheid.
Mannen reïntegreren meer dan vrouwen
Uitsplitsing van de reïntegratiekansen naar geslacht laat zien dat vrouwen in veel
minder mate uitstromen wegens werkhervatting dan mannen. Verder blijkt dat
vrouwen sterker reageren op schommelingen in de werkgelegenheid dan mannen:
in de ongunstige conjunctuur rond 1994 daalt de reïntegratiekans bij vrouwen meer
dan bij mannen, in de periode met een grote werkgelegenheidsgroei, na 1996,
neemt deze echter sterker toe. Terwijl de uitstroom door werkhervatting in de
periode 1992-1994 bij de mannen slechts 2,5 procentpunten daalt, gaat het bij de
vrouwen om een daling met 4,4 procentpunten. In de periode 1994-1998 stijgt de
uitstroom van mannen met 2 procentpunten en die van vrouwen met 7,5 procentpunten. Het verschil tussen de seksen is hierdoor verminderd van 13 procentpunten
in 1994 en 1995 tot 7 procentpunten in 1998.
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Reïntegratie en uitkeringsduur
Uit cijfers van het Lisv blijkt dat het aandeel van langdurig werklozen in de
uitstroom wegens werkhervatting licht toeneemt in de periode 1992-1998 (zie
tabel 4.2). In 1992 had slechts 8% van de werkhervatters een WW-uitkering
gedurende tenminste een jaar, en 2% gedurende tenminste twee jaar; in 1998 zijn
deze percentages toegenomen tot respectievelijk 17 en 7. Het aandeel werkhervatters dat korter dan een half jaar een WW-uitkering heeft ontvangen, is
gedaald van 82% in 1992 naar 74% in 1998. De gemiddelde uitkeringsduur bij
uitstroom wegens werkhervatting is gestegen van 18 weken in 1992 naar 27 weken
in 1998.
Helaas kan met behulp van de beschikbare cijfers niet het uitstroompercentage per
uitkeringsduur berekend worden. Dit heeft tot gevolgd dat evenmin kan worden
nagegaan of de uitstroomkans voor personen met een langere uitkeringsduur is afof toegenomen. Dit is immers afhankelijk van de ontwikkeling van het aandeel van
die categorie binnen de totale populatie WW'ers. Immers, als het aandeel langdurig
uitkeringsontvangers stijgt, zal hun aandeel in de uitstroom eveneens stijgen.
Het Lisv publiceert geen cijfers over de WW-populatie naar uitkeringsduur. Wel
kan een indicatie over de bestandsontwikkeling naar uitkeringsduur worden
verkregen op basis van de statistiek Geregistreerde Werkloosheid (CBS). Het
aandeel in de geregistreerde werkloosheid van personen die langer dan 1 jaar staan
ingeschreven neemt in de periode tot 1990-1995 toe van 49% tot 53%. In 1996
daalt dit percentage weer iets, om vervolgens weer te stijgen tot 54% in 1998 (zie
tabel 4.2).
Als wordt aangenomen dat bij de WW'ers, evenals in de geregistreerde werkloosheid, het aandeel personen met een uitkeringsduur van tenminste een jaar niet sterk
is gestegen, dan lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de uitstroomkans van
langdurig werklozen met een WW-uitkering iets is toegenomen. Het aandeel van
deze categorie in de uitstroom wegens werkhervatting is tussen 1992 en 1998
immers ruim verdubbeld, terwijl zij slechts een iets groter deel van het lopend
bestand zijn gaan uitmaken.

Tabel 4.2 Aandeel langdurig uitkeringsontvangers in de geregistreerde werkloosheid en in de uitstroom uit WWuitkeringen wegens werkhervatting
uitstroom uit WW wegens werkhervatting (x 1.000)
> 1 jaar uitkering (%)
> 2 jaar uitkering (%)
geregistreerde werkloosheid (x 1.000)
> 1 jaar ingeschreven (%)
Bron: Lisv (1999a); CBS (1999c: 12-14)
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1992
241
8
2

1993
267
8
2

1994
314
11
2

1995
348
15
3

1996
322
15
4

1997
313
15
5

1998
278
17
7

336
49

415
45

486
50

464
53

440
50

375
52

287
54

4.3.3 Uitstroom wegens herstel uit arbeidsongeschiktheidsuitkering
Voor de ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WAZ,
Wajong) worden door het Lisv geen cijfers over werkhervatting gepresenteerd.
Wel wordt informatie gegeven over uitstroom vanwege herstel. Ook hier gaat het
weer om volledige uitstroom, waarbij de uitkering geheel wordt beëindigd. Herstel
betekent niet altijd dat het werk is hervat. Wel vindt hersteldverklaring in de
praktijk vaak plaats nadat is vast komen te staan, bijvoorbeeld na een proefplaatsing, dat men het werk heeft kunnen hervatten. Uitstroom wegens herstel kan
daarom als een grove benadering worden gezien voor de mate van reïntegratie.
Figuur 4.2 geeft de uitstroomkansen wegens herstel voor ontvangers van een
arbeidsongeschiktheidsuitkering weer. Na een aanvankelijke stijging van het aantal
beëindigde uitkeringen wegens herstel van 43.900 (4,4%) in 1992 tot en met
58.600 (6,1%) in 1995, is er weer een daling te zien naar 34.600 beëindigingen
(3,5%) in 1998.

Figuur 4.2 Uitstroomkans wegens herstel vanuit arbeidsongeschiktheidsregelingena

a

Berekening uitstroomkans: aantal beëindigde WAO/WAZ/Wajong-uitkeringen wegens herstel gedeeld door:
het aantal lopende uitkeringen aan het begin van het jaar + het aantal nieuwe uitkeringen in dat jaar.

Bron: Lisv (1999a)

De stijging van de uitstroom wegens herstel in de jaren 1994 en 1995 heeft vooral
te maken met de herbeoordelingsoperatie: als gevolg van de invoering van de wet
TBA medio 1993 zijn de arbeidsongeschikten tot 45 jaar cohortsgewijs opnieuw
gekeurd volgens het nieuwe (strengere) arbeidsongeschiktheidscriterium. In 1994
ging het om de degenen die jonger waren dan 35 jaar, in 1995 om de groep van 35
tot en met 40 jaar en in 1996 om de groep 41-45-jarigen. Aangezien het percentage
hersteldverklaringen groter is naarmate het om een jongere leeftijdsgroep gaat,
heeft deze herkeuringsoperatie steeds minder gevolgen gehad voor de uitstroom.
Na deze eenmalige operatie, blijkt de uitstroomkans wegens herstel te dalen tot een
niveau dat lager ligt dan voor de invoering van TBA.
Opvallend groot is het verschil in herstelkans tussen mannen en vrouwen. In alle
onderzochte jaren ligt de kans voor vrouwen duidelijk hoger. Bij vrouwen wordt
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de arbeidsongeschiktheidsuitkering in de periode 1992-1997 ongeveer twee keer
zo vaak vanwege herstel beëindigd dan bij mannen. In 1998 is dat zelfs toegenomen tot 2,3 maal zo vaak. Of de feitelijke werkhervatting eveneens groter is, is
echter nog de vraag. Het is mogelijk dat vrouwen er vaker dan mannen voor zullen
kiezen zich geheel van de arbeidsmarkt terug te trekken. Een andere mogelijke
verklaring voor de relatief grote uitstroom van vrouwen wegens herstel wordt
hieronder gegeven.
Met name het hoge instroomrisico van vrouwen in de WAO is bekend. In
figuur 4.3 staan de kansen op instroom in de arbeidsongeschiktheid
(WAO/WAZ/Wajong), uitgesplitst naar geslacht, weergegeven voor de periode
1992-1999 (Van der Giezen 2000: 7). Het arbeidsongeschiktheidsrisico van
vrouwen is vanaf 1996 ruim 1,5 maal zo groot als dat van mannen. Hierboven is
duidelijk geworden dat tegenover deze grotere instroomkans ook een hogere
uitstroomkans voor vrouwen bestaat. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat
vrouwen minder snel dan mannen tijdens het ziektewetjaar herstellen, maar vaker
pas na WAO-intrede. Een andere mogelijke verklaring is dat vrouwen vaker dan
mannen te laat worden gekeurd (zie Van der Giezen et al. 1998: 46). Hierdoor
komen zij relatief vaak met een 'pro forma' keuring (die meestal volledige
arbeidsongeschiktheid betekent) in de WAO, om er na de formele keuring weer uit
te verdwijnen. Een geringere mate van reïntegratie tijdens het ziektewetjaar gaat
bij vrouwen dan samen met een grotere mate van uitstroom wegens herstel vanuit
de arbeidsongeschiktheidsregeling.
Reïntegratiekansen tijdens ziektewetjaar
Als gevolg van de privatisering van de ziektewet is het niet meer mogelijk
betrouwbare cijfers te verkrijgen over werkhervatting tijdens het ziektewetjaar. De
instroom in de WAO kan gezien worden als proxy voor reïntegratie tijdens het
ziektewetjaar, waarbij een grotere mate van instroom in de WAO een indicatie is
voor een geringere mate van reïntegratie tijdens het eerste ziektewetjaar. In
figuur 4.3 is te zien dat in 1994, het jaar waarin de wet Terugdringing
ziekteverzuim (TZ) is ingevoerd, sprake is van een verminderde instroom in de
arbeidsongeschiktheidsregelingen. De verplichte loondoorbetaling van de
werkgever voor de eerste 2 tot 6 weken ziekte en de grotere nadruk op reïntegratie
tijdens het ziektewetjaar lijken effect te hebben. Na de invoering van de Wulbz,
waarbij de privatisering in veel grotere omvang wordt doorgevoerd (gedurende het
gehele eerste ziektejaar komt loondoorbetaling voor rekening van de werkgever),
blijft dit gedaalde instroompercentage echter niet gehandhaafd.
De sterke piek in 1998 lijkt ten dele samen te hangen met de gevolgen van
aanpassingen in verband met de wetswijziging per 1 januari 1998 (Van der Giezen
2000: 7). Enerzijds kunnen hierdoor dubbeltellingen zijn opgetreden, anderzijds
moeten de Wajong'ers nu bij het Gak worden geregistreerd. Het overbrengen van
vroeggehandicapten met (voorheen) AAW vanuit de andere uitvoeringsinstellingen
naar het Gak is gepaard gegaan met een nieuwe inschrijving, waardoor zij
meetellen in de instroom (Koehler en Spijkerboer 1999: 51).
In 1999 ligt het instroompercentage gemiddeld weer op hetzelfde niveau als in
1993. Het feit dat het instroompercentage bij mannen wel lager ligt dan in 1993,
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maar bij vrouwen een stuk hoger, suggereert dat het reïntegratiebeleid van de
afgelopen jaren met name op vrouwen weinig invloed heeft gehad.

Figuur 4.3 Instroomkans in arbeidsongeschiktheidsregelingen a b (als % van het aantal werkzame personen)

a
b

Berekening instroompercentage: het aantal nieuwe WAO/WAZ/Wajong-uitkeringen als percentage
van het aantal werkzame personen (inclusief personen met een baan < 12 uur per week).
Het cijfer voor 1999 is gebaseerd op een raming voor heel 1999, op basis van voorlopige cijfers
over de eerste 3 kwartalen van 1999. De cijfers tot en met 1993 zijn gecorrigeerd voor de
verandering in telwijze die in 1994 is ingevoerd (Van der Giezen 2000: 7).

Bron: CBS (Enquête beroepsbevolking); Lisv (1999a)

Reïntegratie en uitkeringsduur
Wat betreft de verdeling naar uitkeringsduur kan worden geconstateerd dat in 1995
en 1996 een relatief groot deel (31% en 34%) van de hersteldverklaarden langer
dan 4 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering bezat. In de jaren vóór 1995 ligt dit
percentage een stuk lager, op 13 à 17%. Ook dit heeft waarschijnlijk te maken met
de herbeoordelingsoperatie, waarbij in 1995 en 1996 personen die reeds enige
jaren een uitkering ontvingen, zijn herkeurd. Na 1996 neemt het aandeel langdurig
arbeidsongeschikten weer af tot het 'oude' niveau (tabel 4.3).
Het grootste deel van het herstel vindt binnen twee jaar na de WAO-toetrede
plaats. De trend die bij de WW kon worden geconstateerd, namelijk dat het
aandeel werkhervatters met een relatief lange uitkeringsduur toeneemt, kan voor de
uitstroom uit de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen niet duidelijk worden
vastgesteld.
Tabel 4.3 Uitstroom uit arbeidsongeschiktheidsregelingen wegens herstel, totaal (absoluut aantal) en naar duur
uitkering, 1992 - 1998 (in procenten)
hersteld (n)
uitkeringsduur < 2 jaar (%)
uitkeringsduur 2-4 jaar (%)
uitkeringsduur > 4 jaar (%)
totaal (%)

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

43.900
64
23
13
100

45.100
62
24
14
100

58.100
66
17
17
100

58.600
52
17
31
100

35.200
55
11
34
100

29.700
70
9
21
100

34.600
62
20
18
100

Bron: Lisv (1999a) SCP-bewerking
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4.3.4 Conclusie
Voor zover conclusies getrokken kunnen worden op basis van de uitkeringsstatistieken, blijkt dat zowel de uitstroom uit de ABW als de reïntegratie vanuit de WW
de laatste jaren is toegenomen. Bij de arbeidsongeschiktheidsregelingen is daarvan
echter geen sprake. Na een eenmalige verhoogde uitstroom wegens herstel in de
periode 1994-1996, samenhangend met de herbeoordelingsoperatie, blijft het
percentage hersteldverklaarden stagneren op een laag niveau. De reïntegratie
tijdens het ziektewetjaar lijkt bovendien afgenomen, gezien de toename in de
instroom in de arbeidsongeschiktheid. Zowel voor de ABW als de WW geldt dat
vrouwen veel minder uitstromen dan mannen, bij de
arbeidsongeschiktheidsregelingen is dit juist omgekeerd. Dit laatste hangt waarschijnlijk samen met een eveneens voor vrouwen verhoogde kans op instroom in
de arbeidsongeschiktheid. Een mogelijke verklaring is dat vrouwen een langere
herstelperiode nodig hebben, of dat zij vaker dan mannen te laat voor de WAO
worden gekeurd, waardoor zij de grens van '12 maanden ziekte' overschrijden en
vervolgens in latere instantie arbeidsgeschikt worden verklaard.
De krappe arbeidsmarkt kan verklaren dat het aandeel langdurig werklozen (WW)
onder de werkhervatters vanaf 1995/1996 is toegenomen. Voor de ABW kan
worden geconstateerd dat de uitstroom onder de 40-49-jarigen wel minder is dan
onder de jongere leeftijdscategorieën, maar dat het zowel in 1997 als in 1998 toch
nog om circa 25% gaat.

4.4 Reïntegratie vanuit wachtgeld (op basis van ABP-bestand)
4.4.1 Inleiding
Op basis van analyse van een bestand van wachtgelders die deze uitkeringsregeling
in de periode 1 januari 1996 tot en met 31 december 1999 hebben verlaten, kan
enig inzicht worden verkregen in hun uitstroombestemming en kenmerken. Omdat
degenen die na 31 december 1999 nog steeds wachtgeld ontvangen, in het
databestand ontbreken en onbekend is hoeveel personen dit betreft, is het niet
mogelijk de uitstroomkans te berekenen.
In de analyseperiode van 4 jaar zijn, op een lopend bestand van circa 50.000
uitkeringsontvangers, 88.871 wachtgelders uitgestroomd. Dit is gering in vergelijking met de uitstroom uit de WW. Daar zijn in vier jaar tijd (1995 tot en met
1998) 2,18 miljoen personen uitgestroomd op een lopend bestand van circa
350.000 (variërend van 395.000 in 1995 tot 280.000 in 1998) (Lisv 1999a).
Wat betreft de uitstroombestemming is het in het kader van dit onderzoek van
belang te weten in welke mate men naar betaalde arbeid is uitgestroomd. Helaas is
alleen bekend of men het werk heeft hervat bij de overheid. Dit blijkt bij 6,8% van
de uitstromers het geval. In veruit de meeste gevallen (74,5%) is men uitgestroomd
vanwege het feit dat de maximale uitkeringsduur is bereikt óf dat men arbeid bij
een andere werkgever dan de overheid heeft gevonden. Aangezien informatie over
de duur van het vroegere dienstverband, op grond waarvan de maximale
uitkeringsduur zou kunnen worden berekend, ontbreekt, is opsplitsing van deze
twee uitstroomredenen helaas onmogelijk. Hierdoor kan geen zicht worden
verkregen op de uitstroom naar betaalde arbeid bij een andere werkgever dan de
overheid. Andere veelvoorkomende redenen voor uitstroom zijn het bereiken van
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de pensioengerechtigde leeftijd (10,1%) en overgang naar een regeling voor
vervroegd pensioen (7,0%). Overlijden en overgang naar invaliditeitspensioen
vormen elk minder dan 1% van de uitstroom uit de wachtgeldregeling
(respectievelijk 0,9% en 0,5%).
De gemiddelde uitkeringsduur bij uitstroom bedraagt iets meer dan twee jaar,
oplopend tot een maximum van ruim 26 jaar. Van alle 88.871 ex-wachtgelders is
iets meer dan de helft (52,3%) van het vrouwelijk geslacht en was, op het moment
dat de uitkering werd beëindigd, iets minder dan een derde deel (32,9%) jonger
dan 35 jaar. Gemiddeld was men op het moment van uitstroom bijna 44 jaar.
4.4.2 Verschillen tussen jaren van uitstroom
Aangezien degenen die na 31 december 1999 nog steeds wachtgeld ontvangen,
ontbreken in het databestand, zal een vergelijking van de kenmerken van
wachtgelders die in verschillende jaren zijn ingestroomd een vertekend beeld
opleveren. Daarom wordt uitsluitend gekeken naar verschillen tussen wachtgeldontvangers die in verschillende jaren (1996 tot en met 1999) zijn uitgestroomd.
Hoewel vrouwen in alle vier jaren een groter deel uitmaken van de uitstromers,
geldt dit sterker in 1996 dan in de drie overige jaren. In 1996 was 55,2% van de
uitstroom van het vrouwelijk geslacht, terwijl het in 1997, 1998 en 1999 telkens
om 50% à 53% ging (statistisch significant verschil).
Ook wat betreft de leeftijd op het moment van uitstroom, blijken er verschillen
tussen de jaren. Jongeren tot 35 jaar maken in 1997 ruim eenderde deel (36,2%) uit
van de beëindigde uitkeringen, tegenover 33,9% in 1996, 30,4% in 1998 en 28,1%
in 1999. Het aandeel 55-plussers laat door de jaren heen een gestage stijging zien
van 23,6% in 1996 tot 32,3% in 1999, hetgeen mede samenhangt met het feit dat
zij minder snel de maximale uitkeringsduur bereiken.
In overeenstemming met deze laatste bevinding is de uitstroom wegens het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd eveneens gestegen, van circa 8% in
1996 en 1997 naar 12% in 1998 en 14% in 1999. Ook de uitstroom wegens
overgang naar een regeling voor vervroegd pensioen is toegenomen, van 7% in
1996 naar 9% in 1999 (overigens met een 'dip' van iets minder dan 6% in 1997).
De uitstroom wegens het bereiken van de maximale uitkeringsduur (dan wel het
vinden van werk bij een andere werkgever dan de overheid) is, na een stijging van
75,5% in 1996 naar 78,4% in 1997, juist gedaald. In 1998 en 1999 stroomde nog
'maar' respectievelijk 71,8% en 69,1% om deze reden uit de wachtgeldregeling. De
uitstroom wegens werkhervatting bij de overheid, tenslotte, blijkt nauwelijks te
variëren door de jaren heen. In 1996 en 1998 ging het om 7,1% en 7,0% van de
totale uitstroom, in 1997 en 1999 om iets lagere percentages (6,7% en 6,6%, nietsignificant verschil tussen de vier jaren).
Wat betreft de uitkeringsduur blijken de wachtgelders die in 1996 zijn uitgestroomd duidelijk te verschillen van degenen van wie de uitkering in latere jaren is
beëindigd. Het aandeel uitstromers dat het wachtgeld gedurende minder dan een
jaar had ontvangen, bedroeg in het eerstgenoemde jaar 55,8%. In 1997 was dit
percentage reeds gedaald tot 42,3%, terwijl het in 1998 en 1999 nog maar om
respectievelijk 39,3% en 37,2% ging.
De gemiddelde uitkeringsduur is in deze periode navenant toegenomen, van
minder dan 2 jaar (1,79 jaar) in 1996 tot ruim tweeënhalf jaar (2,55 jaar) in 1999.
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De kans dat men bij uitstroom gedurende minder dan een jaar wachtgeld heeft
ontvangen, blijkt niet alleen gerelateerd aan het jaar waarin men uitstroomt, maar
ook aan het geslacht, de leeftijd en de reden van uitstroom. Vrouwen, jongeren en
werkhervatters hebben duidelijk meer kans op een kortdurende uitkeringsperiode
dan mannen, personen van 35 jaar en ouder, en degenen die om andere redenen
dan werkhervatting bij de overheid uitstromen. Rekening houdend met de overige
drie voorspellende variabelen, heeft van de vrouwen 46% het wachtgeld gedurende
minder dan een jaar ontvangen, tegenover 42% van de mannen. Ongecorrigeerd is
dit verschil nog aanzienlijk groter en gaat het om 52% van de vrouwen en 35% van
de mannen.
Wat de leeftijd betreft hebben vooral de 15-24-jarigen vaak een korte uitkeringsduur achter de rug (84%, gecorrigeerde gegevens). Ook de 25-34-jarigen hebben
nog een bovengemiddelde kans op uitstroom binnen een jaar nadat de uitkering is
gestart (63%), maar daarna neemt de kans op een kortdurende uitkering duidelijk
af. Bij degenen in de leeftijd van 35-44 jaar en van 45-54 jaar gaat het nog om
44% en 41%, bij de 55-plussers om slechts 19%. Deze verschillen naar leeftijd zijn
overigens nog extremer wanneer de gegevens niet worden gecorrigeerd voor de
invloed van het geslacht, het jaar van uitstroom of de reden van uitstroom. Binnen
de jongste categorie uitstromers heeft dan 89% het wachtgeld gedurende minder
dan een jaar ontvangen, binnen de oudste leeftijdsgroep slechts 10%.
Zoals gezegd hebben degenen die opnieuw een baan bij de overheid verwerven, de
uitkering vaker gedurende maximaal een jaar ontvangen (in 60% van de gevallen)
dan alle overige uitstromers (in 24% à 45% van de gevallen). Hierbij is reeds
rekening gehouden met het hierboven vermelde gegeven dat zowel vrouwen als
jongeren relatief vaak een korte uitkeringsduur hebben en met het gegeven dat de
baanvinders relatief vaak van het vrouwelijk geslacht zijn en tot de jongere
leeftijdsgroepen behoren.7 Wanneer deze relatie met leeftijd en geslacht buiten
beschouwing zou worden gelaten, blijkt het percentage baanvinders met een
kortdurende wachtgelduitkering nog wat hoger te liggen (69%).
4.4.3 Aandeel in de uitstroom wegens werkhervatting bij de overheid
Zoals eerder al kort is aangestipt, is het aandeel in de uitstroom wegens het vinden
van een nieuwe baan bij de overheid nauwelijks gewijzigd tussen 1996 en 1999. In
alle vier onderzochte jaren stroomt circa 6,5% à 7% om deze reden uit de
wachtgeldregeling. Wel blijkt er een relatie met zowel het geslacht als de leeftijd.
Vermeld is reeds dat bijna tweederde deel van de baanvinders van het vrouwelijk
geslacht is en dat bijna de helft tot de 15-34-jarigen behoort. Andersom beredeneerd is van het totale bestand aan vrouwelijke ex-wachtgelders 8,6% uitgestroomd
wegens werkhervatting bij de overheid, terwijl dit percentage onder hun mannelijke evenknie slechts 5,0 bedraagt. Wat betreft de leeftijd blijkt met name de
jongste categorie relatief vaak te behoren tot de groep die uitstroomt vanwege het
vinden van een nieuwe overheidsbaan. Dit is ook te verwachten gezien het feit dat
de jongeren niet of minder vaak behoren tot de groep die vanwege pensioen of
overlijden de uitkering beëindigt. Van alle 15-24-jarigen stroomt 13% wegens
werkhervatting bij de overheid uit de wachtgeldregeling. Voor degenen in de
leeftijd van 25-54 jaar ligt deze kans iets minder gunstig; van hen stroomt 7% à 9%
om deze reden uit de regeling. Deze aandelen zijn echter nog hoog in vergelijking
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met die onder de 55-plussers, van wie slechts 0,5% naar betaalde arbeid bij de
overheid uitstroomt.
In het hiernavolgende wordt onderzocht of het aandeel in de werkhervatting bij de
overheid naar leeftijd en geslacht tussen 1996 en 1999 is gewijzigd. Tabel 4.4 laat
per jaar zien welk aandeel van de ex-wachtgelders, uitgesplitst naar mannen en
vrouwen enerzijds en naar leeftijdscategorie anderzijds, is uitgestroomd naar
betaald werk bij de overheid.

Tabel 4.4 Uitstroom wegens werkhervatting bij de overheid als aandeel in de totale uitstroom, naar geslacht en
leeftijd, 1996-1999 (in procenten)
geslacht
mannen
vrouwen
leeftijd
15-24 jaar
25-34 jaar
35-44 jaar
45-54 jaar
 55 jaar

1996

1997

1998

1999

5,0
8,7

5,0
8,4

5,1
8,7

4,6
8,6

12,5
8,3
9,7
8,2
0,5

14,4
8,1
9,0
7,5
0,8

18,0
8,9
8,7
9,4
0,9

14,4
9,1
9,7
8,4
0,8

Bron: ABP (Wachtgeldbestand 2000) SCP-bewerking

Zoals uit tabel 4.4 blijkt, ligt het aandeel in de uitstroom wegens werkhervatting bij
de overheid voor mannelijke wachtgeldontvangers in 1999 iets lager dan in de drie
voorgaande jaren. Voor vrouwelijke wachtgelders is dat aandeel door de jaren
heen echter vrijwel ongewijzigd gebleven, uitgezonderd een lichte daling tussen
1996 en 1997. Ten aanzien van de leeftijd valt enerzijds de jongste en anderzijds
de oudste categorie op. Het aandeel in de uitstroom naar een nieuwe overheidsbaan
onder jongeren van 15-24 jaar is tussen 1996 en 1998 duidelijk toegenomen, van
12,5% naar 18,0%, om vervolgens in 1999 weer terug te vallen naar 14,4%. Voor
degenen van 55 jaar en ouder zijn de vooruitzichten verbeterd, hoewel zij nog
altijd in het nadeel zijn ten opzichte van de overige leeftijdsgroepen. Waar in 1996
slechts 0,5% van de 55-plussers opnieuw werk vond bij de overheid, ligt dit
aandeel sinds 1997 op iets minder dan 1%. Overigens worden er ook enkele
verschillen voor de tussenliggende leeftijdscategorieën gevonden. Zo is het aandeel
in de uitstroom onder 25-34-jarigen bijna 1 procentpunt hoger in 1998 en 1999 dan
in de twee daaraan voorafgaande jaren. Een soortgelijk resultaat blijkt voor de
groep in de leeftijd van 35-44 jaar, waar het aandeel in de uitstroom wegens werkhervatting, na een daling in 1997 en 1998, in 1999 weer ten gunste is gekeerd.
Onder de 45-54-jarigen, tenslotte, fluctueert de uitstroom wegens het vinden van
betaald werk bij de overheid van jaar tot jaar. Na een daling tussen 1996 en 1997,
is het aandeel in de uitstroom in 1998 gestegen tot bijna 9,5%, om vervolgens weer
te dalen naar iets minder dan 8,5% in 1999.
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4.4.4 Conclusie
De totale uitstroom uit het wachtgeld is klein in vergelijking tot de uitstroom uit de
WW. Helaas is van een zeer groot deel van de uitstroom uit de wachtgeld-uitkering
niet bekend wat de bestemming is. Een beperkt deel (circa 7%) van de
uitgestroomden heeft weer werk bij de overheid gevonden. Welk deel een betaalde
baan vindt bij een andere werkgever dan de overheid is niet bekend. Het aandeel
van uitstroom wegens werkhervatting bij de overheid ligt bij vrouwen hoger dan
bij mannen.

4.5 Reïntegratie vanuit WW/wachtgeld en ABW (op basis van IPO)
Het IPO bevat informatie over de inkomensbron(nen) van een panel van 75.000
personen, waarbij op de dag af bekend is wanneer elke inkomensbron is begonnen
of beëindigd. Hierdoor kan worden vastgesteld of men in een bepaalde periode is
overgegaan van uitkering naar loon en of het daarbij om volledige dan wel gedeeltelijke uitstroom gaat. Tevens is het mogelijk na te gaan of het een duurzame
overgang betreft of dat men na enige tijd (binnen een jaar) weer is 'teruggevallen'
naar een uitkeringssituatie.
Zoals in paragraaf 4.2 al is aangegeven, is naar schatting eenderde deel van de
WAO-ontvangers niet als zodanig herkenbaar binnen het IPO. Het betreft hier
voornamelijk personen in het eerste WAO-jaar, die de uitkering via de werkgever
krijgen uitbetaald en daarom als loontrekkers geregistreerd staan. Degenen die wél
als WAO'er herkenbaar zijn, ontvangen deze uitkering derhalve in veruit de meeste
gevallen gedurende langer dan een jaar. Gezien hun relatief geringe kans op
werkhervatting, zou een berekening van de uitstroom vanuit de WAO naar betaald
werk op grond van deze groep tot een onderschatting leiden. Om deze reden wordt
in het hiernavolgende de overgang van WAO naar loon buiten beschouwing
gelaten.
De overgang naar loon vanuit een Nabestaandenuitkering zal eveneens buiten
beschouwing worden gelaten. Het aantal personen in het IPO dat een dergelijke
uitkering ontvangt, is te gering (minder dan 300) om op grond hiervan betrouwbare
uitspraken te kunnen doen over uitstroom naar betaalde arbeid.
De analyses hebben derhalve betrekking op de uitstroom naar loon vanuit
WW/wachtgeld en de ABW. In beide gevallen wordt onderscheid gemaakt tussen
personen die van 'uitsluitend uitkering' overgaan naar 'uitsluitend loon', die van
'uitsluitend uitkering' overgaan naar 'loon plus uitkering', en die van 'uitkering plus
loon' overgaan naar 'uitsluitend loon'. Daarnaast wordt afzonderlijk gekeken naar
degenen die, in de startsituatie, meer dan één type uitkering ontvangen, waaronder
in ieder geval een werkloosheids- of bijstandsuitkering. Het totaal aantal onderzochte groepen komt daarmee op negen. De berekeningen hebben betrekking op
het tijdvak januari 1992 tot en met januari 1996. Nagegaan is hoeveel procent van
degenen die in enige maand in deze periode een uitkering ontvingen, binnen twaalf
maanden naar betaalde arbeid is uitgestroomd. Tevens is berekend welk aandeel
uitkeringsontvangers duurzaam is uitgestroomd, dat wil zeggen gedurende
tenminste een jaar loon als inkomensbron heeft ontvangen. Aangezien ook degenen
die in januari 1996 een uitkering ontvingen, eerst een jaar 'de tijd krijgen' om
geheel of gedeeltelijk naar een inkomen uit arbeid over te gaan en vervolgens

112

REÏNTEGRATIE IN DE PERIODE 1992-1998

vanaf het moment van uitstroom nog eens een jaar om niet terug te vallen naar een
situatie zonder loon, loopt de onderzoeksperiode feitelijk tot en met december
1997.
De figuren 4.4 tot en met 4.6 geven de resultaten van de berekeningen weer. In
beide figuren weerspiegelen de drie doorgetrokken lijnen, per meetmoment, het
percentage uitkeringsontvangers dat binnen twaalf maanden uitstroomt naar
betaald werk. De drie onderbroken lijnen weerspiegelen het percentage uitkeringsontvangers dat binnen twaalf maanden uitstroomt én het arbeidsinkomen tenminste
een jaar lang weet te behouden (duurzame uitstroom).
Figuur 4.4 maakt duidelijk dat bij ontvangers van een WW- of Wachtgelduitkering
de overgang van 'uitkering plus loon' naar 'uitsluitend loon' het meest voorkomt.8
Van alle personen die op enig moment in de periode januari 1992 tot en met
januari 1996 zowel een werkloosheidsuitkering als een inkomen uit arbeid ontvangen, stroomt gemiddeld ruim 55% binnen twaalf maanden volledig uit naar
loon. In circa 13% van deze gevallen is echter binnen een jaar sprake van een
terugval naar een situatie waarin wel een uitkering, maar geen loon meer wordt
ontvangen. Het aandeel personen dat duurzaam is overgegaan van 'uitkering plus
loon' naar 'alleen loon', bedraagt derhalve iets minder dan 48%.
Volledige uitstroom vanuit een situatie waarin men uitsluitend een werkloosheidsuitkering ontvangt, komt beduidend minder vaak voor. Van de betrokken
uitkeringsontvangers gaat gemiddeld slechts 28% volledig over naar een inkomen
uit arbeid. Aangezien 19% van deze baanvinders bovendien weer binnen een jaar
terugvalt, bedraagt de duurzame uitstroom slechts 22%.
Anderzijds stroomt nog eens 23% van degenen die aanvankelijk uitsluitend een
werkloosheidsuitkering als inkomensbron hebben, gedeeltelijk naar loon uit.
Opmerkelijk is echter het hoge terugvalpercentage binnen deze groep; gemiddeld
verliest 39% van degenen die een baan hebben gevonden, deze weer binnen een
jaar. Het percentage duurzame uitstroom ligt hierdoor nog aanzienlijk lager, op
circa 14%.
Voor geen van de drie vormen van uitstroom lijkt er sprake te zijn van stagnatie.
Anderzijds is er evenmin sprake van een stijging van de uitstroom onder invloed
van de sterke banengroei die in de tweede helft van de jaren negentig is opgetreden. Figuur 4.4 laat zien dat de percentages voor degenen die in de recessiejaren
1992 en 1993 een werkloosheidsuitkering ontvingen, over het geheel genomen
nauwelijks lager liggen dan die voor de werklozen in 1995. Dit is overigens ook
van toepassing voor bijstandsgerechtigden en voor ontvangers van meerdere typen
uitkeringen (zie figuur 4.5 en 4.6). Een verklaring voor het feit dat de werkgelegenheidsgroei die na 1994 heeft ingezet, niet tot uitdrukking komt in hogere
uitstroompercentages, is dat van die groei vooral niet-uitkeringsgerechtigde
werkzoekenden hebben geprofiteerd. Blijkbaar is de kans op (gedeeltelijke)
uitstroom uit de uitkeringsregelingen niet gerelateerd aan de economische
conjunctuur (zie ook De Beer 2001).
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Figuur 4.4 Totale en duurzame uitstroom vanuit de werkloosheidsregelingen, 1992-1998 (in procenten)

Uitstroom: binnen een jaar na peildatum (gedeeltelijk) overgegaan naar loon.
Duurzame uitstroom: binnen een jaar na peildatum (gedeeltelijk) overgegaan naar loon én het loon gedurende
tenminste een jaar behouden.
Bron: CBS (IPO 1992-1998) SCP-bewerking

Ook bij de bijstandsgerechtigden is de uitstroom het hoogst onder diegenen die
hun uitkering reeds combineren met loon (zie figuur 4.5). Van degenen die op enig
moment in de periode januari 1992 tot en met januari 1996 een bijstandsuitkering
en daarnaast loon ontvingen, gaat gemiddeld 38% binnen twaalf maanden over
naar een situatie waarin men uitsluitend inkomen uit arbeid ontvangt. In de meeste
gevallen is daarbij sprake van een duurzame uitstroom. Bezien over de gehele
onderzoeksperiode gaat gemiddeld 34% van de bijstandsontvangers die tevens
loon ontvangen, voor een jaar of langer over naar uitsluitend loon.
Onder degenen die op een bepaald moment geheel afhankelijk zijn van een
bijstandsuitkering, is de uitstroom naar betaalde arbeid duidelijk geringer dan
onder degenen die de uitkering reeds met loon aanvullen. Bovendien gaat het
daarbij relatief vaak om gedeeltelijke uitstroom. Van de personen met alleen
bijstand als inkomensbron, heeft gemiddeld 11% binnen twaalf maanden
aanvullende inkomsten uit arbeid, maar vervangt slechts 8% de uitkering volledig
door loon. Daarentegen lopen de volledig uitgestroomden minder risico terug te
vallen naar uitkeringsafhankelijkheid; van hen verliest 19% het inkomen uit arbeid
weer binnen het jaar, tegenover 40% van de gedeeltelijk uitgestroomden. De
duurzame uitstroom binnen de groep bijstandsontvangers die oorspronkelijk van
uitsluitend de uitkering moesten rondkomen, bedraagt daarmee in beide gevallen
gemiddeld 6% à 7%.
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Figuur 4.5 Totale en duurzame uitstroom vanuit de Algemene bijstand, 1992-1998 (in procenten)

Uitstroom: binnen een jaar na peildatum (gedeeltelijk) overgegaan naar loon.
Duurzame uitstroom: binnen een jaar na peildatum (gedeeltelijk) overgegaan naar loon én het loon gedurende
tenminste een jaar behouden.
Bron: CBS (IPO 1992-1998) SCP-bewerking

Tot nog toe heeft de bespreking van de IPO-bevindingen zich toegespitst op
personen die slechts één type uitkering, al dan niet gecombineerd met loon,
ontvangen. Daarnaast is er een groep wier maandinkomen is samengesteld uit een
combinatie van uitkeringstypen. Het gaat hier bijvoorbeeld om personen die
voorheen een laagbetaalde baan hadden en nu een WW-uitkering onder het
beleidsmatig minimum ontvangen, aangevuld met bijstand. Ook gedeeltelijk
arbeidsongeschikten, die voor het deel dat zij werkloos zijn een beroep moeten
doen op de WW of Algemene bijstand, vormen een belangrijke subcategorie.
In figuur 4.6 worden de totale en de duurzame uitstroom vanuit dergelijke
combinaties van uitkeringen weergegeven. Hierbij is als voorwaarde opgenomen
dat minimaal één van deze uitkeringen een werkloosheids- of bijstandsuitkering
dient te zijn. Dit betekent bijvoorbeeld dat degenen met een combinatie van WAO
plus WW wél bij de analyses zijn betrokken, maar dat degenen met een combinatie
van WAO plus nabestaandenpensioen buiten beschouwing worden gelaten.
Duidelijk is opnieuw dat de kans op het uitstroom het grootst is voor degenen die
de betreffende uitkeringen reeds aanvullen met loon. Gemiddeld over de gehele
onderzoeksperiode stroomt ruim een vijfde deel (22%) van deze groep volledig
naar betaald werk uit. Het aandeel dat binnen een jaar terugvalt naar een situatie
zonder arbeidsinkomen, bedraagt echter eveneens 22%. Van alle personen die
oorspronkelijk zowel meerdere uitkeringen als loon ontvangen, gaat derhalve iets
meer dan 17% duurzaam over naar een situatie met loon als enige inkomensbron.
De twee andere vormen van uitstroom komen minder vaak voor. Van degenen die
geheel afhankelijk zijn van meerdere typen uitkeringen, gaat in totaal slechts
gemiddeld 6% binnen een jaar over naar 'uitsluitend loon' en 15% naar 'loon plus
(tenminste één) uitkering'. Het terugvalpercentage ligt onder de eerstgenoemden
echter lager dan onder de laatstgenoemden; van de volledig uitgestroomden weet
bijna 80% het loon voor een jaar of langer te behouden, terwijl dit voor minder dan
70% van de gedeeltelijk uitgestroomden geldt. De duurzame uitstroom vanuit de
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situatie waarin men aanvankelijk geen arbeidsinkomen heeft, bedraagt daarmee
respectievelijk 5% en 10%.

Figuur 4.6 Totale en duurzame uitstroom vanuit combinaties van typen uitkeringen, 1992-1998 (in procenten)

Uitstroom: binnen een jaar na peildatum (gedeeltelijk) overgegaan naar loon.
Duurzame uitstroom: binnen een jaar na peildatum (gedeeltelijk) overgegaan naar loon én het loon gedurende
tenminste een jaar behouden.
Bron: CBS (IPO 1992-1998) SCP-bewerking

Ten aanzien van alle drie onderzochte regelingen kan worden gesteld dat het
uitstroompercentage in belangrijke mate afhangt van de oorspronkelijke situatie:
moet men van uitsluitend een uitkering rondkomen of combineert men deze reeds
met inkomen uit arbeid. Deze laatste situatie blijkt over het algemeen de grootste
kans op een (duurzame) overgang naar loon te bieden. Zo stroomt van degenen die
een werkloosheidsuitkering combineren met loon, bijna de helft binnen een jaar
volledig en duurzaam naar werk uit, terwijl dit geldt voor minder dan een kwart
van degenen die uitsluitend een werkloosheidsuitkering hebben. Ook bijstandsgerechtigden die hun uitkering reeds aanvullen met loon, gaan relatief vaak
volledig over naar betaald werk, evenals degenen die aanvankelijk meerdere
uitkeringen plus loon ontvangen.

4.6 Reïntegratie van de totale groep uitkeringsontvangers en van personen
met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (op basis van Arbeidsaanbodpanel)
4.6.1 Reïntegratie van de totale groep uitkeringsontvangers
In tabel 4.5 staat aangegeven welk aandeel van de totale groep uitkeringsontvangers (ontvangers van een arbeidsongeschiktheids-, werkloosheids- en bijstandsuitkering tezamen)9 tussen 1992 en 1994, tussen 1994 en 1996 en tussen 1996 en
1998 geheel of gedeeltelijk naar betaalde arbeid is uitgestroomd. Gezien het
geringe aantal respondenten is enige voorzichtigheid geboden bij de interpretatie
van de resultaten. Vanwege dit geringe aantal is het ook onmogelijk om nader
onderscheid naar persoonskenmerken te maken.
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Tabel 4.5 Uitstroom naar betaalde arbeid, uitkeringsontvangers totaal (in procenten)

totaal
waarvan:

1992-1994

1994-1996

1996-1998

n = 343
20,1

n = 370
22,2

n = 365
30,1

alleen uitkering -> uitkering + werk
13,0
uitkering + werk -> alleen werk
33,3
alleen uitkering -> alleen werk
53,6
Bron: OSA (Arbeidsaanbodpanel 1992, 1994, 1996, 1998) SCP-bewerking

11,0
31,7
57,3

12,7
50,0
37,3

In overeenstemming met de eerdere bevindingen blijkt uit tabel 4.5 dat de uitstroom naar betaald werk in de loop van de jaren negentig is gestegen. Van
degenen die in 1992 één van de drie uitkeringstypen ontvingen, was 20% twee jaar
later geheel of gedeeltelijk naar werk uitgestroomd. Dit aandeel is toegenomen tot
30% van de respondenten die in 1996 een arbeidsongeschiktheids-,werkloosheids-,
of bijstandsuitkering ontvingen.
Opmerkelijk is de bevinding dat in de periodes 1992-1994 en 1994-1996 meer dan
de helft van de uitstroom wordt gevormd door degenen die vanuit de positie 'alleen
uitkering' overgaan naar de positie 'alleen werk'. In de periode 1996-1998 gaat het
echter relatief vaak om respondenten die tijdens het eerste meetmoment zowel een
uitkering als loon ontvingen en tijdens het tweede meetmoment uitsluitend loon.
Ongeveer de helft van de uitstroom naar betaalde arbeid vindt in die laatste periode
plaats vanuit de combinatie van werk en uitkering, terwijl dat in de voorgaande
periodes bij ongeveer eenderde deel het geval was. Dit wijst op een toename in
stapsgewijze reïntegratie: via gedeeltelijk werkhervatting naar volledige werkhervatting. De meer 'traditionele' wijze van reïntegratie, namelijk van volledige
uitkering naar volledige uitstroom naar arbeid, lijkt aan belang in te boeten.
Het bovenstaande blijkt ook indien het uitstroompercentage apart wordt berekend
voor degenen die aanvankelijk volledig afhankelijk zijn van de uitkering en voor
degenen die aanvankelijk zowel een uitkering als loon ontvangen. Van degenen die
in 1992 geheel uitkeringsafhankelijk zijn, blijkt bijvoorbeeld circa 13% twee jaar
later volledig naar betaald werk te zijn uitgestroomd. Nog eens 3% is in die
periode gedeeltelijk uitgestroomd en vult de uitkering aan met loon. Binnen de
groep die in 1992 de uitkering reeds combineerde met loon, ligt het uitstroompercentage echter beduidend hoger. Ruim eenderde deel (35%) van deze
uitkeringsontvangers blijkt in 1994 alleen nog inkomen uit arbeid te hebben.
Soortgelijke bevindingen gelden voor de periodes 1994-1996 en 1996-1998. Van
degenen die aanvankelijk uitsluitend een uitkering ontvangen, stroomt in beide
tijdvakken 16% volledig uit en respectievelijk 3% en 5% gedeeltelijk. Binnen de
groep met in eerste instantie zowel een uitkering als loon als inkomensbron, gaat
het echter om respectievelijk 31% en 49% uitgestroomden.
4.6.2 Reïntegratie vanuit arbeidsongeschiktheidsregelingen
Eerder is aangegeven dat er op dit moment geen geschikte databestanden zijn voor
een goede analyse van reïntegratie vanuit de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Als
'next best' oplossing is gebruik gemaakt van het Arbeidsaanbodpanel, gebaseerd op
enquêteonderzoek. Om twee redenen is dit onderzoeksbestand echter niet ideaal: er
kan met reden getwijfeld worden aan de representativiteit van de uitkeringsont-
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vangers in dit bestand (zie bijlage A) en het aantal personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is tamelijk klein (circa 300 per jaar). Net als hiervoor is
gedaan ten aanzien van de totale groep uitkeringsontvangers, worden voor de
analyse telkens twee opeenvolgende metingen aan elkaar gekoppeld. Aangezien
per golf gemiddeld een derde deel uitvalt, neemt het voor analyse beschikbare
aantal respondenten nog af.
In tabel 4.6 staat de mate van reïntegratie vanuit de arbeidsongeschiktheidsregelingen voor de periodes 1992-1994, 1994-1996 en 1996-1998 aangegeven.
Vanwege het geringe aantal respondenten dienen deze resultaten met de nodige
voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.

Tabel 4.6 Uitstroom naar betaalde arbeid, ontvangers arbeidsongeschiktheidsuitkering (in procenten)

totaal
waarvan

1992 - 1994

1994 - 1996

n = 200
11,0

n = 204
8,8

alleen uitkering -> uitkering + werk
22,7
uitkering + werk -> alleen werk
45,5
alleen uitkering -> alleen werk
31,8
Bron: OSA (Arbeidsaanbodpanel 1992, 1994, 1996, 1998) SCP-bewerking

1996 - 1998
n = 204
18,6

11,1
61,1
27,8

13,2
78,9
7,9

Tabel 4.6 laat zien dat de totale uitstroom naar betaald werk vanuit een
arbeidsongeschiktheidsuitkering tussen 1996 en 1998 is toegenomen ten opzichte
van de periode 1992-1994 of 1994-1996. Verondersteld zou kunnen worden dat
het nieuwe arbeidsongeschiktheidscriterium en de herkeuringen hier hun invloed
doen gelden. Anderzijds is de wet TBA al van kracht sinds medio 1993 en is de
uitstroom naar werk juist in de periode 1994-1996 zeer laag. Een verklaring
hiervoor moet mogelijk worden gezocht in het geringe aantal ontvangers van een
arbeidsongeschiktheidsuitkering in de responsgroepen.
Voor zover er, gezien deze geringe aantallen, conclusies kunnen worden
verbonden aan de gegevens blijkt de uitstroom in de meeste gevallen betrekking te
hebben op de overgang van 'uitkering plus loon' naar 'uitsluitend loon'. Terwijl
deze overgang in de periode 1992-1994 nog bij iets minder dan de helft van alle
uitgestroomden voorkomt, gaat het in de periode 1996-1998 al om bijna 80%.
Net als hierboven ten aanzien van de totale groep uitkeringsontvangers is gedaan,
is ook nu de uitstroomkans afzonderlijk berekend voor de groep die aanvankelijk
alleen een uitkering ontvangt en voor degenen die destijds zowel een uitkering als
loon ontvangen. Opnieuw is in alle drie onderzoeksperioden de uitstroom voor
deze laatste groep aanzienlijk hoger dan voor de eerstgenoemden. Van de arbeidsongeschikten die zich in 1996 in een dergelijke situatie bevonden, heeft twee jaar
later meer dan 40% uitsluitend loon als inkomensbron. Binnen de groep die
aanvankelijk geheel afhankelijk is van een uitkering, blijft de uitstroom gedeeltelijk en volledig tezamen - daarentegen ruim onder de 10%. Ook ten
aanzien van arbeidsongeschikten lijkt derhalve te kunnen worden geconstateerd dat
de situatie waarin men de uitkering aanvult met inkomen uit arbeid een goede start
biedt voor verdere reïntegratie.
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Ter vergelijking is ook de mate van reïntegratie vanuit een werkloosheids- of
bijstandsuitkering opgenomen (tabel 4.7 en 4.8). Deze tabellen dienen met nog
meer voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd omdat het aantal respondenten met
een dergelijke uitkering nog kleiner is dan bij de ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering.
In overeenstemming met de verwachting is het percentage baanvinders aanmerkelijk hoger onder de ontvangers van een werkloosheidsuitkering (tabel 4.7) dan
onder de ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bovendien blijkt
ook nu een toename van de uitstroom in de periode 1996-1998 ten opzichte van de
twee eerdere tijdvakken. Het aantal respondenten dat twee jaar eerder uitsluitend
een werkloosheidsuitkering ontving en nu geheel onafhankelijk is van die uitkering
(alleen uitkering -> alleen werk), vormt in alle drie periodes het grootste aandeel in
de uitstroom.

Tabel 4.7 Uitstroom naar betaalde arbeid, ontvangers WW-uitkering (in procenten)

totaal
waarvan:

1992 - 1994

1994 - 1996

1996 - 1998

n = 68
42,6

n = 107
43,9

n = 118
51,7

alleen uitkering -> uitkering + werk
6,9
uitkering + werk -> alleen werk
24,1
alleen uitkering -> alleen werk
69,0
Bron: OSA (Arbeidsaanbodpanel 1992, 1994, 1996, 1998) SCP-bewerking

6,4
21,3
72,3

1,6
42,6
55,7

Zoals tabel 4.8 laat zien, blijkt ook onder bijstandsontvangers het totale aandeel
baanvinders hoger te liggen in de periode 1996-1998 dan in de twee eerdere
periodes. Verondersteld zou kunnen worden dat deze bevinding gerelateerd is aan
de invoering van de nieuwe bijstandswet in 1996, waardoor alle bijstandsontvangers in principe arbeidsplichtig zijn tenzij men hiervan ontheven is. Het is
echter de vraag of dit de belangrijkste oorzaak is. Uit onderzoek van Engelen et al.
(1999) is gebleken dat het percentage bijstandsontvangers dat ontheven is van de
arbeidsplicht, in 1998 gelijk is aan dat in 1996 en dat het percentage formele
ontheffingen zelfs is toegenomen.10 Bovendien is tegelijkertijd de werkgelegenheid
sterk aangetrokken, hetgeen de toegenomen stijging eveneens kan verklaren.
Gezien de geringe aantallen respondenten (het totale aantal personen dat in 1996
een bijstandsuitkering ontving en in 1998 opnieuw aan het onderzoek deelnam,
bedraagt 68) kunnen er geen definitieve uitspraken worden gedaan over mogelijk
verklarende factoren.

REÏNTEGRATIE IN DE PERIODE 1992-1998

119

Tabel 4.8 Uitstroom naar betaalde arbeid, ontvangers bijstandsuitkering (in procenten, absolute aantallen tussen
haakjes)

totaal
waarvan

1992 - 1994

1994 - 1996

1996 - 1998

n = 82
24,4

n = 71
25,4

n = 68
32,4

alleen uitkering -> uitkering + werk
5,0
uitkering + werk -> alleen werk
30,0
alleen uitkering -> alleen werk
65,0
Bron: OSA (Arbeidsaanbodpanel 1992, 1994, 1996, 1998) SCP-bewerking

5,6
33,3
61,1

22,7
36,4
40,9

4.7 Combinatie van werk en uitkering
4.7.1 Waarom aandacht voor de combinatie van werk en uitkering?
Inzicht in de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie van uitkeringsontvangers
(combinatie van werk en uitkering) geeft geen inzicht in de ontwikkeling van de
reïntegratiekans vanuit een uitkering. Vanwege de aard van de reïntegratie bij
ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering lijkt het echter zinvol ook naar
de ontwikkeling in de combinatie van werk en uitkering te kijken. Hierbij spelen
de volgende overwegingen.
Op de eerste plaats is het niet vanzelfsprekend wat onder reïntegratie vanuit een
arbeidsongeschiktheidsuitkering moet worden verstaan. Reïntegratie kan bij
gedeeltelijk arbeidsongeschikten betekenen dat men het werk heeft hervat voor het
deel dat men arbeidsgeschikt is, dus ten koste van het werkloosheidsdeel. Het kan
echter ook betekenen dat er sprake is van werkhervatting ten koste van het
arbeidsongeschiktheidsdeel. Formeel gezien is alleen in het laatste geval sprake
van reïntegratie vanuit de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Reïntegratie vanuit het
werkloosheidsdeel van de gedeeltelijke arbeidsongeschikte zou in feite buiten
beschouwing moeten blijven bij het berekenen van de reïntegratiekansen van
ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Reïntegratie vanuit het
arbeidsongeschiktheidsdeel is echter bijna een ‘contradictio in terminis’ te noemen.
Men wordt immers arbeidsongeschikt verklaard voor dat deel dat men niet kan
werken en dus niet reïntegreerbaar is. Voor dat deel heeft men ook geen
arbeidsplicht. De kans op reïntegratie vanuit arbeidsongeschiktheid zal dan ook per
definitie klein zijn; anders is de claimbeoordeling en de herbeoordeling niet juist
geweest. Een toename van reïntegratie vanuit de arbeidsongeschiktheidsregelingen
zal dan ook niet zonder meer als positief kunnen worden beoordeeld. Ook hoeft
een vermindering van reïntegratie van ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering niet als negatief te worden beoordeeld. Een verslechtering van reïntegratiekansen van ontvangers van een WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering kan
namelijk duiden op een verbetering van de (gedeeltelijke) reïntegratie tijdens het
ziektejaar. Hierdoor resteert er na WAO-intrede een groep die nog maar een zeer
geringe kans op reïntegratie heeft.
Voor een evaluatie van de reïntegratiekansen van arbeidsongeschikten lijkt het
weinig zinvol de analyse strikt te beperken tot reïntegratie vanuit het arbeidsongeschiktheidsdeel. Beleid en uitvoering zijn er op gericht (of dienen dat te zijn) zieke
werknemers zo snel mogelijk te reïntegreren of, indien volledige reïntegratie niet

120

REÏNTEGRATIE IN DE PERIODE 1992-1998

mogelijk is, gedeeltelijke werkhervatting na te streven. Indien enigszins mogelijk
dient dit te gebeuren vóórdat de zieke werknemer voor de poort van de WAO staat
(strengere poortwachtersfunctie voor de WAO). Succes van dit beleid valt af te
meten aan de mate waarin arbeidsongeschikten werk en uitkering combineren, juist
ook als men dit werk reeds vóór WAO-intrede heeft hervat.
Om deze redenen lijkt het relevant te kijken naar de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie van ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering gedurende de
onderzoeksperiode 1992-1998. Ter vergelijking zijn in deze analyses ook
ontvangers van een werkloosheids- en bijstandsuitkering opgenomen.
4.7.2 Ontwikkeling in combinatie van werk en uitkering
In tabel 4.9 en 4.10 staat per regeling aangegeven welk aandeel van de
uitkeringsontvangers tegelijkertijd een betaalde baan heeft. Tabel 4.9 is gebaseerd
op data van het Arbeidsaanbodpanel, tabel 4.10 op die van het WBO.11

Tabel 4.9 Aandeel werkenden onder uitkeringsontvangers, per regeling (n = totaal aantal ontvangers van
betreffende type uitkering), 1992 - 1998
1992
% werkzaam
15

1994
% werkzaam
14

1996
% werkzaam
16

n
n
bijstandsuitkering
128
111
arbeidsongeschiktheidsuitkering
19 281
20 298
30
werkloosheidsuitkering
20
96
21 156
29
Bron: OSA (Arbeidsaanbodpanel 1992, 1994, 1996, 1998) SCP-bewerking

1998
% werkn
zaam
99
22
306
183

32
31

n
97

significantie
n.s.

321
130

*
n.s.

Tabel 4.10 Aandeel werkenden onder uitkeringsontvangers, per regeling (n = totaal aantal ontvangers van
betreffende type uitkering), 1993 - 1998
1993
% werkzaam
bijstandsuitkering
12
arbeidsongeschiktheidsuitkering
19
werkloosheidsuitkering
22
nabestaandenuitkering
26
Bron: CBS (WBO 1993, 1998) SCP-bewerking

1998
n
2.026
3.164
1.768
686

% werkzaam
15
25
28
29

n
1.207
3.140
1.618
644

significantie
*
*
*
n.s.

Met uitzondering van de ontvangers van een nabestaandenuitkering blijkt het
percentage werkenden onder uitkeringsontvangers in de loop der jaren te zijn
gestegen. Op basis van het Arbeidsaanbodpanel (tabel 4.9) wordt overigens een
veel grotere toename geconstateerd dan op basis van het WBO (tabel 4.10). Voor
beide onderzoeken geldt echter dat de toename het sterkst is onder de groep met
een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Volgens het Arbeidsaanbodpanel is het
percentage werkenden binnen deze groep toegenomen van 19% in 1992 naar 32%
in 1998, volgens het WBO gaat het voor deze groep om een stijging van 19% in
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1993 naar 25% in 1998.12 Het bevorderen van werkhervatting door zieken en
arbeidsongeschikten lijkt succesvol te zijn geweest. Geconstateerd kan immers
worden dat er sprake is van een toename in de gedeeltelijke reïntegratie bij
arbeidsongeschikten. Anderzijds zou deze toename ook een uiting kunnen zijn van
de 'tijdgeest' op de arbeidsmarkt, gezien het feit dat ook onder de ontvangers van
een werkloosheids- of bijstandsuitkering het aandeel personen dat de uitkering
combineert met betaalde arbeid, significant is toegenomen. Verondersteld zou
kunnen worden dat de enorme groei in het aantal deeltijdbanen deze ontwikkeling
mogelijk heeft gemaakt.
Wanneer gekeken wordt naar het aantal uren dat per week wordt gewerkt, blijkt dit
laatste echter geen reële verklaring. Uit tabel 4.11 blijkt dat in vrijwel alle
uitkeringsgroepen zowel het aandeel werkenden met een kleine baan (minder dan
10 uur per week) als het aandeel werkenden met een baan tussen de 10 en 35 uur
en dat met een voltijdbaan is gestegen. Alleen het percentage werkende
bijstandsontvangers met een voltijdbaan is niet toegenomen. Voor het overige ligt
het percentage werkenden telkens minimaal zo'n anderhalf maal zo hoog in 1998
als in 1993.
Opmerkelijk is de bevinding dat binnen de groep ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering het aandeel voltijd werkenden tussen 1993 en 1998 met bijna
70% is gegroeid. Het ontvangen van een uitkering naast het voltijdswerken lijkt
een vreemde situatie. Dit valt te verklaren uit de mogelijkheid die werkgevers
hebben om vanwege een verminderde arbeidsprestatie van de werknemer een lager
loon dan het gebruikelijke uit te betalen. De betrokken werknemer ontvangt dan,
ook bij een volledige dienstbetrekking, een aanvulling vanuit de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ook bestaat er voor werkgevers de mogelijkheid om een
arbeidsongeschikte op proef te laten werken terwijl de uitkering doorloopt
(proefplaatsing; artikel 63 WAO).
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Tabel 4.11 Arbeidstijd van werkenden onder de uitkeringsontvangers, per regeling (in procenten t.o.v. totale
referentiegroep en absolute aantallen)
1993

1998

%

n

%

ontvangers werkloosheidsuitkering
niet werkend
arbeidstijd < 10 uur per week
arbeidstijd 10–34 uur per week
arbeidstijd  35 uur per week
arbeidstijd onbekend

77,8
1,7
12,6
5,8
2,1

1.376
30
222
103
37

72,2
3,1
16,7
6,9
1,1

n significantie
*
1.169
50
270
111
18

ontvangers arbeidsongeschiktheidsuitkering
niet werkend
arbeidstijd < 10 uur per week
arbeidstijd 10–34 uur per week
arbeidstijd  35 uur per week
arbeidstijd onbekend

81,0
1,2
8,2
4,9
4,7

2.562
37
260
156
149

75,5
2,1
12,9
8,2
1,3

2.370
67
404
257
42

ontvangers bijstandsuitkering
niet werkend
arbeidstijd < 10 uur per week
arbeidstijd 10–34 uur per week
arbeidstijd  35 uur per week
arbeidstijd onbekend

88,2
2,3
6,1
1,6
1,8

1.787
46
123
33
37

84,8
3,2
9,9
1,4
0,7

1.024
39
119
17
8

74,5
1,5
11,2
7,0
5,8

511
10
77
48
40

71,1
4,3
14,1
9,5
0,9

458
28
91
61
6

ontvangers nabestaandenuitkering
niet werkend
arbeidstijd < 10 uur per week
arbeidstijd 10–34 uur per week
arbeidstijd  35 uur per week
arbeidstijd onbekend
Bron: CBS (WBO 1993, 1998) SCP-bewerking

*

*

*

4.7.3 Verschillen tussen werkende en niet-werkende uitkeringsontvangers
Per uitkeringscategorie is nagegaan in welke opzichten degenen die de uitkering
combineren met betaald werk, verschillen van degenen die uitsluitend de uitkering
als inkomensbron hebben. De onderzochte kenmerken betreffen geslacht, leeftijd,
burgerlijke staat, etniciteit, gemeentegrootte en stedelijkheidsgraad van de
woonplaats. Per jaar zijn variantie-analyses uitgevoerd waarin deze kenmerken als
voorspellende variabelen zijn opgenomen.13 In de tabel 4.12 worden de resultaten
voor 1998 samengevat (in bijlage C staat de volledige informatie in tabelvorm
weergegeven). Het betreft gecorrigeerde gegevens, dit wil zeggen dat rekening is
gehouden met het effect van de overige in de tabel genoemde kenmerken.
Voor alle groepen uitkeringsontvangers geldt dat zij een uitkering vaker
combineren met een baan naarmate zij jonger zijn. Daarnaast komt de combinatie
van werk en uitkering over het algemeen vaker voor bij autochtonen en bij
inwoners van minder verstedelijkte en/of kleinere gemeenten. Mannen met een
arbeidsongeschiktheids- of met een nabestaandenuitkering werken veel vaker naast
de uitkering dan vrouwen: bij arbeidsongeschikten gaat het om 30% van de

REÏNTEGRATIE IN DE PERIODE 1992-1998

123

mannen versus 18% van de vrouwen; voor degenen met een nabestaandenuitkering
zijn deze percentages 43 versus 26. Onder de ontvangers van een werkloosheidsof bijstandsuitkering wordt geen verschil naar geslacht gevonden.

Tabel 4.12 Invloed kenmerken op het combineren van uitkering met betaald werk (gecorrigeerde gegevens), 1998
bijstandsuitkering
(n = 1.207)
n.s.

arbeidsongeschiktheidsuitkering
(n = 3.140)
+

werkloosheidsuitkering
(n = 1.618)
n.s.

nabestaandenuitkering
(n = 644)
+

–

–

–

–

n.s.

+

+

n.v.t.

+

+

+

n.s.

gemeentegrootte (–---> groter)

n.s.

–

–

n.s.

stedelijkheidsgraad (----> meer
verstedelijkt)
Bron: CBS (WBO 1998) SCP-bewerking

n.s.

–

–

n.s.

geslacht (man = 1, vrouw = 0)
leeftijd (-----> ouder)
burgerlijke staat (gehuwd = 1,
ongehuwd = 0)
etniciteit (autochtoon = 1,
allochtoon = 0)

4.8 Samenvatting en conclusies
In dit hoofdstuk is op basis van verschillende databestanden nagegaan wat de kans
op uitstroom naar betaalde arbeid van uitkeringsontvangers is. Gebleken is dat de
beschikbare databestanden zich niet erg goed lenen om voor de verschillende
uitkeringscategorieën (ABW, arbeidsongeschiktheidsregelingen, WW/wachtgeld
en ANW) de uitstroom naar arbeid te berekenen. Daarom zijn ter indicatie ook
andere vormen van uitstroom (zoals uitstroom wegens herstel) onderzocht.
Het beeld dat naar voren komt is dat de uitstroom vanuit de ABW en de WW de
laatste jaren is toegenomen. De arbeidsongeschiktheidsregelingen geven een
minder eenduidig beeld. Op grond van de tamelijk kleine steekproefaantallen in het
Arbeidsaanbodpanel wordt geconstateerd dat er sprake is van een toegenomen
reïntegratie vanuit de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Tevens blijkt uit de
WBO-enquête dat de combinatie van werk met een arbeidsongeschiktheidsuitkering steeds vaker voorkomt, hetgeen op een grotere mate van (gedeeltelijke)
reïntegratie duidt. Daarentegen blijkt op basis van de Lisv-statistieken geen
toename in het percentage dat de uitkering verlaat vanwege herstel van arbeidsgeschiktheid.
Vanuit de ABW en WW stromen mannen vaker uit dan vrouwen; bij de arbeidsongeschiktheidsregelingen zijn het juist de vrouwen die vaker uitstromen (hersteld
verklaard worden). Tegelijkertijd suggereert de hoge instroomrisico van vrouwen
in de WAO dat dit vooral samenhangt een geringere mate van reïntegratie tijdens
het ziektewetjaar.
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De bovenstaande gegevens hebben alle betrekking op volledige uitstroom uit de
uitkeringsregelingen. Uit de gegevens van het IPO is gebleken dat van degenen die
aanvankelijk geheel afhankelijk zijn van een WW- of wachtgelduitkering,
gemiddeld bijna een kwart binnen twaalf maanden tevens inkomen uit arbeid heeft.
Lang niet iedereen weet deze baan echter ook te behouden, zodat het percentage
duurzame (gedeeltelijke) uitstroom uiteindelijk nog geen 15% bedraagt. Onder
bijstandsontvangers ligt het aandeel dat de uitkering op een bepaald moment weet
aan te vullen met loon, aanmerkelijk lager, op iets meer dan 10%. Aangezien ook
van hen velen het werk weer binnen een jaar verliest, komt de duurzame uitstroom
binnen deze groep uit op nog geen 7%.
De kans op reïntegratie is het grootst voor degenen die hun uitkering reeds in de
startsituatie combineren met loon. Van de WW'ers of wachtgelders voor wie een
dergelijke combinatie van toepassing is, stroomt meer dan de helft volledig uit naar
betaalde arbeid. Bovendien is het terugvalpercentage laag, zodat het aandeel
personen dat duurzaam naar 'uitsluitend loon' is overgegaan, iets minder dan de
helft bedraagt. Voor bijstandsgerechtigden die de uitkering met loon combineren,
gelden lagere percentages, maar nog steeds liggen deze aanmerkelijk hoger (op
respectievelijk 38% en 34%) dan die voor de bijstandsontvangers die aanvankelijk
geheel afhankelijk waren van de uitkering.
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Overigens is de definitie van reïntegratie vanuit de arbeidsongeschiktheidsregelingen enigszins
problematisch. Hierop wordt in paragraaf 4.7 teruggekomen.
Aan het ABP was gevraagd een bestand te leveren van alle wachtgelders die op 1 januari 1996 een
wachtgelduitkering ontvangen of daarna zijn gaan ontvangen. De uitstroomcategorie zou daarbij één
van de variabelen zijn. Op basis hiervan zouden dan uitstroomkansen kunnen worden berekend. Door
een misverstand is alleen een bestand geleverd met personen die in de periode 1 januari 1996 tot en
met 31 december 1999 zijn uitgestroomd. Hierdoor kan geen zinvolle analyse van uitstroomkansen
plaatsvinden. Het opnieuw aanvragen van een bestand past echter niet meer in de tijdsplanning van dit
onderzoek.
Ook uitbetalingen van WW-uitkeringen door de werkgever komen voor, echter in veel mindere mate dan
bij WAO-uitkeringen het geval is.
Voor de jaren 1992, 1994, 1996 en 1998 bedraagt dit aantal voor ontvangers van een werkloosheidsuitkering achtereenvolgens: 94, 156, 183 en 130; voor ontvangers van een bijstandsuitkering: 128, 111,
99 en 97.
Het uitstroompercentage is als volgt berekend: aantal beëindigde uitkeringen gedeeld door de som van
het aantal lopende uitkeringen aan het begin van het jaar en het aantal nieuwe uitkeringen in dat jaar.
Een volumedaling kan ook veroorzaakt worden door een lagere instroom. We nemen aan dat de daling
niet volledig hieraan is toe te schrijven, maar dat beide processen (lagere instroom, hogere uitstroom)
een rol spelen.
Van alle wachtgelders die naar betaald werk bij de overheid zijn uitgestroomd, is 65.5% een vrouw en is
47.5% jonger dan 35 jaar.
Hierbij dient te worden bedacht dat de groep 'WW plus loon' mogelijk ook personen bevat die in het
eerste WAO-jaar zitten, maar als loontrekker geregistreerd staan. In deze gevallen gaat derhalve
eigenlijk om 'WW plus WAO' of om 'WW plus loon plus WAO'. Het kan zelfs zijn dat degenen onder hen
die hier vermeld staan als 'binnen een jaar uitgestroomd naar uitsluitend loon', in feite zijn overgegaan
naar uitsluitend WAO.
Het aantal respondenten met een Anw-uitkering in het Arbeidsaanbodpanel is niet bekend.
Omdat het aandeel de facto ontheffingen is afgenomen (zie § 3.4.3), is het totaal percentage met
ontheffing van de arbeidsplicht ongeveer gelijk gebleven.
Het Arbeidsaanbodpanel bevat geen gegevens over ANW-ontvangers, het WBO wel. Overigens wijken
de hier gepresenteerde WBO-gegevens met betrekking tot 1998 ietwat af van die in het Sociaal en
Cultureel Rapport 2000 staan vermeld (SCP 2000: 342). De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de
huidige berekeningen zijn gebaseerd op het reguliere WBO-bestand, welke vergelijkbaar is met die van
1993 en eerdere onderzoeksjaren. Voor het SCR is daarentegen gemaakt van het zogenaamde
'uitgebreide' bestand, waarbij de reguliere responsgroep is aangevuld met respondenten uit gemeenten
die zichzelf hebben opgegeven voor deelname aan het onderzoek. Het 'uitgebreide' bestand bevat
hierdoor gegevens van bijna tweemaal zoveel respondenten als het reguliere bestand. Door de
zelfselectie van gemeenten en door bepaalde - met name technische - problemen tijdens de uitvoering
van het veldwerk, zijn deze aanvullende gegevens echter minder geschikt voor gebruik.
Op basis van Lisv (2000) en Bruinsma en De Jongh (1999) blijkt dat het percentage werkenden onder
de WAO-ers (dus niet WAZ of Wajong) wordt geschat op 22 (schatting op basis van koppeling van
informatie uit verschillende onderzoeken en administratieve bestanden). Dit is iets minder dan in WBO,
maar veel minder dan in het Arbeidsaanbodpanel. Dit geeft reden tot twijfel over de representativiteit van
het Arbeidsaanbodpanel.
Er zijn twee reeksen analyses uitgevoerd, waarbij gemeentegrootte en stedelijkheidsgraad afzonderlijk
zijn opgenomen.
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5 INTERNATIONALE VERGELIJKING

5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het reïntegratiebeleid in verschillende Europese landen
afgezet tegen dat van Nederland, met als doel na te gaan in hoeverre er verschillen
dan wel overeenkomsten bestaan en welke lessen kunnen worden getrokken uit de
ervaringen in het buitenland. Teneinde de eventuele verschillen correct te interpreteren, dient tevens te worden onderzocht op hoeveel uitkeringsgerechtigden dit
beleid van toepassing is. Dit hoofdstuk begint dan ook met een overzicht van het
aantal personen met een werkloosheids-, arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering1 (§ 5.2). Hierna worden gegevens gepresenteerd met betrekking tot de
overheidsuitgaven aan activerend arbeidsmarktbeleid ten behoeve van werklozen
en ten behoeve van arbeidsongeschikten (§ 5.3). In paragraaf 5.4 en 5.5, tenslotte,
wordt op basis van een literatuurstudie een overzicht gegeven van een aantal
aspecten van het reïntegratiebeleid in verschillende Europese landen. Omdat er
geen internationale gegevens bekend zijn over de feitelijke reïntegratie van
uitkeringsontvangers, kan echter niet worden nagegaan in hoeverre de diverse
beleidslijnen ook succesvol zijn.

5.2 Ontwikkelingen in het aandeel werklozen, arbeidsongeschikten en
bijstandsontvangers
Op basis van nationale statistieken heeft het Nederlands Economisch Instituut
(NEI) voor negen Europese landen, alsmede voor Japan en de Verenigde Staten,
gegevens met betrekking tot het aantal personen met een uitkering samengesteld
(Arents et al. 1999). Deze paragraaf geeft een overzicht van de ontwikkeling tussen
1990 en 1997 van het aantal ontvangers van een werkloosheids-, arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering in de Europese landen die bij dit onderzoek
waren betrokken, per land gerelateerd aan het totaal aantal niet-pensioengerechtigde inwoners vanaf 15 jaar.2
5.2.1 Ontvangers van een werkloosheidsuitkering
In tabel 5.1 staat voor de negen Europese landen het relatieve aantal personen met
een werkloosheidsuitkering, herleid tot uitkeringsjaren, gepresenteerd. België
blijkt wat dit betreft duidelijk aan kop te lopen. Van de totale Belgische bevolking
van 15 jaar tot en met de pensioengerechtigde leeftijd, ontvangt gedurende de
gehele onderzochte periode 13% à 14% een werkloosheidsuitkering. Denemarken,
Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje volgen, met een aandeel van 5% à 8%,
op enige afstand. In Duitsland zijn de percentages voor 1990 en 1991 wat lager.
De stijging vanaf 1992 heeft vooral te maken met de Duitse eenwording en de
problematische economische situatie in het voormalige Oost-Duitsland.
Denemarken, Spanje en Nederland laten vanaf 1995 een gunstige ontwikkeling in
het percentage ontvangers van een werkloosheidsuitkering zien. Voor Nederland
moet de waargenomen daling echter worden toegeschreven aan een verandering in
telwijze. De lagere percentages in 1996 en 1997 zijn het gevolg van het feit dat
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met de invoering van de nieuwe bijstandswet, het onderscheid tussen RWW en
ABW-sec is vervallen. RWW'ers worden vanaf dat moment niet meer als ontvangers van een werkloosheidsuitkering meegeteld, maar als bijstandsontvangers.
Uit tabel 5.3 zal blijken dat het totale aandeel bijstandsontvangers in 1996 sterk is
toegenomen ten opzichte van 1995. Wanneer de RWW'ers ook in de periode 19921995 als bijstandsontvangers zouden zijn geteld, dan zouden de resterende
ontvangers van een werkloosheidsuitkering in die jaren 2% à 4% van de 15-64jarige bevolking hebben gevormd (berekening op basis van Lisv 1999a). Feitelijk
is hier dus eerder sprake geweest van een lichte stijging in het aandeel werklozen.

Tabel 5.1 Aandeel personen met een werkloosheidsuitkering (uitkeringsjaren), 1990-1997 (in procenten)
België
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittannië
Nederlanda
Oostenrijk
Spanje
Zweden

1990
12,6
6,0
4,1
5,4
1,2
5,6
2,9
5,0
1,3

1991
13,2
6,6
4,7
6,0
2,0
5,5
3,3
5,5
2,2

1992
13,7
7,1
5,9
6,6
2,0
5,6
3,4
6,2
4,0

1993
14,2
7,8
6,8
7,3
1,7
6,2
3,9
7,3
6,0

1994
14,0
7,7
6,7
7,3
1,3
6,9
3,7
6,6
6,0

1995
13,6
6,7
6,3
6,8
1,2
7,1
3,7
5,4
6,0

1996
13,4
5,7
7,0
6,8
1,1
4,3
4,0
5,0
5,8

1997
13,0
5,1
7,5
6,7
0,6
3,7
4,0
4,6
5,7

a Tot 1996 worden RWW'ers als ontvangers van een werkloosheidsuitkering beschouwd; daarna als
bijstandsontvangers.
Bron: Arents et al. (1999) SCP-bewerking

Groot-Brittannië, tot slot, kent het kleinste aandeel personen met een werkloosheidsuitkering, maar tegelijkertijd een groot aandeel bijstandsontvangers (zie
tabel 5.3). Dit duidt erop dat het recht op een werkloosheidsuitkering zeer beperkt
is en dat veel werklozen direct of na korte tijd een beroep moeten doen op de
bijstand. De daling in het aandeel werklozen vanaf 1992 kan dan ook worden
geïnterpreteerd als een gevolg van een verdere inperking van het beroep op de
werkloosheidsregelingen. Echter, aangezien ook het aandeel bijstandsontvangers
na 1993 (licht) is gedaald, lijkt de groei in de werkgelegenheid (met in totaal 3,5%
vanaf 1992, berekend op basis van EC 1999a) eveneens een rol te spelen.
Concluderend kan worden gesteld dat Nederland in 1997 een gunstige positie
inneemt wat betreft het aandeel ontvangers van een werkloosheidsuitkering. Na
Groot-Brittannië telt Nederland het geringste aandeel personen in de potentiële
beroepsbevolking dat een dergelijk uitkering ontvangt. Wel blijkt dit percentage
(indien de RWW-ontvangers in alle onderzochte jaren als bijstandsontvangers
worden gerekend) te zijn gestegen ten opzichte van 1990. Eenzelfde ontwikkeling
heeft echter ook in de meeste andere Europese landen die hier zijn onderzocht,
plaatsgevonden en kan grotendeels worden toegeschreven aan conjuncturele
factoren.
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5.2.2 Arbeidsongeschikten
Uit tabel 5.2 blijkt dat, van de negen onderzochte Europese landen, Nederland het
hoogste aandeel personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering kent. Ten dele
wordt dit veroorzaakt door het feit dat Nederland, in tegenstelling tot andere
landen, geen aparte verzekeringen hanteert voor ziekten die wel of juist niet aan
arbeid gerelateerd zijn. Ook komt men in Nederland reeds bij een relatief laag
arbeidsongeschiktheidspercentage in aanmerking voor een uitkering en wordt er
een groter aantal arbeidsongeschiktheidsklassen gehanteerd (Nyfer 1997).

Tabel 5.2 Aandeel personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (uitkeringsjaren), 1990-1997
(in procenten)
België
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittannië
Nederland
Oostenrijk
Spanje
Zweden

1990
3,4
5,6
4,4
5,6
4,5
7,6
4,4
4,3
6,0

1991
3,4
5,7
4,3
5,5
5,1
7,8
4,3
4,3
6,1

1992
3,4
5,7
3,7
5,5
5,4
7,7
4,3
4,3
6,4

1993
3,4
5,7
3,9
5,5
5,7
7,7
4,2
4,3
6,7

1994
3,4
5,8
3,9
5,6
6,0
7,5
4,0
4,4
6,7

1995
3,5
5,8
4,0
5,7
5,8
7,1
3,8
4,4
6,6

1996
3,5
5,8
4,1
5,7
5,7
7,0
4,0
4,4
6,5

1997
3,6
5,8
4,1
5,8
5,6
7,0
3,4
4,4
6,5

Bron: Arents et al. (1999) SCP-bewerking

Per land blijkt het aandeel arbeidsongeschikten in de jaren negentig nauwelijks te
zijn veranderd. De sterkste wijzigingen doen zich voor in Groot-Brittannië (een
stijging van ruim 24%) en in Oostenrijk (een daling van bijna 23%). Met name in
het laatste geval is het aandeel ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering
echter gedurende de gehele onderzochte periode laag, waardoor iedere kleine toeof afname een procentueel sterke invloed heeft.
Hoewel Nederland de kroon spant met 7% à 8%, is het arbeidsongeschiktheidspercentage in enkele andere landen eveneens aanzienlijk. In Zweden, Denemarken,
Frankrijk en Groot-Brittannië bedraagt het aandeel van de bevolking dat een
uitkering in het kader van de arbeidsongeschiktheidsregelingen ontvangt, 5% à 7%.
5.2.3 Bijstandsontvangers
In tabel 5.3 staat per land het aandeel van de bevolking vanaf 15 jaar tot en met de
pensioenleeftijd dat een bijstandsuitkering heeft, weergegeven. Eerder is al
gerefereerd aan het hoge aandeel bijstandsontvangers in Groot-Brittannië: vanaf
1992 gaat het om 10% à 11%. De bijstand vormt een zeer belangrijk onderdeel van
het sociale zekerheidsstelsel van dit land, mede omdat het vaak fungeert als
supplement op loon of een andere uitkering (Arents en Olieman 1998: 41-42).
Denemarken komt, met 7% à 8%, op de tweede plaats te staan. Ten dele kan dit
relatief hoge percentage worden toegeschreven aan het feit dat de werkloosheidsverzekering vrijwillig is en dat de niet-verzekerden direct bij aanvang van de
werkloosheid in de bijstand instromen (Arents en Olieman 1998: 78). In de overige
onderzochte landen lijkt de bijstandsregeling, gezien de (zeer) lage aandelen
bijstandsontvangers, inderdaad als sluitstuk van de sociale zekerheid te fungeren.
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Het feit dat in enkele van deze landen, in casu Zweden en Frankrijk, het percentage
bijstandsgerechtigden tussen 1990 en 1997 meer dan verdubbeld is, lijkt vooral
een weerspiegeling van de economische situatie.

Tabel 5.3 Aandeel personen met een bijstandsuitkering (uitkeringsjaren), 1990-1997 (in procenten)
België
Denemarken
Duitsland
Frankrijk
Groot-Brittannië
Nederlanda
Oostenrijk
Spanjeb
Zweden

1990
2,1
7,0
1,7
1,2
7,0
1,6
1,2
1,0
0,5

1991
2,3
7,5
1,8
1,4
9,4
1,6
1,2
1,3
0,5

1992
2,4
7,6
1,8
1,6
10,8
1,5
1,2
1,3
0,7

1993
2,4
7,6
1,8
1,9
11,1
1,5
1,2
1,2
0,8

1994
2,4
8,3
1,9
2,2
10,6
1,4
1,2
1,0
1,1

1995
2,5
7,5
2,0
2,3
10,5
1,4
1,2
0,9
1,1

1996
2,5
7,2
2,1
2,5
10,6
4,1
1,3
0,9
1,3

1997
2,5
7,0
2,3
2,6
10,1
3,9
1,3
0,5
1,4

a Tot 1996 werden RWW'ers als ontvangers van een werkloosheidsuitkering beschouwd; sindsdien als
bijstandsontvangers.
b De gegevens voor 1997 zijn onvolledig.
Bron: Arents et al. (1999) SCP-bewerking

Het reeds genoemde wegvallen van het onderscheid tussen RWW en ABW-sec per
1 januari 1996 komt terug in de sterke stijging van het aandeel bijstandsontvangers
in Nederland in dat jaar. Echter, indien ook in de eerdere jaren de ontvangers van
een RWW-uitkering bij die van een ABW-uitkering worden opgeteld, dan blijkt er
juist een daling te zijn opgetreden. In de periode 1990-1995 ontving tenminste
4,6% van de 15-64-jarige bevolking een uitkering krachtens de RWW of de ABW
(berekening op basis van Lisv 1999a). Ondanks deze daling moet echter worden
geconstateerd dat Nederland wat betreft de relatieve bijstandsafhankelijkheid een
tamelijk ongunstige positie inneemt ten opzichte van de overige acht Europese
landen.

5.3 De omvang van het reïntegratiebudget ten behoeve van werklozen en
arbeidsongeschikten
Zoals in de inleiding is vermeld, zijn er geen gegevens beschikbaar met betrekking
tot de feitelijke reïntegratie van uitkeringsgerechtigden in de diverse Europese
landen. Wel geeft het bedrag dat door de overheid aan activerend arbeidsmarktbeleid wordt besteed, enige indicatie van de mate waarin reïntegratie belangrijk
wordt gevonden. In tabel 5.4 staan voor de EG-lidstaten de gegevens gepresenteerd met betrekking tot de uitgaven in de periode 1992-1997 voor het activerend
arbeidsmarktbeleid ten behoeve van werklozen, uitgedrukt als percentage van het
Bruto Nationaal Product (BNP). Het aantal uitkeringsgerechtigden waarop dit
beleid gericht is, verschilt echter per land. Daarom zijn deze uitgaven, voor zover
mogelijk, tevens gestandaardiseerd door ze uit te drukken in verhouding tot het
aandeel ontvangers van een werkloosheids- dan wel bijstandsuitkering (zie
tabel 5.1 en 5.3).
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Tabel 5.4 Budget besteed aan activerend arbeidsmarktbeleid ten behoeve van werklozen, idem gestandaardiseerd (in % van BNP)
activerend beleid t.o.v. aandeel
uitkeringsontvangersa

activerend beleid
België
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Ierland
Italiëb
Luxemburg
Nederland
Oostenrijk
Portugal
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Zwedenc

1992 1993 1994 1995 1996 1997

1992 1993 1994 1995 1996 1997

1,06
1,20
1,44
1,62
0,98
0,36
-0,93
0,20
0,53
0,24
0,84
0,57
0,55
1,63

0,07
0,08
0,19
-0,12
----0,07
0,05
-0,08
0,04
0,35

1,09
1,45
1,34
1,55
1,19
0,30
-1,88
0,15
0,79
0,27
0,82
0,52
0,56
2,21

1,21
1,48
1,11
1,53
1,20
0,30
1,46
1,36
0,15
0,82
0,30
0,63
0,58
0,54
2,18

1,26
1,66
1,11
1,44
1,21
0,45
1,59
1,13
0,15
0,96
0,30
0,75
0,83
0,51
2,17

1,37
1,64
1,18
1,60
1,27
0,41
1,58
1,08
0,24
1,01
0,34
0,82
0,68
0,43
1,66

1,16
1,52
0,97
1,45
1,29
0,34
--0,26
1,12
0,40
-0,54
0,40
1,47

0,07
0,09
0,16
-0,13
----0,10
0,05
-0,06
0,04
0,33

0,07
0,09
0,13
-0,13
----0,10
0,06
-0,08
0,05
0,31

0,08
0,12
0,13
-0,13
----0,11
0,06
-0,13
0,04
0,31

0,09
0,13
0,13
-0,14
----0,12
0,06
-0,12
0,04
0,23

0,07
0,13
0,10
-0,14
----0,15
0,08
-0,11
0,04
0,21

a Ontvangers werkloosheids- of bijstandsuitkering.
b Inclusief maatregelen ten behoeve van gehandicapten/arbeidsongeschikten.
c 1992-1995 = 1 juli vorige jaar t/m 30 juni huidige jaar, 1996 = 1 juli 1995 t/m 31 december 1996, 1997 is een
kalenderjaar.
Bron: OECD (1996, 1997, 1998, 1999) SCP-bewerking

Kolom 1 van tabel 5.4 wijst uit dat in de meeste EG-landen minder dan 1% van het
BNP wordt besteed aan activerend arbeidsmarktbeleid ten behoeve van werklozen.
Alleen de drie Scandinavische landen (Denemarken, Finland en Zweden) geven
hier gedurende de gehele onderzochte periode duidelijk meer aan uit. Tussen 1992
en 1995 is zowel het Deense als het Zweedse budget voor activerend beleid
bovendien flink gestegen, met respectievelijk 38 en 33%. Vanaf 1996 is het bedrag
in beide landen weer gedaald, waarbij het vooral in Zweden om een aanzienlijke
daling (van 32%) gaat. Dit is opmerkelijk gezien het feit dat het totale aandeel
ontvangers van een werkloosheids- of bijstandsuitkering niet is gedaald in die
jaren. In Finland is het reïntegratiebudget in alle onderzoeksjaren gedaald, met
alleen een kleine 'opleving' in 1996. Hoewel er over het aantal personen met een
werkloosheids- of bijstandsuitkering in dit land geen gegevens bekend zijn, is het
werkloosheidspercentage, na een scherpe stijging tussen 1992 en 1993 (van 12,5%
naar 16,4%) weer langzaam maar zeker afgenomen tot 12,7% in 1997 (OECD
1999: 224). Het lijkt aannemelijk dat het activeringsbudget op deze daling is
afgestemd.
Nederland laat een gestage toename in de uitgaven ter bevordering van de
reïntegratie zien. Waar in 1992 net een half procent van het BNP aan activerend
beleid werd besteed, is dit bedrag in 1997 meer dan verdubbeld tot ruim 1 procent.
Ook België en Frankrijk tonen, hoewel in lichtere mate, een dergelijke
ontwikkeling. België heeft het budget echter in het laatste onderzochte jaar weer
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verminderd, mogelijk naar aanleiding van de (lichte) daling in het aandeel
personen met een werkloosheids- of bijstandsuitkering na 1995.
Teneinde conclusies te kunnen trekken ten aanzien van de aandacht voor
reïntegratie vanuit de overheid, dient het budget dat hieraan is besteed, te worden
gerelateerd aan het aantal ontvangers van een werkloosheids- of bijstandsuitkering
(zie kolom 2 van tabel 5.4). Mogelijk is immers het aandeel uitkeringsgerechtigden
door de jaren heen sterker gestegen of gedaald dan het te besteden reïntegratiebedrag, waardoor het beschikbare bedrag per procentpunt uitkeringsontvangers is
veranderd. Iets dergelijks blijkt het geval in Denemarken, waar de daling van het
percentage ontvangers van een werkloosheids- of bijstandsuitkering naar
verhouding sterker is geweest dan de daling van het activeringsbudget. Per
procentpunt werklozen is het reïntegratiebedrag derhalve gestegen. Ook in
Frankrijk, Nederland en Spanje is sprake van een stijging van het activeringsbudget per procentpunt uitkeringsontvangers. In de twee eerstgenoemde landen is
dit een gevolg van het feit dat het budget sterker is gestegen dan het aandeel
personen met een uitkering, in het laatstgenoemde land blijkt het budget te zijn
verhoogd ondanks een daling in het percentage uitkeringsontvangers. Voor deze
drie landen kan derhalve worden geconcludeerd dat reïntegratie een steeds
belangrijker speerpunt van het overheidsbeleid is geworden.
De gegevens met betrekking tot Zweden duiden opnieuw aan dat vanaf 1996 de
financiële middelen ter bevordering van de reïntegratie sterker zijn afgenomen dan
wordt gerechtvaardigd door de ontwikkeling in het aandeel ontvangers van een
werkloosheids- of bijstandsuitkering. Dit geldt overigens ook voor Duitsland,
waar, ondanks de aanhoudende stijging van het percentage uitkeringsontvangers,
het aan activering te besteden bedrag is verlaagd.
Arbeidsongeschikten
Tabel 5.5 geeft de uitgaven aan activerend beleid ten behoeve van arbeidsongeschikten weer, opnieuw als percentage van het BNP. Bovendien worden deze
uitgaven waar mogelijk gerelateerd aan het aandeel van de totale bevolking (van
15 jaar t/m de pensioenleeftijd) dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt
(zie tabel 5.2).
Uit kolom 1 van tabel 5.5 blijkt dat in vrijwel alle landen het budget voor
activerende maatregelen ten behoeve van arbeidsongeschikten in de loop der tijd
ongewijzigd is gebleven of is verminderd. Alleen in Duitsland en Spanje is sprake
van een stijging van het reïntegratiebedrag ten behoeve van arbeidsongeschikten.
De Spaanse overheid reserveert in 1997 echter nog steeds slechts 0,02% van het
BNP voor dit doel, terwijl de stijging in Duitsland weer teniet wordt gedaan in
1998. In dat jaar zit Duitsland, met een budget van 0,25% van het BNP, weer op
het niveau van 1992 (OECD 1999).
De sterkste dalingen worden waargenomen in Luxemburg, Denemarken en
Finland, waar het activeringsbudget met tenminste een derde deel is verminderd. In
België, Nederland en Zweden is het reïntegratiebedrag minder drastisch afgenomen, met 13 à 25%. Overigens blijkt in zowel Nederland als Denemarken in 1998
weer een hoger percentage (0,58%) van het BNP voor reïntegratie van arbeidsongeschikten ter beschikking te zijn gesteld (OECD 1999). Voor Nederland lijkt deze

132

INTERNATIONALE VERGELIJKING

bevinding te kunnen worden verklaard vanuit de invoering van de Wet REA medio
1998.

Tabel 5.5 Budget besteed aan activerend arbeidsmarktbeleid ten behoeve van arbeidsongeschikten, idem
gestandaardiseerd (in % van BNP)
activerend beleid t.o.v. aandeel
uitkeringsontvangers

activerend beleid
België
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Oostenrijk
Portugal
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Zwedena

1992 1993 1994 1995 1996 1997

1992 1993 1994 1995 1996 1997

0,15
0,44
0,25
0,18
0,08
0,01
--0,07
0,61
0,05
0,05
0,01
0,02
0,83

0,04
0,08
0,07
-0,01
----0,08
0,01
-0,00
0,00
0,13

0,15
0,52
0,28
0,17
0,09
0,01
--0,04
0,61
0,06
0,05
0,01
0,03
0,86

0,14
0,34
0,26
0,15
0,09
-0,12
-0,04
0,58
0,06
0,05
0,01
0,03
0,79

0,14
0,29
0,26
0,14
0,10
-0,09
-0,05
0,55
0,06
0,05
0,01
0,03
0,82

0,13
0,28
0,27
0,13
0,08
0,03
0,08
-0,04
0,54
0,05
0,05
0,01
0,03
0,70

0,13
0,28
0,28
0,12
0,08
0,01
--0,04
0,53
0,05
0,03
0,02
0,02
0,62

0,04
0,09
0,07
-0,02
----0,08
0,01
-0,00
0,01
0,13

0,04
0,06
0,07
-0,02
----0,08
0,02
-0,00
0,01
0,12

0,04
0,05
0,07
-0,02
----0,08
0,02
-0,00
0,01
0,12

0,04
0,05
0,07
-0,01
----0,08
0,01
-0,00
0,01
0,11

0,04
0,05
0,07
-0,01
----0,08
0,01
-0,00
0,00
0,10

a 1992-1995 = 1 juli vorige jaar t/m 30 juni huidige jaar, 1996 = 1 juli 1995 t/m 31 december 1996, 1997 is een
kalenderjaar.
Bron: OECD (1996, 1997, 1998, 1999) SCP-bewerking

De tweede kolom van tabel 5.5 laat zien dat het reïntegratiebedrag per procentpunt
ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering zich in de loop der tijd
nauwelijks of niet heeft gewijzigd. Dit houdt in dat de uitgaven ten behoeve van de
activering van arbeidsongeschikten ongeveer gelijke tred houden met de omvang
van de doelgroep. Denemarken en Zweden vormen hierop echter een uitzondering.
In beide landen is het aandeel van de bevolking met een arbeidsongeschiktheidsuitkering tussen 1992 en 1997 licht gestegen (zie tabel 5.2), terwijl het reïntegratiebudget aanzienlijk is gedaald.

5.4 Aspecten van het reïntegratiebeleid in andere landen
5.4.1 Inleiding
In het kader van deze voorstudie voert het te ver om voor alle EU-lidstaten een
beschrijving te geven van het aldaar gevoerde reïntegratiebeleid. In plaats daarvan
zal worden nagegaan op welke wijze men in andere landen, waaronder ook de
Verenigde Staten, omgaat met een aantal factoren die de werkhervatting door
werklozen en arbeidsongeschikten kunnen beïnvloeden (zie hoofdstuk 2). Met
name wordt ingegaan op de manier waarop inhoud wordt gegeven aan bepaalde
financiële prikkels voor uitkeringsgerechtigden, werkgevers en intermediaire
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organisaties. Aan de orde komen achtereenvolgens de bestraffing van ongewenst
gedrag, de bevordering van gewenst gedrag en het tegengaan van de zogenoemde
armoedeval. Na een korte bespreking van bestaande regelingen in het buitenland,
wordt aandacht geschonken aan maatregelen die in dat verband recentelijk door de
Nederlandse overheid zijn voorgesteld of in werking getreden.
5.4.2 Bestraffing van ongewenst gedrag
In het kader van deze studie heeft het begrip 'gedrag' betrekking op de mate waarin
de drie arbeidsmarktpartijen zich inspannen voor uitstroom uit de uitkeringsregelingen. Ongewenst gedrag wordt in dat verband vertoond door de uitkeringsontvanger die niet of onvoldoende actief naar betaald werk zoekt, de werkgever die
weigert hem of haar in dienst te nemen en de intermediaire organisatie die de
uitkeringsontvanger niet in bemiddeling neemt of zich onvoldoende inspant om
hem of haar te plaatsen. Eerstgenoemde kan voor dergelijk gedrag worden gestraft
door de uitkering tijdelijk of permanent te korten of stop te zetten; aan de twee
laatstgenoemden kan een boete of zelfs -in het Verenigd Koninkrijk- gevangenisstraf worden opgelegd.
Sancties tegen arbeidsplichtigen die onvoldoende moeite doen om werk te vinden,
bestaan in de meeste Europese landen en variëren van het verlies van een deel van
de uitkering gedurende enkele weken tot volledige stopzetting van de uitkering. Er
is echter weinig of geen informatie beschikbaar over de frequentie waarmee deze
sancties worden toegepast en hoe effectief ze zijn (Eardley et al. 1996). De
dreiging van korting op de uitkering wordt overigens niet alleen gebruikt om
personen met een werkloosheids- of bijstandsuitkering ertoe te brengen actief op
zoek te gaan naar werk, maar ook om hen te dwingen aan activeringstrajecten deel
te nemen. Zo wordt in Groot-Brittannië de uitkering van langdurig werklozen
stopgezet indien zij weigeren deel te nemen aan het 'Project Work'. Dit project
behelst deelname aan een dertien weken durende sollicitatietraining, indien nodig
gevolgd door een werkervaringstraject van eveneens dertien weken. Ook in
Denemarken zijn werklozen en bijstandsgerechtigden op straffe van stopzetting
van de uitkering verplicht deel te nemen aan activeringsprogramma's. Hoewel de
deelname inderdaad is gestegen, kan echter geen uitspraak worden gedaan in
hoeverre dit kan worden toegeschreven aan het sanctiebeleid (Arents en Olieman
1998).
In Nederland bestaat eveneens de mogelijkheid werklozen die onvoldoende
zoekactiviteiten ontplooien, sancties op te leggen. Zoals in paragraaf 2.5.3 al is
aangegeven, bestaat er echter onenigheid over de effectiviteit van sancties.
Ten aanzien van arbeidsongeschikten is recent voorgesteld de sanctiemogelijkheden tijdens het eerste ziektejaar versterkt toe te passen. De huidige regelgeving
biedt reeds de mogelijkheid tot sanctionering van nalatige werknemers. Zo kan
loondoorbetaling worden geweigerd indien de werknemer niet echt ziek is, niet
voldoet aan controlevoorschriften van de werkgever of weigert passend werk te
verrichten. Bovendien kan de WAO-uitkering worden geweigerd indien de
werknemer tijdens het eerste ziektejaar onvoldoende heeft meegewerkt aan het
eigen herstel of aan maatregelen die de inzetbaarheid kunnen verhogen. In de
praktijk worden deze sanctiemogelijkheden echter zelden toegepast, hetgeen mede
wordt veroorzaakt door het feit dat er geen formele voorschriften bestaan met
betrekking tot het herstelgedrag gedurende het eerste ziektejaar. Als nieuwe
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maatregel is dan ook voorgesteld hier op korte termijn regels over op te stellen.
Daarnaast bestaat het plan inadequaat herstelgedrag strenger te bestraffen, door de
op te leggen boetes te verhogen (SZW 2000b).
In Duitsland worden aan werkgevers sancties opgelegd wanneer zij de zogenoemde 'quotumverplichting' niet nakomen. Bedrijven en overheidsinstellingen
met meer dan 15 werknemers zijn verplicht 6% van hun werkplekken aan
arbeidsgehandicapten toe te wijzen. Werkgevers die hier niet aan voldoen, krijgen
per niet-bezette werkplaats een boete van 200 DM per maand opgelegd. Hoewel
niet zozeer een direct gevolg van de quoteringsregeling, is het percentage
gehandicapte werknemers in Duitsland aanzienlijk hoger dan in Nederland. Het
succes van de regeling ligt vooral in het neveneffect ervan; de boetes worden in
een fonds gestort waarmee diverse reïntegratiemaatregelen, zoals scholing en
aanpassing van de werkplek, worden betaald. Frankrijk kent een soortgelijke
regeling. Ook hier zijn werkgevers verplicht 6% van de arbeidsplaatsen door
gehandicapten te laten bezetten of, als alternatief, werk uit te besteden aan een
sociale werkplaats of contributie te betalen aan een speciaal reïntegratiefonds
(Prins en Meijerink 1997).
In de meeste andere Europese landen kent men eveneens een quoteringsregeling,
maar staan er geen sancties op het niet-nakomen van deze verplichting of worden
zij in de praktijk niet toegepast. Zo kan in het Verenigd Koninkrijk zelfs
gevangenisstraf worden opgelegd aan werkgevers die niet aan hun quotumplicht
voldoen, maar is dit feitelijk nooit voorgevallen. Overigens is de quoteringsregeling hier inmiddels afgeschaft en vervangen door de Anti-discriminatiewet
Arbeidsgehandicapten. Krachtens deze wet zijn werkgevers niet langer verplicht
een bepaald aandeel van hun personeelsbestand voor gehandicapte werknemers te
reserveren, maar wordt het hen verboden mensen op grond van hun handicap te
ontslaan (Prins en Meijerink 1997).
Over de effectiviteit van de quoteringsregelingen zijn slechts beperkte gegevens
beschikbaar. Geen van de landen die een dergelijke regeling kennen, blijkt volledig
aan deze verplichting te voldoen. Ten dele ligt dit aan het feit dat er te weinig
geschikte gehandicapte werknemers zijn om alle werkgevers te 'voorzien' voor het
quotum. Ten dele echter moet de oorzaak worden gezocht in het gebrek aan
toezicht op de naleving van de regeling en in het ontbreken van sancties. In
Duitsland en Frankrijk, waar wel een systeem van boeteheffingen is geëffectueerd,
lijken de werkgevers hun verplichting namelijk meer na te komen dan in landen als
België, waar de wet "een dode letter" is (Prins en Meijerink 1997: 5).
5.4.3 Bevordering van gewenst gedrag
Naast maatregelen ter bestraffing van ongewenst gedrag worden, ter bevordering
van gewenst gedrag, ook positieve prikkels gehanteerd. Uitkeringsgerechtigden
worden door middel van premie- en vrijlatingsregelingen gestimuleerd tot het
zoeken naar werk, terwijl intermediaire organisaties door middel van prestatiebudgetten worden geprikkeld hen daarbij te begeleiden en werkgevers met
loonkostensubsidies en plaatsingsbudgetten worden gemotiveerd hen in dienst te
nemen.
Vooral Groot-Brittannië leunt sterk op bonussen en premies ter bevordering van
het zoekgedrag van werklozen en bijstandsontvangers. De Family Credit, bedoeld
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voor personen die gedurende tenminste 16 uur per week in een laagbetaalde
deeltijdbaan werken en die de zorg hebben voor minderjarige kinderen, betreft een
premie bovenop de uitkering en is in 1994 aan meer dan een half miljoen huishoudens verstrekt. Vanwege het succes van de Family Credit wordt er sinds 1996
geëxperimenteerd met de 'Earnings-Top-Up', een soortgelijke regeling voor
personen zonder kinderen. Naast deze deeltijdpremieregelingen bestaan er diverse
regelingen, onder andere de 'Back to Work Allowance', waarbij werklozen die een
voltijd- of grote deeltijdbaan accepteren een eenmalige bonus ontvangen (Arents
en Olieman 1998; Eardley et al. 1996).
Hoewel misschien minder wijdverbreid toegepast, bestaan in de meeste andere
Europese landen soortgelijke regelingen waarmee uitkeringsontvangers worden
gestimuleerd tot het aanvaarden van deeltijd- en/of voltijd werk. Nederland kent
momenteel, naast de centrale vrijlatingsregeling voor bepaalde groepen bijstandsontvangers, onder meer de periodieke deeltijdpremie, de uitstroompremie en de
scholingspremie (Jehoel-Gijsbers en Serail 1997). Dossieronderzoek geeft echter
aan dat, bezien over het totale cliëntenbestand, slechts een klein percentage hiervan
gebruik maakt. Wel dient daarbij te worden bedacht dat niet alle premieregelingen
in alle gemeenten worden toegepast en dat veel gemeenten er bewust voor kiezen
de premies alleen te verstrekken aan minder kansrijke cliënten (Bunt et al. 1999b).
De premie- en bijverdienregelingen zijn in principe ook voor (gedeeltelijk)
arbeidsongeschikten van toepassing. In Groot-Brittannië bestaat daarnaast de
'Disability Working Allowance', een toeslagregeling speciaal voor gehandicapten
of zieken die gemiddeld tenminste 16 uur per week werken (Arents en Olieman
1998). In Nederland is recent voorgesteld een reïntegratiebonus in te stellen voor
volledig arbeidsongeschikten die voor tenminste acht uur per week werk
aanvaarden. Met deze bonus zou de betrokkene er netto 10% of meer in inkomen
op vooruit dienen te gaan (SZW 2000b).
Uit de beschikbare literatuur kan echter worden opgemaakt dat de reïntegratiebevordering van deze categorie uitkeringsontvangers voornamelijk via beïnvloeding van het gedrag van werkgevers en bemiddelaars verloopt. Daarbij kan het
gaan om 'compensatieregelingen', zoals loonkostensubsidies, belastingaftrek of
vermindering van sociale verzekeringspremies, maar ook om maatregelen die het
voor de werkgever goedkoper maken een arbeidsgehandicapte (opnieuw) in dienst
te nemen, zoals een vergoeding van kosten voor begeleiding van de arbeidsgehandicapte of een tegemoetkoming in de kosten van werkplekaanpassingen.
Tevens bestaat in een aantal landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Duitsland
en Nederland, de mogelijkheid tot proefplaatsingen en/of beschermde werkplaatsen (Prins en Meijerink 1997).
In de Verenigde Staten, tenslotte, is een vouchersysteem ingevoerd, waarmee
arbeidsongeschikten bemiddeling kunnen inkopen. De arbeidsbemiddelaar kan de
voucher verzilveren wanneer de cliënt een baan voor minimaal negen maanden
heeft gevonden. Daarnaast krijgt de bemiddelaar gedurende een aantal jaren een
vergoeding (een bepaald percentage van de bespaarde uitkering) voor ieder jaar
dat de betrokkene werkt. Hierdoor zou de bemiddelaar gestimuleerd worden zich
extra in te zetten voor de arbeidsongeschikte en hem of haar te blijven volgen.
Teneinde te voorkomen dat alleen de gemakkelijk reïntegreerbare arbeidsongeschikten in bemiddeling worden genomen, is inmiddels voorgesteld de categorie
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die waarschijnlijk ook zonder begeleiding weer aan de slag komt, van deze
regeling uit te sluiten (Prins en Meijerink 1997). Gezien de positieve ervaringen in
Nederland met cliëntgebonden budgetten in de gezondheidszorg, is het niet
verbazingwekkend dat hier eveneens plannen voor de invoering van een
vouchersysteem bestaan. Het is de bedoeling dat werkgevers die voor tenminste
acht uur per week een volledig arbeidsongeschikte in dienst nemen, de voucher
benutten voor diens loonbetaling (SZW 2000b). Tevens wordt momenteel in drie
regio's geëxperimenteerd met het persoonsgebonden reïntegratiebudget, dat de
werkloze arbeidsgehandicapte naar eigen goeddunken kan besteden aan de inkoop
van bijvoorbeeld scholing of deelname aan een werkervaringsproject (Bosselaar en
Prins 1999).
5.4.4 Het tegengaan van de armoedeval
Zoals in hoofdstuk 2 al is aangegeven, vormt de armoedeval in theorie een
belangrijk probleem bij de activering van uitkeringsgerechtigden, met name
wanneer deze zijn aangewezen op laagbetaalde banen. In Groot-Brittannië heeft
men getracht het probleem van de armoedeval te beperken middels loontoeslagen
bij deeltijdwerk. In dit verband zijn met name de hierboven reeds genoemde
'Family Credit' en de 'Earnings-Top-Up' van belang (Arents en Olieman 1998).
Hoewel van deze regelingen veelvuldig gebruik wordt gemaakt, leiden zij zelden
tot een volledige uitstroom naar de arbeidsmarkt. De armoedeval treedt immers
alsnog op zodra men voltijds gaat werken.
Ierland kent de zogenoemde 'Back to Work Allowance', een regeling waarbij
bijstandsontvangers die een baan hebben aanvaard gedurende drie jaar een
bepaald, ieder jaar afnemend, percentage van de uitkering behouden. Daarnaast
behoudt men gedurende deze gehele periode de secundaire voorzieningen die met
de uitkering samenhangen. Gegevens over het gebruik van deze maatregel laten
een gunstig resultaat zien. In vier jaar tijd zijn ruim 18.000 langdurig werklozen
via deze regeling uit de bijstand uitgestroomd. In hoeverre het gaat om een
duurzame uitstroom, kan op grond van de beschikbare informatie echter nog niet
worden vastgesteld (Arents en Olieman 1998).
Geconcludeerd kan worden dat Groot-Brittannië en Ierland de armoedeval trachten
op te lossen via maatregelen in de inkomenssfeer, door het verlies van het recht op
inkomensafhankelijke voorzieningen uit te stellen. Daarbij heeft de overgangsregeling die in Ierland wordt gehanteerd, als voordeel dat de inkomensdaling na
afloop van de gewenningsperiode minder hard aankomt.
Nederland zoekt de oplossing voor het probleem van de armoedeval eerder in het
fiscale stelsel. Naast een algehele lastenverlichting zal in het herziene belastingstelsel dat in 2001 van kracht wordt, een arbeidskorting worden ingevoerd die elke
werkende met een inkomen boven 50% van het minimumloon een financiële
tegemoetkoming verschaft. Hierdoor wordt de afstand tussen het netto inkomen uit
werk en de netto uitkering vergroot (SZW 1999a). Ook met deze maatregelen blijft
echter het probleem van de armoedeval bestaan, indien men door werk te
aanvaarden het recht op inkomensafhankelijke regelingen verliest. Inmiddels is een
werkgroep ingesteld die onder andere tot taak heeft na te gaan hoe het belemmerende effect van deze regelingen op de arbeidsdeelname kan worden verminderd
(SZW 1999a).
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5.5 Het huidige Europese werkgelegenheidsbeleid
Vanzelfsprekend houdt het reïntegratiebeleid niet op bij financiële prikkels ter
bevordering van werkaanvaarding door werklozen en arbeidsgehandicapten.
Scholing, gesubsidieerde arbeid en aanpassingen van de werkplek zijn slechts
enkele andere instrumenten die worden toegepast, zowel in Nederland als in het
buitenland. In het kader van de Europese Werkgelegenheidsstrategie zijn in 1997
de volgende vier algemene doeleinden geformuleerd ten aanzien van het werkgelegenheidsbeleid in Europa: het vergroten van de inzetbaarheid van nietwerkenden, het stimuleren van het zelfstandig ondernemerschap, het verhogen van
de flexibiliteit, en het creëren van gelijke kansen (EC 1999b, 2000).
Voor het bereiken van deze doeleinden zijn richtlijnen opgesteld, die door de
afzonderlijke EU-lidstaten in concrete acties worden vertaald. Zo dienen jeugd- en
langdurige werkloosheid te worden voorkomen door middel van vroegtijdige
interventie, waarbij binnen zes maanden (jongeren) dan wel een jaar (volwassenen)
na aanvang van de werkloosheid een nieuwe start wordt geboden. In Nederland
zijn in dit verband diverse maatregelen aangekondigd onder de noemer Sluitende
Aanpak, terwijl bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk de New Deal heeft
ontwikkeld. In beide gevallen vormen begeleiding en advies inherente onderdelen
hiervan. Indien nodig wordt bovendien scholing, een werkervaringsplaats of
tijdelijke gesubsidieerde arbeid aangeboden. Overigens is voor 1999 een nieuwe
richtlijn geïntroduceerd, volgens welke speciale aandacht dient te worden gegeven
aan de integratie op de arbeidsmarkt van arbeidsgehandicapten, etnische minderheden en andere groepen in een achtergestelde positie.
Het opzetten van een eigen bedrijf dient te worden vergemakkelijkt door middel
van fiscale maatregelen, versoepeling van procedures ter verkrijging van een
vergunning, en financiële steun (startlening). Ook worden, bijvoorbeeld in
Denemarken, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, initiatieven genomen de
startende ondernemer te laten begeleiden door speciaal daartoe aangewezen
adviseurs ('mentoren').
Ten aanzien van de bevordering van de flexibiliteit gaat het om zowel het
moderniseren van de werkorganisatie als het bevorderen van het aanpassingsvermogen van bedrijven. In concreto betreft het onder meer de balans tussen
flexibele arbeidsovereenkomsten enerzijds en de bescherming van werknemers
anderzijds, arbeidstijdverkorting, deeltijdwerk, en de bevordering van bij- en
nascholing.
De vierde doelstelling, tot slot, heeft betrekking op het creëren van gelijke kansen
voor mannen en vrouwen. Hierbij gaat het niet alleen om het tegengaan van
verschillen tussen de beide seksen op het gebied van beloning en vertegenwoordiging in bepaalde sectoren of beroepen, maar ook om de combinatie van betaalde
arbeid en zorgtaken en om herintreding op de arbeidsmarkt. Hoewel ten aanzien
van de twee eerstgenoemde thema's in vrijwel alle EU-lidstaten beleidsmaatregelen
worden aangekondigd, geldt dit in veel mindere mate voor het thema 'herintreding'.
Het Verenigd Koninkrijk noemt in dit verband de alleenstaande ouders en de
partners van werklozen als specifieke beleidsdoelgroepen, terwijl in enkele andere
landen herintreders via belasting- of uitkeringsmaatregelen worden gestimuleerd
tot het aanvaarden van laag betaald of deeltijdwerk.
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Al met al krijgt het reïntegratiebeleid in Europa een sterke impuls vanuit de
richtlijnen die op Europees niveau zijn vastgelegd. In hoeverre de aangekondigde
maatregelen en voornemens ook daadwerkelijk (kunnen) worden uitgevoerd en
succes blijken te hebben, zal in de komende jaren duidelijk moeten worden. Wel
kan nu al worden voorspeld dat het beleid in de verschillende landen inhoudelijk
meer op elkaar zal gaan lijken.

5.6. Conclusie
Een van de onderzoeksvragen van deze voorstudie is welke lessen Nederland zou
kunnen leren van het reïntegratiebeleid in andere Europese landen. Aan de hand
van het overzicht in paragraaf 5.4. wordt nu getracht tot een antwoord op deze
vraag te komen. De voorzichtige formulering van voorgaande zin komt voort uit
het feit dat de conclusies vaak noodgedwongen gebaseerd zijn op beperkte en/of
onvergelijkbare gegevens.
Met name is er te weinig informatie voorhanden om verschillen in de uitvoering of
effecten van de maatregelen op de uitstroom uit de uitkeringsregelingen vast te
stellen. De tabellen 5.1 en 5.3 laten wel zien dat het aandeel personen met een
werkloosheids- of bijstandsuitkering is gedaald, maar het is onzeker in hoeverre dit
aan het overheidsbeleid dan wel aan de huidige hoogconjunctuur kan worden
toegeschreven.
Ondanks deze beperkingen, kan een aantal conclusies worden getrokken ten
aanzien van de maatregelen die in het buitenland dan wel Nederland zijn getroffen
of worden voorbereid. Zo kan worden vastgesteld dat de effectiviteit van sancties
tegen uitkeringsontvangers die onvoldoende zoekgedrag vertonen, niet eenduidig
is aangetoond. Van verscheidene kanten gaan er stemmen op dat korting op of
stopzetting van de uitkering slechts bij bepaalde groepen het gewenste effect heeft,
terwijl het voor anderen alleen maar tot een inkomensdaling zal leiden. Aanscherping van het sanctiebeleid zonder aanzien des persoons, en zonder rekening te
houden met de werkgelegenheidssituatie, lijkt daarom niet aan te bevelen.
Sancties tegen werkgevers ingeval zij hun quotumverplichting niet nakomen, lijkt
daarentegen wel effectief te zijn. Het gunstige effect moet echter niet zozeer
worden gezocht in een stijging van het aandeel gehandicapten binnen de
personeelsbestanden, maar eerder in de extra reïntegratiemaatregelen die met de
betaalde boetes kunnen worden bekostigd.
Zoals hierboven is beschreven, is de quoteringsregeling in het Verenigd Koninkrijk
inmiddels vervangen door een wet tegen discriminatie van arbeidsgehandicapten.
Ook in Nederland is een dergelijke wet, de Wet gelijke behandeling gehandicapten
en chronisch zieken, in voorbereiding. In deze wet wordt discriminatie van
gehandicapten strafbaar gesteld en wordt vastgelegd dat iemand niet vanwege een
ziekte of handicap mag worden ontslagen. Tevens hebben arbeidsgehandicapten
dan een afdwingbaar recht op aanpassing van de werkplek (TK 1999/2000d; De
Klerk 2000).
Wat de positieve financiële prikkels betreft, wijzen de resultaten in GrootBrittannië erop dat de premie- en vrijlatingsregelingen wel het werken in deeltijd
bevorderen, maar niet tot uitstroom uit de uitkeringsregelingen leiden. Deze
maatregelen dienen dan ook te worden gezien als een manier om de financiële
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situatie van uitkeringsontvangers te verbeteren en/of hen binding te laten houden
met de arbeidsmarkt. Een oplossing voor de armoedeval, met welk doel zij in
Groot-Brittannië zijn ingevoerd, vormen de regelingen echter niet. Überhaupt
blijkt voor de armoedeval vooralsnog geen pasklare oplossing te bestaan. Getracht
zou kunnen worden de daling in het inkomen te verzachten door middel van een
overgangsregeling, bijvoorbeeld door, zoals in Ierland wordt gedaan, gedurende
een bepaalde periode na beëindiging van de uitkering het recht op de inkomensafhankelijke regeling (beperkt) te laten voortduren. Eventueel kan een glijdende
schaal worden aangehouden, waarbij de aanspraak op de regeling vermindert
naarmate het arbeidsinkomen hoger is en/of naarmate men langer werkzaam is.
Tot slot lijkt op grond van de ervaringen in de gezondheidszorg een gunstige
uitwerking te mogen worden verwacht van de persoonsgebonden reïntegratiebudgetten. Aan de uitvoering zitten echter nog heel wat haken en ogen. Zo dienen
criteria te worden opgesteld aan wie zo'n budget moet worden verstrekt, zodat
onnodige toepassing wordt vermeden. Men zou bijvoorbeeld kunnen besluiten om
degenen die ook zonder begeleiding wel weer een baan vinden of juist degenen die
beslist niet meer voor reïntegratie in aanmerking komen, van de regeling uit te
sluiten. Het is echter de vraag in hoeverre op voorhand kan worden vastgesteld wie
tot deze groepen behoort. Bovendien werkt een dergelijke selectie van bepaalde
groepen arbeidsgehandicapten (en werklozen) discriminatie in de hand.
Andere overwegingen hebben betrekking op de mate waarin de gebruiker vrij moet
worden gelaten in de keuze van activeringsinstrumenten, de rol van de arbeidsbemiddelaar en de afwikkeling van het reïntegratieproces ingeval van conflicten
tussen cliënt en bemiddelaar (zie ook Prins en Meijerink 1997; Bosselaar en Prins
1999). Wanneer voor deze en andere kwesties een oplossing wordt gevonden,
lijken persoonsgebonden reïntegratiebudgetten echter goed te passen binnen de
beleidslijn waarin zelfredzaamheid van cliënten, een concurrerende markt en
samenwerking tussen uitvoeringsinstanties, gemeenten en arbeidsvoorziening
wordt voorgestaan.

Noten
1
2
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In tegenstelling tot de vorige hoofdstukken blijft de nabestaandenuitkering hier buiten beschouwing.
In enkele landen ligt de pensioengrens niet op 65 jaar, maar bijvoorbeeld op 60 jaar (Frankrijk) of op
67 jaar (Denemarken).
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6 TOEKOMSTVERWACHTINGEN MET BETREKKING TOT REÏNTEGRATIE

6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de verwachte reïntegratiekansen in 2010. Een
echte prognose zal in dit hoofdstuk niet worden gegeven. Daarvoor zijn de
volgende redenen aan te geven.
• er is onvoldoende kennis van de huidige reïntegratiekansen, zodat er geen
ijkpunt is voor reïntegratiekansen bij ongewijzigd beleid;
• voor zover er op dit moment reïntegratiekansen bekend zijn (of bekend zouden
kunnen worden), zijn deze gebaseerd op de periode tot en met 1998. Met name
in 1998 en 1999 is het reïntegratiebeleid echter sterk geïntensiveerd. 'Bij
ongewijzigd beleid' betekent dan eigenlijk 'voorafgaand aan het huidige
beleid';
• van veel factoren die van invloed zijn op reïntegratie, ontbreekt een reële
verwachting;
• het maken van een goede prognose vereist meer tijd dan in het kader van deze
voorstudie beschikbaar is.
In dit hoofdstuk wordt daarom alleen ingegaan op de belangrijkste factoren die een
rol spelen in de berekening van toekomstige reïntegratiekansen (§ 6.2). In
paragaaf 6.3 wordt de verwachte ontwikkeling in deze factoren besproken.

6.2 Factoren van belang voor prognose reïntegratie
Om een reële inschatting te kunnen geven van het aantal personen dat in 2010 per
uitkeringscategorie zal reïntegreren, is het op de eerste plaats nodig om een goede
prognose te hebben van de omvang en de samenstelling (minimaal naar sekse,
leeftijd en uitkeringsduur) van het uitkeringsbestand op dat moment. De samenstelling over 10 jaar is de resultante van de in- en uitstroom per uitkeringscategorie
(en daarbinnen per subcategorie) tussen nu en 2010. Voor het maken van een
prognose is inzicht in de volgende ontwikkelingen van belang.
• ontwikkeling in wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot in- en
uitstroom (poortwachters- en reïntegratiefunctie);
• ontwikkeling in de werkgelegenheid (vraag naar arbeid);
• ontwikkeling in omvang en samenstelling van de beroepsbevolking;
• ontwikkeling van instroom in de uitkering, uitgesplitst naar kenmerken;
• ontwikkeling in reïntegratiekansen, uitgesplitst naar kenmerken.
Zoals gezegd voert het te ver - en is het op dit moment ook niet mogelijk - om in
deze voorstudie de effecten van al deze ontwikkelingen op de samenstelling van
het uitkeringsbestand door te rekenen. In dit hoofdstuk wordt alleen een aantal
verwachtingen geschetst op basis waarvan het effect van al deze factoren op
reïntegratie kan worden ingeschat.
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6.3 Toekomstverwachting van factoren die prognose beïnvloeden
6.3.1 Toekomstige ontwikkeling in wet- en regelgeving en beleid
Beperking van de instroom in de uitkering en bevordering van de uitstroom
Met betrekking tot zowel de ABW als de arbeidsongeschiktheidsregelingen is
nieuwe regelgeving in ontwikkeling die er toe moet leiden dat de instroom in de
uitkering wordt beperkt en de uitstroom wordt bevorderd. Bij de ABW wordt
mogelijk een arbeidsplicht voor alleenstaande ouders met kinderen onder de 5 jaar
ingevoerd, terwijl in de Voortgangsnota arbeidsongeschiktheidsregelingen (SZW
2000b) een aantal nieuwe maatregelen wordt voorgesteld, die de reïntegratie van
zieken en arbeidsongeschikten moeten bevorderen. Verwacht kan worden dat de
omvang en de samenstelling van het uitkeringsbestand als gevolg van deze te
nemen maatregelen zal wijzigen.
Ontwikkeling reïntegratiebeleid
De afgelopen jaren is het reïntegratiebeleid sterk geïntensiveerd. Tegelijkertijd
heeft er ook een verandering in beleid plaatsgevonden. Waren tot 1999 de
reïntegratie-inspanningen nog met name gericht op personen met een kwetsbare
positie op de arbeidsmarkt, met name de langdurig werklozen, sinds kort richt het
reïntegratiebeleid zich ook expliciet op de nieuwe instroom (SZW 1999b: 3). Dit
laatste vindt plaats in het kader van de Sluitende Aanpak, waarover in Europees
verband afspraken zijn gemaakt. Deze aanpak houdt in dat, ter voorkoming van
langdurige werkloosheid, aan alle volwassen werkzoekenden een nieuwe start
moeten worden geboden vóórdat zij 12 maanden werkloos zijn.
Voor 1999 heeft de intensivering en verandering in aanpak geleid tot een taakstelling van bijna 230.000 te starten reïntegratietrajecten. Hiervan zijn er circa
150.000 bedoeld voor de nieuwe instroom, degenen die gedurende minder dan een
jaar als 'niet-werkend werkzoekend' staan ingeschreven bij het arbeidsbureau of die
minder dan een jaar geleden als arbeidsgehandicapt zijn beoordeeld.1 Voor het
zittend bestand, degenen die langer dan een jaar als niet-werkende werkzoekenden
staan ingeschreven of arbeidsgehandicapt zijn, staan respectievelijk circa 65.000
en 10.000 reïntegratietrajecten gepland. Zeker wanneer bedacht wordt dat het
zittend bestand in totaal uit ruim 1,1 miljoen personen bestaat,2 lijken deze
aantallen relatief gering ten opzichte van het aantal trajecten voor de nieuwe
instroom. Door de Vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid is ook gewezen op het risico dat als gevolg van de sluitende aanpak, de
reïntegratie van langdurig werklozen in de knel kan komen. Het ministerie van
SZW wijst er echter op dat door de sluitende aanpak de instroom in het zittend
bestand zal verminderen, waardoor in de komende jaren met de 'huidige'
inspanningen ook het bereik van het instrumentarium voor de langdurig werklozen
zal stijgen (SZW 1999b: 3-4). Het budget voor de sluitende aanpak gaat bovendien
niet ten koste van de andere reïntegratiebudgetten. Het totale reïntegratiebudget
neemt toe van 1,6 miljard gulden in 1998 naar 2,3 miljard gulden in 20023 (SZW
1999a: 158). In die periode neemt het budget voor de sluitende aanpak toe van
0 gulden in 1998 naar 343 miljoen gulden in 2002 en voor uitvoering van de wet
REA van 421 miljoen gulden naar 790 miljoen gulden. De overige
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reïntegratiebudgetten (prestatiebudget, veegwetbudget, G86-gelden (voor inkoop),
ESF-gelden) blijven ongeveer op hetzelfde niveau.
Vooralsnog kan worden verwacht dat de reïntegratie vanuit de nieuwe instroom zal
toenemen, terwijl die vanuit het zittend bestand stabiel zal blijven. Prognoses die
gebaseerd zijn op in het verleden gerealiseerde reïntegratiekansen kunnen met deze
verschuivingen geen rekening houden en zullen naar alle waarschijnlijkheid een
onderschatting zijn van de werkelijke reïntegratie in de toekomst.

Tabel 6.1 Taakstelling ten aanzien van reïntegratie, uitgesplitst naar instroom (< 1 jaar) en zittend bestand
(> 1 jaar), 1999
ingeschreven niet-werkend
werkzoekend
zittend
bestand
nieuwe
instroom fase 2 en 3
reïntegratietrajecten richting reguliere
arbeid
gesubsidieerde arbeid, vrije plaatsen
1999a
reïntegratie-trajecten
arbeidsgehandicapten

zittend
bestand
fase 4

arbeidsgehandicapten

totaal

96.400

40.100

0

-

136.500

5.000

18.200

6.800

-

30.000

-

-

-

63.000b

63.000

63.000

229.500

totaal
101.400
58.300
6.800
a Dit betreft het aantal plaatsen dat vrijkomt voor werkloze werkzoekenden.
b Waarvan 10.000 trajecten voor het zittend bestand van de uvi’s
Bron: SWZ (1999b)

6.3.2 Toekomstige ontwikkeling in werkgelegenheid
Voor een prognose van reïntegratiekansen is inzicht in de werkgelegenheidssituatie
van belang. Immers de mate van reïntegratie, met name vanuit de WW en ABW,
wordt hierdoor beïnvloed (zie hoofdstuk 4). In hoofdstuk 4 is echter ook gebleken
dat een verhoogde mate van reïntegratie als gevolg van de groei in de werkgelegenheid, niet geldt voor de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Het percentage
uitstroom wegens herstel van de arbeidsgeschiktheid is eind jaren negentig, bij een
sterk toenemende vraag naar arbeid, niet gestegen. Juist toen de werkgelegenheidssituatie in een dal verkeerde, in 1994, lag het uitstroompercentage hoog. Dit had
echter voornamelijk te maken met verandering in wetgeving (nieuw arbeidsongeschiktheidscriterium). Tot nog toe blijkt de uitstroomkans (en instroomkans) vanuit
de arbeidsongeschiktheidsregelingen ongevoelig voor de vraag naar arbeid.
Het CPB gaat ervan uit dat er in de komende jaren sprake blijft van groei van de
werkgelegenheid, maar dat deze groei zal afzwakken. Kwamen er in 1999 nog
165.000 mensen meer aan het werk, in 2000 zal dat afnemen tot 100.000 (CBS
1999a: 22 e.v.). De verwachting is dat de beroepsbevolking in 2000 toeneemt met
90.000 personen (CBS 1999a: 23). De voorspelling van het CPB is dat de
werkgelegenheidsgroei in 2000 nog wel zal leiden tot een verdere daling van de
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werkloosheid (met circa 10.000) maar dat deze daling sterk zal afzwakken. Dit
betekent dat de reïntegratiekansen van werklozen (WW, ABW) zullen afnemen.
6.3.3 Toekomstige ontwikkeling beroepsbevolking
De afgelopen decennia is de samenstelling van de beroepsbevolking sterk
gewijzigd wat betreft het aandeel vrouwen, het aandeel ouderen en het aandeel
allochtonen. Van elk van deze categorieën is het aandeel toegenomen. Daarnaast is
er sprake van een verschuiving binnen de beroepsbevolking naar hoger opgeleiden.
De verwachting is dat het arbeidsaanbod van vrouwen zal blijven toenemen (CPB,
in CBS 1999), wellicht in afgezwakte vorm omdat bij deze groep sprake is geweest
van een 'inhaaleffect'. Daartegenover staat een afname van de jaarlijkse arbeidsmarktinstroom van schoolverlaters (ROA 1999: 3). Mede door de ingevoerde
beperkingen van de mogelijkheden tot vervroegde uittreding zal het aantal ouderen
in de werkzame beroepsbevolking stijgen. Er zal dus sprake zijn van 'ontgroening'
en 'vergrijzing' op de arbeidsmarkt. Ook naar etniciteit zal de beroepsbevolking
verder veranderen: het aandeel allochtonen in de (werkzame) beroepsbevolking zal
stijgen. De beroepsbevolking zal over een aantal jaren dus een groter aandeel
vrouwen, een kleiner aandeel jongeren en meer allochtonen kennen dan nu het
geval is.

6.4 Prognose van reïntegratiekansen op basis van demografische
ontwikkelingen
In hoofdstuk 4 is gebleken dat de reïntegratiekansen van uitkeringsgerechtigden
verschillen naar type uitkering en afhankelijk zijn van de vraag of men aanvankelijk van uitsluitend een uitkering moet rondkomen dan wel de uitkering reeds
combineert met inkomen uit arbeid. Aannemelijk is ook dat de kans op reïntegratie
samenhangt met het geslacht, de leeftijd, de etniciteit en de uitkeringsduur. Hoe de
reïntegratiekansen er in 2010 zullen uitzien zal dan ook mede afhankelijk zijn van
de toekomstige samenstelling van de uitkeringsbestanden naar deze achtergrondkenmerken. Op zijn beurt is de samenstelling van de verschillende uitkeringsbestanden weer afhankelijk van de ontwikkelingen in de periode 2000-2010 in de
werkzame beroepsbevolking en van die in de kansen om in en uit de uitkering te
stromen.
Samenstelling uitkeringsbestand ABW, WW, WAO/WAZ/Wajong, ANW in 2010
Om prognoses te maken voor de reïntegratiekansen in 2010 per uitkeringscategorie, dient allereerst een berekening te worden gemaakt voor de samenstelling van
de vier uitkeringsbestanden over een aantal jaren. De volgende stappen zijn
daartoe nodig:
• Allereerst dient een goed inzicht te worden verkregen in de samenstelling van
de huidige uitkeringsbestanden, naar sekse, leeftijd, etniciteit en uitkeringsduur en naar combinaties van deze kenmerken.
• Voor elk van de tussenliggende jaren tot en met 2010 dienen de 'huidige' in- en
uitstroomkansen te worden doorgerekend. Wat betreft de instroomkans dient
die berekening gerelateerd te worden aan de per jaar aangepaste samenstelling
van de beroepsbevolking. Wat betreft de uitstroomkans dient voor elk jaar te
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•

•

•
•

worden uitgegaan van de per jaar aangepaste samenstelling van het
uitkeringsbestand.
Daartoe dient eerst berekend te worden hoe de samenstelling van de
beroepsbevolking van jaar op jaar verandert (naar sekse, leeftijd, etniciteit,
opleidingsniveau (zie § 6.3.3).
Vervolgens zou per jaar de 'huidige' instroomkans vanuit de beroepsbevolking
in de uitkering en de 'huidige' uitstroomkans uit de uitkering moeten worden
doorgerekend. Omdat de verschillende categorieën (bijvoorbeeld vrouwen
versus mannen) verschillen in uitkeringsincidentie4 zal het ABW-, WW- ,
arbeidsongeschiktheids- en ANW-bestand in 2010 anders zijn samengesteld
dan in 1998 het geval was.
Uiteindelijk ontstaat er voor de vier uitkeringsbestanden een inschatting van
omvang en samenstelling in 2010.
Vervolgens dienen per subgroep (naar leeftijd, sekse, etniciteit, uitkeringsduur) de 'huidige' reïntegratiekansen te worden toegepast en moet worden
doorgerekend wat dit in aantallen betekent. De aantallen gereïntegreerden zijn
dan univariaat doorgerekend, hetgeen voor de verschillende variabelen tot
verschillende aantallen zal leiden. Bij voorkeur zouden de reïntegratiekansen
ook multivariaat moeten worden doorgerekend. Dit geldt overigens ook voor
de berekeningen met betrekking tot de tussenliggende jaren 1998-2005.

6.5 Conclusie
Het zal niet eenvoudig zijn een goede prognose te maken van de reïntegratiekansen
in 2010. Veel van de benodigde informatie ontbreekt op dit moment of kan alleen
met grote inspanning of grote onnauwkeurigheid worden verkregen.
Op grond van de verwachte ontwikkelingen in de werkzame beroepsbevolking
(meer vrouwen, meer ouderen en meer allochtonen) kan worden verwacht dat de
omvang van het uitkeringsbestand relatief zal toenemen en dat bij ongewijzigd
beleid de reïntegratiekansen per uitkeringscategorie zullen afnemen.
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Het gaat hier om degenen die korter dan 1 jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, dan wel
minder dan 1 jaar geleden voor < 15% arbeidsongeschikt zijn verklaard, dan wel minder dan 1 jaar
geleden op basis van een gehandicaptentoets arbeidsgehandicapt zijn verklaard.
Het zittend bestand van ingeschreven niet-werkende werkzoekenden bestaat in 1998 uit circa 337.000
personen, het zittend bestand van personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering uit circa 800.000
personen. Laatstgenoemde aantal is berekend als 'het totaal aantal ontvangers van een
arbeidsongeschiktheidsuitkering (circa 900.000) minus de nieuwe instroom per jaar (circa 100.000)'.
Het gaat hier alleen om het reïntegratiebudget, terwijl in hoofdstuk 2 het totale budget voor actief
arbeidsmarktbeleid wordt vermeld (11,5 miljard in 1998).
Uitkeringsincidentie geeft aan welk aandeel van een bepaalde categorie in de (beroeps)bevolking een
uitkering ontvangt.
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7 ONDERZOEKSOPZET VOOR HET HOOFDONDERZOEK

7.1 Inleiding
Het hoofdonderzoek, dat op deze voorstudie zal volgen, dient een vollediger
antwoord te geven op de in hoofdstuk 1 gepresenteerde onderzoeksvragen. In het
huidige hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze het hoofdonderzoek zou
kunnen worden uitgevoerd. Daartoe wordt eerst samengevat welke vragen in de
voorstudie zijn beantwoord en op welke punten er onvoldoende informatie
beschikbaar is gekomen (§ 7.2). Vervolgens wordt in paragraaf 7.3 een nadere
uitwerking gegeven van de onderzoeksvraag. In paragraaf 7.4 wordt beschreven
welke databestanden zouden kunnen worden gebruikt en op welke punten deze
voldoen of tekort schieten. In paragraaf 7.5 en 7.6 volgt tenslotte een eerste
uitwerking van de onderzoeksopzet voor het hoofdonderzoek.

7.2 Opbrengst van de voorstudie
In de voorstudie is de onderzoeksvraag uiteengelegd in 5 deelvragen, die in de
voorafgaande hoofdstukken zijn besproken:
1. Welke factoren zijn van invloed op reïntegratie?
2. Wat is de huidige omvang van de populatie reïntegreerbaren met een uitkering
(ABW, WW/wachtgeld, arbeidsongeschiktheidsuitkering, ANW)?
3. Wat is de mate van reïntegratie vanuit verschillende uitkeringsregelingen in de
periode 1992-1998? Welke kenmerken hangen samen met reïntegratie?
4. Hoe ziet het reïntegratiebeleid in een aantal andere landen eruit?
5. Welke toekomstverwachtingen zijn er ten aanzien van de mate van
reïntegratie?
ad 1
Beantwoording van de onderzoeksvraag dient plaats te vinden binnen een
theoretisch kader, waarvoor in deze voorstudie een uitwerking is gegeven. Op
basis van een theoretisch model (zie § 1.2.2.4) is in hoofdstuk 2 beschreven welke
factoren belemmerend dan wel bevorderend kunnen zijn met betrekking tot
reïntegratie. Deze beschrijving is tamelijk breed en behoeft geen verdere uitbreiding ten behoeve van het hoofdonderzoek. Zij kan dienen als interpretatiekader
voor de gevonden resultaten in het hoofdonderzoek.
In paragraaf 1.2.1 is aangegeven dat reïntegratie de resultante is van het gedrag van
verschillende actoren: uitkeringsontvangers, werkgevers, uitvoerings- en bemiddelingsinstanties. Een onderzoek naar reïntegratie zou bij voorkeur op de rol van al
deze verschillende actoren moeten ingaan. Op basis van de beschrijving van de
gedragsbeïnvloedende factoren in deze voorstudie (zie hoofdstuk 2) kan worden
verwacht dat een onderzoek naar de rol van werkgevers en uitvoeringsinstellingen
interessante inzichten zal opleveren met betrekking tot de ontwikkelingen in
reïntegratie. Het verdient dan ook aanbeveling om in toekomstig onderzoek meer
aandacht te schenken aan de rol van werkgevers en instanties bij reïntegratie.
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ad 2
In hoofdstuk 3 is voor elke uitkeringsregeling afzonderlijk nagegaan hoeveel
personen er op grond van wettelijke criteria reïntegreerbaar zijn. Daarnaast is een
inschatting gegeven hoe groot de groep reïntegreerbaren is volgens subjectieve
criteria van de uitkeringsgerechtigden zelf en hoe groot deze groep is volgens
criteria die de uitvoerings- en bemiddelingsinstanties hanteren. De werkwijze en de
gebruikte bronnen zijn uitvoerig beschreven, zodat in het hoofdonderzoek een
update kan worden gemaakt van deze berekeningen.
ad 3
Belangrijkste doel van het hoofdonderzoek zal zijn inzicht te geven in de ontwikkeling van de mate van reïntegratie van uitkeringsgerechtigden in de afgelopen
jaren, uitgesplitst naar uitkeringsregeling en naar kenmerken van de uitkeringsgerechtigden. Ter voorbereiding van het hoofdonderzoek is in deze voorstudie een
inventarisatie gemaakt van databestanden die mogelijk geschikt zijn voor de
analyse van reïntegratiekansen gedurende de jaren negentig, en zijn reeds enkele
analyses verricht (zie hoofdstuk 4). Duidelijk is geworden dat op dit moment nog
geen voldoende antwoord kan worden gegeven op de onderzoeksvraag. Met name
informatie over de mate van reïntegratie vanuit de arbeidsongeschiktheidsregelingen ontbreekt. Bovendien zijn beschikbare databestanden niet actueel (het
meest recente bruikbare bestand op dit moment heeft betrekking op 1998). In
paragraaf 7.4 wordt een beknopt overzicht gegeven van de inventarisatie van
databestanden en worden de knelpunten besproken die deze bestanden opleveren
voor de benodigde analyses. Vervolgens wordt in paragraaf 7.5 ingegaan op de
ontwikkeling van nieuwe databestanden die de problemen zouden moeten kunnen
oplossen: het Sociaal Statistisch Bestand (CBS), het Verrijkt IPO-bestand (CBS)
en het Knooppunt Beleidsinformatie (SZW). Omdat deze bestanden pas op termijn
beschikbaar zullen zijn, worden tevens enkele alternatieve mogelijkheden voor een
onderzoeksopzet gegeven.
ad 4
Voor een internationale vergelijking van de ontwikkelingen met betrekking tot
reïntegratie blijken er op dit moment weinig relevante bronnen direct beschikbaar.
Organisaties die statistieken of onderzoeken voor de landen van de Europese Unie
of voor de Oeso-landen verzamelen en publiceren, geven ten aanzien van de mate
van reïntegratie vanuit uitkeringsregelingen geen informatie. Wel worden tabellen
gepubliceerd over het uitkeringsvolume en over budgetten voor activerend
arbeidsmarktbeleid in de verschillende landen. Ook is enige informatie beschikbaar
voor vergelijking van het reïntegratiebeleid dat in de verschillende landen wordt
gevoerd. Hoofdstuk 5 laat echter zien dat de beschikbare informatie onvoldoende
is voor een goede vergelijking tussen de landen. Voor een goed inzicht in de
ontwikkeling van de mate van reïntegratie, in het reïntegratiebeleid en in de
budgetten die voor reïntegratie of activerend arbeidsmarktbeleid worden ingezet,
zal waarschijnlijk terug moeten worden gegaan naar de oorspronkelijke bronnen in
de verschillende landen. Mogelijk kan in het hoofdonderzoek voor dit onderdeel
afstemming worden gezocht met het ministerie van SZW dat, overigens met lage
prioriteit, een project 'internationale vergelijking van activerende werking van
reïntegratie-instrumenten' in zijn onderzoeksprogramma heeft opgenomen.
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ad 5
Het maken van prognoses ten aanzien van de mate van reïntegratie is, ook wanneer
wordt uitgegaan van ongewijzigd beleid en ongewijzigde in- en uitstroomkansen,
een arbeidsintensieve taak die niet paste binnen het kader van de voorstudie. Wel
is aangegeven in welke richting de mate van reïntegratie zich naar verwachting zal
ontwikkelen, wanneer wordt uitgegaan van wijzigingen in wetgeving, beleid en
uitvoering, en van bepaalde ontwikkelingen in de werkgelegenheid en de
samenstelling van de beroepsbevolking. Hoewel tevens is aangegeven op welke
wijze prognoses in het hoofdonderzoek zouden kunnen worden berekend, lijkt het
gezien het gebrek aan (betrouwbare) gegevens, weinig zinvol verdere inspanningen
op dit terrein te ondernemen.

7.3 Uitwerking van de onderzoeksvraag
In deze uitwerking voor het hoofdonderzoek concentreren we ons op de vraag 'Is er
sprake van stagnerende reïntegratie?'. Om deze vraag te beantwoorden dient
inzicht te worden verkregen in veranderingen in de mate van reïntegratie
gedurende de afgelopen jaren. Daarbij is het voor het beleid relevant te weten of
eventuele stagnatie zich bij bepaalde subgroepen concentreert.
In concreto leidt dit tot de volgende onderzoeksvragen.
1. Hoe heeft het percentage uitstroom naar betaalde arbeid van
uitkeringsontvangers zich in de periode 1992-2000 ontwikkeld, uitgesplitst
naar uitkeringsregeling?
2. Zijn er, per jaar en per regeling, significante verschillen in reïntegratie naar
bepaalde kenmerken van uitkeringsontvangers (leeftijd, geslacht, etniciteit,
huishoudtype, uitkeringsduur en regio, zo mogelijk ook naar opleidingsniveau)?
In de literatuurstudie (hoofdstuk 2) is ook een aantal factoren beschreven die het
reïntegratiegedrag (kunnen) beïnvloeden: arbeidsmarktontwikkelingen, financiële
prikkels, wet- en regelgeving (juridische prikkels), de uitvoering van wet- en
regelgeving (institutionele prikkels), en waarden en normen (sociaal-culturele
prikkels). Naar aanleiding hiervan wordt als derde onderzoeksvraag toegevoegd:
3. Welke factoren stimuleren en welke belemmeren het reïntegratiegedrag van
uitkeringsgerechtigden (motivationele prikkels)?
Voor een goede beantwoording van deze onderzoeksvragen dient duidelijk te
worden gedefinieerd op welke groepen uitkeringsontvangers de analyses betrekking hebben en wat er onder 'uitstroom naar betaalde arbeid' wordt verstaan. De
hierna gegeven definities zijn mede gebaseerd op de ervaringen in de voorstudie.
Selectie van uitkeringsregelingen
Het onderzoek beperkt zich tot reïntegratie van uitkeringsgerechtigden. Dit
betekent bijvoorbeeld dat de reïntegratie van zogenaamde 'herintreedsters' of van
studenten buiten beschouwing blijft. Verder vindt er inperking plaats naar
uitkeringsregeling: alleen ontvangers van een ABW-uitkering, WW- of wachtgeld-,
arbeidsongeschiktheids- (WAO/WAZ/Wajong) en Anw-uitkering1 worden in het
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onderzoek betrokken. Buiten beschouwing blijven de IOAW/IOAZ, de AOW, de
pre-pensioenregelingen en de Ziektewet.
Samenloop van uitkeringen
Ontwikkelingen in de sociale zekerheid hebben er toe geleid dat er steeds vaker
sprake is van samenloop van uitkeringen (bijvoorbeeld WW plus WAO). Om te
voorkomen dat deze samenloopgevallen bij iedere afzonderlijke uitkering in de
analyse worden betrokken, hetgeen tot dubbeltellingen leidt, zal een aantal veel
voorkomende combinaties van uitkeringen als aparte categorieën worden
opgenomen.
Ook blijkt de combinatie van uitkering met loon steeds vaker voor te komen. Uit
de voorstudie is gebleken dat de reïntegratiekansen van deze groep hoger liggen
dan van degenen die geen loon ontvangen (zie § 4.5 en § 4.6). Daarom is het van
belang in de analyse van reïntegratiekansen deze categorie herkenbaar te maken. In
het hoofdonderzoek zal per uitkeringsregeling onderscheid worden gemaakt tussen
de volgende onderzoeksgroepen:
• alleen de betreffende uitkering;
• combinatie met andere uitkering(en);
• uitkering plus loon.
Definitie 'uitstroom naar betaalde arbeid'
Reïntegratie kan in verschillende vormen plaatsvinden. In het verleden werd
daarbij vaak uitgegaan van volledige uitstroom uit de uitkering naar betaalde
arbeid. Gezien de toename van deeltijdarbeid in het afgelopen decennium is het
echter de vraag of deze definitie van reïntegratie nog wel voldoende aansluit bij de
werkelijkheid. Ook ontwikkelingen in de sociale zekerheid hebben er toe bijgedragen dat men vaker dan in het verleden een uitkering met betaald werken
combineert. In aansluiting hierop worden in het hoofdonderzoek de volgende drie
vormen van reïntegratie onderscheiden:
• uitstroom vanuit 'alleen uitkering' naar 'alleen loon'
• uitstroom vanuit 'alleen uitkering' naar 'uitkering + loon'
• uitstroom vanuit 'uitkering + loon' naar 'alleen loon'.
Periode 1992-2000
Om de onderzoeksvraag 'Is er sprake van stagnatie van de reïntegratie?' te
beantwoorden is informatie over een bepaalde periode nodig. Vanaf 1996 is er een
duidelijk stijgende lijn in de werkgelegenheid waar te nemen. Vanaf 1998 wordt er
zelfs gesproken over krapte op de arbeidsmarkt. Het aantal werkloosheids- en
bijstandsuitkeringen daalt sterk. Het is echter de vraag of de grote uitstroom uit de
uitkeringen zal doorzetten, ondanks de nog steeds groeiende vraag naar arbeid en
ondanks de goede arbeidsmarktperspectieven. De reïntegratie kan stagneren terwijl
er tegelijkertijd nog een groot aantal werklozen is. Om enig zicht te krijgen of dit
het geval is, is het nodig over de reïntegratiecijfers van een aantal opeenvolgende
jaren te beschikken waarbij het laatste jaar geruime tijd ligt na 1998, toen de krapte
op de arbeidsmarkt is ingetreden. Daarom zal in het hoofdonderzoek de
onderzoeksperiode bij voorkeur moeten worden verlengd tot 2000. De start zal bij
1992 blijven liggen, omdat dit jaar ligt vóór een belangrijke wetswijziging in de
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arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (de invoering van de wet TBA in 1993) en
voordat de werkloosheid weer een 'hoogtepunt' bereikte in 1994.
Factoren die reïntegratie beïnvloeden
De twee eerste onderzoeksvragen hebben betrekking op een kwantitatieve
invulling van reïntegratiekansen. In de voorstudie is ook uitgebreid ingegaan op
factoren die de reïntegratie kunnen beïnvloeden, zoals de sociaal-culturele en de
financiële prikkels die van invloed zijn op het reïntegratiegedrag van uitkeringsontvangers (zie § 1.2.2.4). Voor een analyse van de mate van reïntegratie zijn grote
databestanden van uitkeringsontvangers over een reeks van jaren gewenst. Deze
bestanden bieden echter in het algemeen geen informatie over de motivationele
factoren die het reïntegratiegedrag van uitkeringsontvangers beïnvloeden
(onderzoeksvraag 3). Hiervoor is enquêteonderzoek nodig. Op beide varianten van
databronnen zal worden ingegaan.

7.4 Inventarisatie van databestanden
In de voorstudie is een inventarisatie gemaakt van databestanden die eventueel in
aanmerking zouden komen voor het analyseren van reïntegratiekansen vanuit de
verschillende uitkeringsregelingen. De voor- en nadelen van deze bestanden zijn
verkend.
Van het IPO (Inkomenspanelonderzoek, CBS) stond van meet af aan vast dat het in
grote mate tegemoet komt aan de analysebehoefte. Het IPO bevat van een zeer
groot aantal personen op sofinummer alle fiscale gegevens. Het bevat onder andere
-per dag nauwkeurig- informatie over de inkomensbron. Daarbij wordt onderscheid
gemaakt in:
1. loon
2. WW/wachtgeld
3. bijstand (incl. RWW)
4. WAO/AAW
5. pensioen/AOW
6. ANW/AWW
7. IOAW/IOAZ
8. andere uitkering of combinatie van uitkeringen
9. loon + uitkering(en)
10. inkomen waarop geen loonbelasting is ingehouden.
Met behulp van het IPO zijn overgangen tussen deze inkomensbronnen vast te
stellen, dus ook de overgangen vanuit een uitkering naar 'alleen loon' of 'loon +
uitkering'. Een voordeel van het IPO is dat het een steekproef uit een administratief
bestand betreft, waardoor er geen sprake is van non-respons en selectieve uitval.
Het IPO kent voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen echter ook enkele
belangrijke tekortkomingen. Een essentieel probleem is dat personen met een
WAO-uitkering die van hun werkgever een aanvulling krijgen op hun uitkering,
niet als WAO'er herkenbaar zijn in het IPO. Volgens de meeste CAO’s hebben
werknemers gedurende de eerste twee jaren van hun arbeidsongeschiktheid (dit wil
zeggen tijdens het ziektewetjaar en gedurende het eerste WAO-jaar) recht op
aanvulling. Volgens informatie van het GAK gaat het om ongeveer eenderde deel
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van de WAO-uitkeringen. Voor WW'ers die een aanvulling van hun werkgever
krijgen, geldt dit probleem eveneens, hoewel deze situatie minder vaak voorkomt
dan bij de WAO. Het aantal personen met een WAO/AAW-uitkering dat hun
uitkering via de werkgever ontvangt, wordt op circa 300.000 geschat; dat met een
WW-uitkering op circa 50.000 (SCP/CBS 1998: 75).
Andere nadelen van het IPO betreffen het feit dat hierin slechts een beperkt aantal
persoonskenmerken is opgenomen, en dat door de benodigde verwerkingstijd de
databestanden ongeveer twee jaar achterlopen.
Vanwege deze beperkingen van het IPO is in de voorstudie nagegaan of andere
databestanden aanvullende en meer actuele gegevens kunnen leveren. Zowel
administratieve als enquêtebestanden zijn bestudeerd teneinde na te gaan of op
persoonsniveau voor een aantal achtereenvolgende jaren de uitstroom naar
betaalde arbeid kan worden vastgesteld. Wat betreft administratieve bestanden is
gekeken naar
- de Statistiek Algemene Bijstand (CBS);
- de uitkeringsadministraties van WW en WAO (Lisv);
- de uitkeringsadministratie van de ANW (SVB);
- de koppeling van deze bestanden met het VZA-bestand
(Verzekerdenadministratie waarin op sofinummer dienstverbanden staan
aangegeven) of GVI-index (Gemeenschappelijke Verwijsindex);
- het PGI-bestand, met betrekking tot werkloze uitkeringsgerechtigden
(Arbeidsvoorziening; inmiddels is de naam veranderd in Agora);
- het bestand Vakwerk, met betrekking tot arbeidsgehandicapte
uitkeringsgerechtigden (Arbeidsvoorziening).
Op grond van deze inventarisatie moet worden geconcludeerd dat de huidige
bestanden en statistieken niet geschikt zijn voor het analyseren van reïntegratiekansen.2 Alleen vanuit de uitkeringsadministratie van de WW (Lisv) zijn jaarlijkse
reïntegratiecijfers bekend. Deze hebben echter alleen betrekking op volledige
uitstroom uit de uitkering en kunnen slechts worden uitgesplitst naar geslacht..
Wat betreft enquêtebestanden is gekeken naar de analysemogelijkheden van
- EBB (Enquête beroepsbevolking, CBS);
- SEP (Sociaal economisch panel, CBS);
- Arbeidsaanbodpanel (OSA - Organisatie strategisch arbeidsmarktonderzoek);
- HZW (Hoe zoeken werkzoekenden, Arbeidsvoorziening);
- HZI (Hoe zoeken ingeschrevenen, Arbeidsvoorziening).
Het Arbeidsaanbodpanel van de OSA bleek enige mogelijkheid te bieden voor
analyse van reïntegratiekansen. Vanwege het beperkte aantal respondenten is
analyse echter alleen mogelijk voor de groep met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het aantal ontvangers van een WW- of bijstandsuitkering is te klein voor
betrouwbare analyse. Personen met een ANW-uitkering zijn niet herkenbaar in dit
bestand, maar zouden naar verwachting, gezien de steekproefomvang, in aantal
zeer gering zijn. Omdat met name de WAO de uitkeringscategorie is die in het IPO
in onvoldoende mate wordt waargenomen, zou het Arbeidsaanbodpanel een
zinvolle aanvulling kunnen geven op het IPO. Tegelijkertijd blijkt er echter ook
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reden om te twijfelen aan de representativiteit van het panel (zie bijlage A),
waardoor dit bestand niet als een echt goed alternatief kan worden gezien voor
analyse van de reïntegratiekansen van arbeidsongeschikten.
Conclusie uit de voorstudie kan zijn dat er op dit moment geen enkel databestand
is dat geschikt is voor analyses die de onderzoeksvraag volledig kunnen beantwoorden. Voor het hoofdonderzoek zou wellicht kunnen worden aangesloten bij
initiatieven van het CBS en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
om verschillende bestanden met elkaar te koppelen, waardoor de benodigde
informatie beschikbaar zou kunnen komen. In de volgende paragraaf wordt
ingegaan op deze initiatieven en wordt de mogelijke bruikbaarheid voor het
hoofdonderzoek nagegaan.
7.5 Gekoppelde bestanden
Sociaal Statistisch Bestand (SSB)
Het CBS is bezig met de creatie van het Sociaal Statistisch Bestand (SSB). Het
betreft hier een omvangrijk project, waarin zowel administratieve als enquêtebestanden op basis van sofinummer of persoonskenmerken gekoppeld gaan
worden. Het gaat daarbij om de volgende databestanden.
• GBA-bestand (Gemeentelijke basisadministratie)
• VZA-bestand (een bestand met dienst- en uitkeringsverbanden)
• EWL (Enquête werknemers en lonen)
• ABW-statistiek
• WAO/WAZ/Wajong registratie
WW-registratie

DLO-enquête (Doorlopend leefsituatie onderzoek)

Gezondheidsenquête

EBB (Enquête beroepsbevolking)

Het GBA vormt de centrale 'kapstok', waar variabelen uit de andere bestanden aan
worden toegevoegd. Het streven is om in 2000 de koppeling voor de jaren 19951998 gereed te hebben. Niet duidelijk is hoe het SSB voor analyses door derden
beschikbaar zal komen. Mogelijk dat ook het TBO (Tijdsbestedingsonderzoek) in
het SSB wordt opgenomen. De wens is alle beschikbare informatie over personen
en huishoudens, waaronder ook informatie uit het IPO, aan het Sociaal Statistisch
Bestand toe te voegen. Voor dit laatste moet nog toestemming worden verkregen
van het ministerie van Financiën.
Verrijkt IPO-bestand
Analyses in het verleden met het IPO hebben aangetoond dat dit bestand een
aantal tekortkomingen heeft. Met name het vaststellen van het soort inkomen en
de inkomensperiode bleek voor specifieke analyses onvoldoende zuiver te zijn.
Deze specifieke analyses zijn op verzoek van het ministerie van SZW gedaan in
het kader van het beleidsthema 'dynamiek, uitkeringen en arbeidsmarkt'. De
tekortkomingen zouden kunnen worden opgelost door vanuit het SSB bepaalde
gegevens aan het IPO te koppelen. Omdat deze koppeling momenteel nog niet is
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toegestaan, is een beperkter project opgezet waarin het IPO verrijkt wordt met een
aantal bestanden die aangeleverd worden door registratiehouders of bedrijven. Het
betreft hier de volgende databestanden.
• GBA-bestand (Gemeentelijke basisadministratie)
• VZA-bestand (een bestand met dienst- en uitkeringsverbanden)
• EWL (Enquête werknemers en lonen)
• ABW-statistiek
• WAO/WAZ/Wajong registratie
• WW-registratie
Koppeling van het IPO met de Gemeentelijke Basisadministratie heeft reeds plaats
gevonden. Hierdoor is vanaf 1995 de variabele etniciteit aan het IPO toegevoegd.
De koppeling met de overige bestanden heeft de volgende drie verbeterpunten tot
doel.
• Een zuiverder beeld krijgen van de inkomensbestanddelen. Met name voor de
ontvangers van een WAO-uitkering is dit van belang. Door koppeling met de
WAO-uitkeringsadministratie wordt duidelijk welke loontrekkenden uit het
IPO in werkelijkheid (ook) een WAO-uitkering ontvangen. Omdat in de EWL
de wekelijkse arbeidsduur is geregistreerd moet tevens achterhaald kunnen
worden of WAO-ers ook nog (gedeeltelijk) werkzaam zijn.
• De inkomensperioden beter vaststellen. Met behulp van de VZA en EWL kan
dit gedaan worden voor de lonen van werknemers. Met behulp van de
uitkeringsadministraties gebeurt dit voor de ABW, WW en
WAO/WAZ/Wajong.
• Extra variabelen toevoegen. In de bestanden waarmee het IPO gekoppeld gaat
worden zijn variabelen opgenomen die niet in het IPO voorkomen en die
toegevoegd kunnen worden aan het IPO.
In de loop van 2000 en 2001 zal de koppeling met deze bestanden plaatsvinden.
Dit Verrijkt IPO-bestand zal waarschijnlijk onder dezelfde condities voor derden
beschikbaar komen als de huidige basisbestanden van het IPO (het micromateriaal
blijft binnen het CBS en kan daar on-site geanalyseerd worden).
Knooppunt Beleidsinformatie
Eenzelfde soort constructie als het Verrijkt IPO-bestand en het SSB is de creatie
van het Knooppunt Beleidsinformatie van het ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (TK 1999/2000c). Ten behoeve van de evaluatie van het
reïntegratie-instrumentarium zal er een "nieuwe informatiearchitectuur" worden
ontwikkeld. Deze houdt in dat er een knooppunt van beleidsinformatie ontstaat
door de koppeling van een aantal relevante bestanden. Genoemd worden hiervoor
de volgende bestanden.
• de uitkeringsbestanden WW en WAO van Lisv/uvi’s;
• de ABW-uitkeringsstatistiek van het CBS;
• het 'werkzoekendenbestand' (HZW) van Arbeidsvoorziening;
• het bestand dienstverbanden uit de Verzekerdenadministratie (VZA) van
Lisv/uvi’s;
• de Gemeentelijke basisadministraties (GBA);
• de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het CBS.
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Koppeling van deze bestanden betekent een gedeeltelijke overlap met het Verrijkt
IPO-bestand en het SSB van het CBS. Het CBS heeft als 'extra' bestand het IPO,
terwijl het Knooppunt het enquêtebestand HZW als 'extra' heeft. Dit laatste bestand
heeft als voordeel dat veel extra variabelen kunnen worden toegevoegd, maar als
nadeel dat het om een beperkt aantal respondenten gaat en dat deze informatie dus
niet voor alle cases kan worden gekoppeld. Overigens is het twijfelachtig of voor
de HZW-respondenten het sofinummer, nodig voor koppeling, kan worden
achterhaald. Vanwege de overlap vindt inmiddels overleg plaats tussen het
ministerie van SZW en het CBS om tot afstemming te komen, waarbij het SSB
tevens kan gaan fungeren als knooppunt beleidsinformatie voor SZW.
Het Knooppunt Beleidsinformatie is nog onvoldoende uitgewerkt om te kunnen
beoordelen of dit bestand bruikbaar is voor het analyseren van reïntegratiekansen.
Duidelijk is wel dat een aantal jaren gewacht zal moeten worden voordat de
ontwikkeling in reïntegratie kan worden vastgesteld en dat alleen met overgangskansen per jaar zal kunnen worden gewerkt.
Bruikbaarheid voor hoofdonderzoek
Voor het hoofdonderzoek lijken het SSB en het Knooppunt Beleidsinformatie geen
bruikbaar perspectief te bieden. Immers, het zal naar alle waarschijnlijkheid nog
geruime tijd duren voordat de eerste gekoppelde bestanden analyseklaar zijn voor
derden. Ten aanzien van het laatstgenoemde bestand vindt bovendien geen
koppeling 'met terugwerkende kracht' plaats, waardoor het onmogelijk is de
ontwikkeling in reïntegratie in de afgelopen jaren na te gaan. Dan is het ook niet
mogelijk vast te stellen of er sprake is van stagnatie. Pas in de toekomst, wanneer
een aantal jaren achtereen een bestand zal zijn gecreëerd, zal het mogelijk worden
om reïntegratiekansen op jaarbasis te berekenen. Verder zal het dan alleen
mogelijk zijn om van het ene op het andere jaar de overgangskansen (en geen
uitstroomkansen) te berekenen. Bij de jaarlijkse koppeling worden immers alleen
actuele data en geen historische data over het afgelopen jaar toegevoegd.
De vooruitzichten voor het gebruik van het Verrijkte IPO-bestand zijn, om diverse
redenen, gunstiger dan die van het SSB en het Knooppunt Beleidsinformatie. Het
Verrijkte IPO-bestand is in principe reeds in 2001 analyseklaar, waarbij het SCP
volgens de gebruikelijk procedures toegang heeft tot dit bestand. Bovendien
kunnen uitstroomkansen worden berekend, aangezien in dit bestand alle gegevens
uit het IPO beschikbaar zijn. Het derde voordeel, tenslotte, is dat door de
koppeling met de EWL (waarin informatie over wekelijkse arbeidsduur en het
loon) en met het VZA (waarin informatie over een eventueel dienstverband) de
categorie met een WAO-uitkering nu waarschijnlijk volledig getraceerd kan
worden. Het knelpunt binnen het 'gewone' IPO, dat WAO'ers die hun uitkering via
de werkgever uitbetaald krijgen niet als zodanig herkenbaar zijn, is daarmee
opgelost.
Conclusie kan zijn dat, indien het Verrijkte IPO-bestand tijdig - en inhoudelijk ook
zoals gepland - ter beschikking komt, beantwoording van de onderzoeksvragen 1
en 2 kan plaatsvinden op basis van analyses van dit bestand.
Omdat het IPO een analysebestand is, gebaseerd op administratieve data, is er geen
sprake van selectieve uitval of van het onjuist verstrekken van uitkerings- en
inkomensgegevens.3 Een herhaling in 2001 van de analyses, zoals die nu ten
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behoeve van de voorstudie zijn verricht, zou dan (ook voor de ontvangers van een
arbeidsongeschiktheidsuitkering) een betrouwbaar inzicht in de reïntegratiekansen
tot en met 1999 kunnen geven.

7.6 Nieuwe dataverzameling
Mogelijkheden voor nieuwe dataverzameling
Er zijn globaal twee ingangen voor nieuwe dataverzameling, een analyse van
administratieve bestanden en enquêteonderzoek. Voor welke variant gekozen
wordt, is mede afhankelijk van het accent dat men in de vraagstelling wil leggen.
De eerste variant verdient de voorkeur wanneer het accent ligt op het vaststellen
van de mate van reïntegratie (onderzoeksvraag 1), de tweede variant biedt
mogelijkheden om meer inzicht te krijgen in factoren die een rol spelen bij
reïntegratie (onderzoeksvraag 3), factoren die niet zijn opgenomen in administratieve bestanden. Zo kan met behulp van enquêteonderzoek informatie worden
verworven over de aspecten die in het theoretisch model (§ 1.2.2.4) worden
genoemd: de werking van financiële prikkels, kennis over wet- en regelgeving
(juridische prikkels), opvattingen ten aanzien arbeid en sociale zekerheid,
motivatie en zoekgedrag (sociale en normatieve prikkels), en de inschatting van
arbeidsmarktmogelijkheden (gelegenheidsstructuur).
Analyse van administratieve bestanden
Voor analyse op administratieve bestanden zal contact moeten worden gezocht met
de beheerders van deze bestanden.
Bij het Lisv kan een verzoek tot analyses worden ingediend. Volgens telefonische
informatie van het Lisv is hun beleid in deze dat per aanvraag wordt bekeken of
deze wordt gehonoreerd. Verzocht zou kunnen worden op tijdstip 1 (bijvoorbeeld
juni 2000) een koppeling te maken tussen enerzijds de WW-, WAO-, WAZ- en
Wajong-uitkeringsbestanden en anderzijds het VZA-bestand, waarin de dienstverbanden zijn aangegeven. Per case wordt geregistreerd of er op dat tijdstip sprake is
van een uitkering en/of een dienstverband. Dit bestand wordt bewaard en wordt op
tijdstip 2 (bijvoorbeeld een jaar later) opnieuw uitgedraaid tegen het dan actuele
uitkerings- en VZA-bestand. Met behulp van deze gegevens kan worden vastgesteld of er sprake is van reïntegratie en op welke wijze ('alleen uitkering -> alleen
werkzaam', 'uitkering + werkzaam -> alleen werkzaam', of 'alleen uitkering ->
uitkering + werkzaam'). In de uitkeringsbestanden is bovendien een beperkt aantal
achtergrondkenmerken, zoals sekse, leeftijd en uitkeringsduur, opgenomen zodat
kan worden nagegaan of deze met reïntegratie samenhangen.
Het eerder gesignaleerde probleem bij WAO'ers in hun eerste WAO-jaar, namelijk
dat zij formeel nog een dienstverband hebben terwijl zij niet meer werkzaam zijn,
kan op dezelfde wijze worden 'opgelost' als door het Lisv (2000) is beschreven.
Het Lisv maakt onderscheid in fictieve en effectieve dienstverbanden en heeft de
effectiviteit van het dienstverband als volgt bepaald: "Als het recht op de aouitkering korter dan 1 jaar bestaat én het dienstverband is gestart vóór de aanvang
van het recht op ao-uitkering, dan is er mogelijk sprake van een fictief dienstverband omdat er nog ontslagbescherming bestaat.4 Als het dienstverband gestart is
na de arbeidsongeschiktheid, of het bestaat langer dan een jaar na aanvang van het
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ao-uitkeringsrecht, is er waarschijnlijk sprake van een effectief dienstverband naast
een ao-uitkering". Deze definitie is niet waterdicht,5 maar zou als benadering
gehanteerd kunnen worden.
Voor het ANW-bestand zou aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzocht
kunnen worden een koppeling te maken met het VZA-bestand en dit na een jaar te
herhalen. Wat betreft de ABW kan bij het CBS een verzoek worden ingediend om,
op basis van de Statistiek Algemene Bijstand, hetzelfde te doen. Het is echter de
vraag in hoeverre het CBS hiertoe bereid zal zijn, aangezien zo'n analyse de creatie
van het SSB doorkruist. Een optie zou ook kunnen zijn alleen voor de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen op deze wijze de reïntegratiekansen vast te stellen en voor
de overige uitkeringen gebruik te blijven maken van analyses op het IPO.
Probleem is dan wel dat voor de eerstgenoemde uitkeringscategorie de reïntegratie
bekend is van het afgelopen jaar, terwijl het voor de andere categorieën zal gaan
om reïntegratie in eerdere jaren.
Toevoeging van reïntegratie tijdens ziektejaar
Eerder in dit rapport is aangegeven dat het sociale zekerheidsbeleid zich niet alleen
richt op bevordering van uitstroom uit de uitkeringsregelingen, maar zich ook sterk
richt op beperking van de instroom. Er is veel aandacht voor preventie van
ziekteverzuim en voor maatregelen ter versterking van de ‘poortwachtersfunctie’
(zie noot 1, hoofdstuk 1). Deze voorstudie beperkt zich tot reïntegratie vanuit de
uitkeringsregelingen en strekt zich niet uit tot reïntegratie tijdens het eerste
ziektejaar. Het is echter de vraag of deze vorm van reïntegratie in het hoofdonderzoek buiten beeld moet blijven, mede gezien het sterke accent hierop in het
reïntegratiebeleid.
Het Lisv beschikt over een administratief bestand op basis waarvan meer zicht zou
kunnen worden gekregen op de mate van reïntegratie tijdens het ziektejaar. Het
betreft het bestand van reïntegratieplannen voor werknemers die 13 weken ziek
zijn. Arbodiensten dienen voor zieke werknemers bij 13 weken ziekteverzuim een
reïntegratieplan op te stellen en dit aan de uvi te zenden. Dit mag een voorlopig
plan zijn, maar dit dient dan uiterlijk in de 35e week na ziekmelding gevolgd te
worden door een definitief plan, tenzij de werknemer inmiddels volledig is
hersteld. De uvi’s zenden deze plannen uiterlijk een maand na afloop van elk
kwartaal door naar het Lisv, die deze in één bestand onderbrengt, op sofinummer.
Aldus ontstaat er een bestand van alle zieke werknemers die minimaal 13 weken
ziek zijn geweest, van wie een aantal gegevens bekend is (onder meer of men
tussen de 13e en 35e week na ziekmelding is hersteld) en voor wie op basis van het
sofinummer andere gegevens gekoppeld kunnen worden. Dit bestand wordt
opgebouwd en bewaard sinds begin 1999.
Nieuw enquêteonderzoek
Nieuw enquêteonderzoek kan op verschillende manieren worden uitgevoerd.
1. een aantal vragen laten opnemen in een omnibusenquête;
2. een schriftelijke enquête op basis van een steekproef uit administratieve
bestanden;
3. herbevraging van responsgroepen uit enquêteonderzoek, waarin eerder is
gevraagd naar de uitkeringspositie;
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4. extra module met retrospectieve vraag: het laten meelopen van een set vragen
in een grootschalig onderzoek, waarbij retrospectief naar de uitkerings- en
arbeidsmarktpositie wordt gevraagd;
5. extra module: het laten meelopen van vragen in panelonderzoek waarin
minimaal 250-300 personen per uitkeringscategorie aanwezig zijn.
Retrospectieve vraagstelling is dan overbodig, omdat uitkerings- en
arbeidsmarktpositie reeds in voorgaande meting is vastgesteld.
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ad 1:

Grote interviewbureaus beschikken vaak over een 'omnibusenquête'. Dit
houdt in dat dagelijks of wekelijks een groot aantal personen telefonisch
wordt benaderd voor een interview. De vragen in zo’n omnibusenquête
zijn afkomstig van verschillende opdrachtgevers. Het SCP zou als een
van de opdrachtgevers een aantal vragen kunnen laten opnemen om
daarmee steekproeven voor de verschillende uitkeringscategorieën
samen te stellen. Tijdens het interview zou dan gevraagd moeten worden
of men medewerking wil verlenen aan een onderzoek van het SCP. De
inhoud van de vragen ("heeft u een uitkering en welke?") leent zich
echter minder goed voor opname in een omnibusenquête.

ad 2:

Uit de uitkeringsbestanden kan een steekproef van uitkeringsontvangers
worden getrokken. Voor WW en WAO/WAZ/Wajong kan dit gebeuren
bij het Lisv, voor de ANW bij de SVB en voor de ABW zal bij een
aantal gemeenten een steekproef moeten worden getrokken (het CBS
heeft geen (toegang tot) naam-, adres-, woonplaatsgegevens). Trekking
van een steekproef van gemeenten is mogelijk via het GSD-panel van
SZW, dat door het SGBO wordt beheerd. Dit panel omvat circa 100
gemeenten, die tezamen een representatief beeld zouden moeten geven
van de ABW-populatie. Het Lisv-bestand van reïntegratieplannen biedt
de mogelijkheid een steekproef te trekken van personen die zich
minimaal 4 maanden geleden hebben ziekgemeld en minimaal 13 weken
ziek zijn geweest (dus langdurig zieken).
Voor een schriftelijke enquête onder uitkeringsontvangers (en zieke
werknemers) is geen machtigingsprocedure nodig. Voor een mondelinge
enquête zal de uitvoeringsinstantie daarentegen altijd toestemming van
de uitkeringsontvanger/werknemer moeten vragen. Omdat zo’n
machtigingsprocedure geruime tijd in beslag neemt en tot veel uitval van
respondenten leidt, is deze optie niet aantrekkelijk. Overigens is ook bij
een schriftelijke enquête de respons niet erg hoog. De kosten zijn echter
aanzienlijk minder dan bij een mondelinge enquête.
Een knelpunt in deze variant is, dat het organiseren van de steekproeftrekking zeer arbeidsintensief is voor de betrokken onderzoeker, omdat
deze met veel verschillende instanties tot afspraken moet komen.

ad 3:

Indien gebruik kan worden gemaakt van de gegevens met betrekking tot
naam, adres en woonplaats uit eerder onderzoek waarin ook gevraagd is
naar de uitkerings- en arbeidsmarktpositie, kunnen deze personen
worden herbevraagd in een nieuw op te zetten enquêteonderzoek. Door
herbevraging van deze personen kan bijvoorbeeld een jaar na de eerste
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meting, waarin zij als uitkeringsontvanger zijn geregistreerd, informatie
worden ingewonnen over reïntegratie en andere aspecten. Voorwaarde
is dat de namen en adressen van de responsgroepen beschikbaar kunnen
worden gesteld en dat de verschillende groepen uitkeringsontvangers
een voldoende omvang hebben (circa 250-300 personen per categorie).
ad 4:

Er zou een set vragen kunnen worden toegevoegd aan een grootschalig
enquêteonderzoek, waarin allereerst wordt gevraagd naar de uitkeringsen arbeidsmarktpositie van een jaar geleden. Indien men destijds een
bepaalde uitkering ontving, kan worden gevraagd sinds wanneer dat het
geval was. Vervolgens wordt vastgesteld of de uitkerings- en arbeidsmarktpositie in het afgelopen jaar is gewijzigd.

ad 5:

Er zou een set vragen kunnen worden toegevoegd aan een bestaand
panelonderzoek dat minimaal één keer per jaar wordt gehouden en
waarin bij de laatste meting gevraagd is naar de uitkerings- en arbeidsmarktpositie en -duur. De antwoorden op deze vragen kunnen dan aan
de bestaande informatie worden gekoppeld. Voorwaarde hiervoor is wel
dat het panel voldoende groot moet zijn om daarbinnen groepen
uitkeringsontvangers van voldoende omvang (circa 250-300 personen
per uitkeringsgroep) te traceren.

In het kader van de laatste drie varianten zijn onder meer de volgende databestanden op hun bruikbaarheid voor het hoofdonderzoek bekeken: het Aanvullend
voorzieningengebruik onderzoek (AVO), het WBO, het Arbeidsaanbodpanel,
Culturele veranderingen (CUL), de EBB, Pols-basisvragenlijst, het Sociaaleconomisch panelonderzoek (SEP), het Tijdsbestedingsonderzoek (TBO), en de
bestanden Hoe zoeken ingeschrevenen (HZI) en Hoe zoeken werkzoekenden
(HZW).
De twee laatstgenoemde bestanden zijn om verschillende redenen minder geschikt.
In het HZI zijn alleen ingeschrevenen bij Arbeidsvoorziening opgenomen,
waardoor uitkeringsontvangers met een arbeidsplicht sterk oververtegenwoordigd
zullen zijn. Het HZW valt af omdat deze telefonische enquête -na de introductiealleen wordt doorgezet bij degenen die momenteel werkzoekend zijn of in het
laatste jaar werk hebben gevonden. Om uitkeringsontvangers te traceren zou al
direct bij aanvang van het vraaggesprek gevraagd moeten worden naar het hebben
van een uitkering. Dit is niet werkbaar. Een aantal bestanden, zoals CUL, TBO en
Pols-participatie, valt af vanwege een te gering aantal uitkeringsontvangers. Van
de resterende onderzoeken is in tabel 7.1 een aantal relevante kenmerken
weergegeven.
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Tabel 7.1 Kenmerken van onderzoeken die mogelijk geschikt zijn voor onderzoek naar reïntegratie van uitkeringsontvangers
laatste
beschikbare volgende aantal ao
aantal cases
meting
meting (uitkering)
(ongewogen) panel?
AVO
EBBa

aantal wkl
(uitkering)

arbeidsmarkt- mogelijkheden
voor
aantal positie
ABW bekend? hoofdonderzoek

13.490

nee

1999

2003

693

235

262

ja

80.541

nee

1998

continu

1.850

1.184

?

ja

80.789
12.897
46.786

nee
ja
nee

1998
1996
1998

continu
continu
2003

4.124
488
3.140

1.555
434
1.618

?
297
1.207

ja
ja
ja

POLS basisa
SEP
WBO

herbenaderen
extra module
met retro-vraag
extra module
met retro-vraag
extra module
herbenaderen

a Het genoemde aantal arbeidsongeschikten en werklozen is gebaseerd op informatie over de arbeidsmarktpositie, níet op
informatie over het ontvangen van een uitkering. Om deze reden is het aantal bijstandsontvangers onbekend.

Gezien het aantal uitkeringsgerechtigde respondenten lijken het WBO en het
POLS-onderzoek (basisvragenlijst) de beste kandidaten te zijn voor gebruik tijdens
het hoofdonderzoek. Aangezien het WBO slechts eens in de vijf jaar wordt
gehouden, heeft herbenadering van de respondenten de voorkeur boven het
koppelen van een extra module aan de vragenlijst van 2003. Aan de bijna 6.000
personen die in 1998 een uitkering ontvingen (of aan een steekproef hieruit), zou
kunnen worden gevraagd welke veranderingen er sinds de vorige meting in hun
arbeidsmarktpositie en inkomenssituatie hebben plaatsgevonden. In deze variant
dient het CBS bereid te zijn de naam-, adres-, woonplaatsgegevens van de
respondenten ter beschikking te stellen voor een herbenadering.
Het Pols-onderzoek wordt elk jaar afgenomen, waardoor het in principe mogelijk
is extra (retrospectieve) vragen mee te laten lopen. Hiertoe dient het CBS bereid te
zijn deze extra vragen toe te voegen aan hun min of meer vaste vraagstelling.
De EBB zou qua aantal respondenten en qua onderzoeksthema zeer geschikt zijn
voor het toevoegen van een extra module en retrospectieve vragen over de
uitkerings- en arbeidsmarktpositie. Het CBS heeft echter inmiddels besloten in de
EBB geen vragen over het ontvangen van een uitkering meer te stellen, omdat
gebleken is dat hierover betrouwbaarder informatie kan worden verkregen via
koppeling met uitkeringsstatistieken (mondelinge informatie CBS-medewerker, zie
ook CBS 1995). Verwacht kan worden dat een verzoek tot het opnemen van extra
vragen over de uitkerings- en arbeidsmarktpositie van een jaar geleden, niet zal
worden gehonoreerd.
Het SEP en het AVO bevatten wel minder respondenten dan de hiervoor genoemde
onderzoeken, maar in beide gevallen is specifiek gevraagd naar het ontvangen van
verschillende uitkeringstypen. Aangezien het SEP onder het beheer van het CBS
valt, kan de beschikbaarstelling van de persoonlijke gegevens die nodig zijn bij
een herbenadering van respondenten, een probleem vormen. Wellicht is het
toevoegen van een extra module echter wel mogelijk. Het AVO vormt mogelijk
een betere optie, omdat dit bestand bij het SCP in eigen beheer is en omdat
herbenadering wel vaker is gebeurd met een bepaalde doelgroep (in casu bewoners
bejaardenoorden, gehandicapten). Zoals gezegd is het aantal uitkeringsontvangers
in zowel het SEP als het AVO echter aan de lage kant.
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7.7 Conclusie
In de voorafgaande paragrafen (7.5 en 7.6) is een aantal varianten beschreven van
een globale onderzoeksopzet voor het hoofdonderzoek. In de meeste gevallen zal
meer informatie moeten worden ingewonnen alvorens besloten kan worden of het
een haalbare opzet betreft. Dit geldt met name voor de varianten waarbij de
uitvoeringsinstellingen werkzaamheden moeten verrichten en de varianten waarbij
het CBS medewerking moet verlenen. Hierbij lijkt niet duidelijk één beste variant
voorhanden die zou kunnen worden aanbevolen, aangezien elk zijn voor- en
nadelen heeft.
De beantwoording van de verschillende onderzoeksvragen vraagt om verschillende
onderzoeksopzetten:
Wanneer het gaat om de ontwikkeling van reïntegratiekansen over een langere

periode, dan lijkt het voor de hand te liggen te wachten op het verrijkte IPObestand (naar verwachting in de loop van 2001 beschikbaar). Wanneer deze
optie niet haalbaar blijkt, zou kunnen worden uitgeweken naar analyses van
administratieve bestanden bij de uitvoeringsinstellingen;
Wanneer het gaat om inzicht in de factoren die het reïntegratiegedrag van

uitkeringsontvangers beïnvloeden, dan ligt een enquêteonderzoek onder
uitkeringsgerechtigden meer voor de hand. In dat geval zou het WBO de meest
interessante ingang zijn, wanneer gekozen kan worden voor een herbenadering
van respondenten. Wanneer dit een te dure en/of te tijdrovende oplossing lijkt
of wanneer het CBS geen persoonsgegevens ter beschikking stelt, kan gekozen
worden voor het op laten nemen van een extra module in het Pols-onderzoek.
Als blijkt dat voor een benadering van respondenten niet kan worden aangesloten bij bestaand onderzoek, zal de steekproeftrekking via de
uitkeringsinstanties moeten plaatsvinden.
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Noten
1

2
3
4
5
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Overigens is uit de voorstudie gebleken dat het aantal personen met een Anw-uitkering in de
beschikbare databestanden dermate gering is, dat het moeilijk zal zijn deze categorie als aparte
onderzoeksgroep te analyseren. Zo komen er in IPO 1995 slechts 191 personen met een ANW-uitkering
voor. In veel enquêteonderzoek wordt ANW niet als aparte categorie geregistreerd. Aparte
steekproeftrekking uit het ANW-bestand zal nodig zijn om deze groep in het onderzoek te betrekken.
Voor een uitgebreide verantwoording van deze conclusie wordt verwezen naar de notitie 'Haalbaarheid
analyse uitstroomkansen (en terugvalkansen) op basis van de afzonderlijke uitkeringsbestanden'.
Dit is bij enquêteonderzoek wel het geval. Zo heeft het CBS bijvoorbeeld geconstateerd dat 20% van de
ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering deze uitkering niet had opgegeven in de EBB.
Dit betekent echter dat voor alle personen die na WAO-intrede zijn blijven werken bij hun werkgever, in
het eerste WAO-jaar ten onrechte geen effectief dienstverband wordt vastgesteld.
Iemand die bijvoorbeeld via gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid na verloop van tijd volledig
arbeidsongeschikt wordt, heeft langer dan een jaar na aanvang van de (gedeeltelijke)
arbeidsongeschiktheid een dienstverband. Toch is deze persoon niet meer werkzaam, terwijl er volgens
de definitie van het Lisv sprake is van een effectief dienstverband.
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Bijlage A Beschrijving van het Arbeidsaanbodpanel (OSA)

Inleiding
In deze bijlage wordt een beschrijving gegeven van het Arbeidsaanbodpanel 1992,
1994, 1996 en 1998, uitgevoerd door de OSA (Organisatie voor Strategisch
Arbeidsmarktonderzoek). Elk van deze bestanden bevat informatie van ruim 4500
respondenten over hun arbeidsmarktpositie van twee jaar daarvoor en de eventuele
veranderingen die zich daarin sindsdien hebben voorgedaan (beide retrospectief),
en over de huidige situatie. Van de respondenten is telkens tenminste tweederde
deel ook in de voorgaande golf ondervraagd, hetgeen longitudinale analyses
mogelijk maakt.
Hieronder worden de vier jaren onderling vergeleken naar omvang en samenstelling van de verschillende groepen (werkenden en uitkeringsontvangers). Alle
bevindingen hebben uitsluitend betrekking op de respondenten die jonger dan
65 jaar zijn.
Werkenden en uitkeringsgerechtigden: de aantallen
In tabel A.1 staat voor alle vier jaren het aandeel werkenden weergegeven, alsmede
het aandeel ontvangers van een arbeidsongeschiktheids-, een werkloosheids- of een
bijstandsuitkering.1 De WW is daarbij samengenomen met de WWV2 (dit geldt
alleen voor 1992, toen laatstgenoemde regeling nog als afzonderlijke inkomensbron stond vermeld in de vragenlijst). Daarnaast is de RWW samengenomen met
de ABW, aangezien het onderscheid tussen beide uitkeringsregelingen met de
invoering van de nieuwe Algemene bijstandswet per 1 januari 1996 is komen te
vervallen. De nabestaandenuitkering (AWW, in 1996 vervangen door de ANW)
wordt buiten beschouwing gelaten, enerzijds vanwege het feit dat over het
ontvangen van deze uitkering alleen in 1992 en 1994 vragen zijn gesteld en
anderzijds gezien het geringe aantal AWW'ers in die jaren (respectievelijk 69 en
75 personen).
Uit tabel A.1 blijkt dat ieder jaar ruim tweederde van de respondenten voor
tenminste één uur per week werkzaam is en dat dit aandeel, in overeenstemming
met de economische groei van de afgelopen jaren, in de loop der tijd is toegenomen. Binnen deze groep is het aandeel voltijd werkenden echter gedaald: waar
in 1992 nog 71% van de werkenden een baan voor tenminste 35 uur per week had,
gaat het in 1998 om slechts 61%. Zowel het percentage werkenden met een kleine
baan (minder dan 12 uur per week) als dat met een grotere deeltijdbaan (12-34 uur
per week) is in die periode gestegen, respectievelijk van iets minder dan 5% naar
ruim 6% en van ruim 24% naar bijna 33%.
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Tabel A.1 Werkenden, ontvangers arbeidsongeschiktheidsuitkering, ontvangers werkloosheidsuitkering en
ontvangers bijstandsuitkering (in procenten, absolute aantallen tussen haakjes)a
1992
werkzaam, tenminste 1 uur per week
idem, tenminste 12 uur per weekb
idem, tenminste 35 uur per weekb

67,1 (3.006)
62,0 (2.607)
46,3 (1.946)

1994
68,2 (3.047)
64,5 (2.878)
47,3 (2.111)

1996
71,9 (3.233)
66,8 (2.890)
46,9 (2.030)

1998

significantie

75,0 (3.530)
66,5 (2.684)
43,2 (1.744)

*
*
*

uitkeringsontvangers:
ontvangers bijstandsuitkering
2,9 (128)
2,5 (111)
2,2
(99)
2,1
(97)
n.s.
ontvangers WAO
6,3 (281)
6,7 (298)
6,8 (306)
6,9 (321)
n.s.
ontvangers WW / WWV
2,1
(96)
3,5 (156)
4,1 (183)
2,8 (130)
*
a Het totale percentage per jaar is minder dan 100, aangezien een deel van de respondenten geen persoonlijk
inkomen heeft of een andere uitkering (bijvoorbeeld VUT of nabestaandenuitkering) dan hier genoemd is.
Anderzijds is het mogelijk dat men verschillende inkomensbronnen tegelijk heeft.
b Percentages berekend ten opzichte van totale responsgroep.
* significant verschil tussen jaren (p < 0,05).
Bron: OSA (Arbeidsaanbodpanel 1992, 1994, 1996, 1998) SCP-bewerking

Met uitzondering van de WW'ers is het aandeel uitkeringsgerechtigden nagenoeg
ongewijzigd gebleven. Het percentage ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering is licht toegenomen, terwijl het percentage bijstandsontvangers ietwat is
gedaald. In geen van beide gevallen is echter sprake van een statistisch significante
verandering.
Het aandeel WW'ers in de responsgroep lijkt redelijk representatief voor dat in de
gehele Nederlandse bevolking. Net als in de responsgroep is het percentage WWontvangers in de populatie na 1992 duidelijk gestegen, terwijl er met name vanaf
1996 sprake is van een daling. Eind 1992 vormde deze categorie 2,6% van alle
15-64-jarigen in de bevolking, terwijl zij eind 1994 en 1996 respectievelijk 3,9%
en 3,6% van deze bevolkingsgroep uitmaakte. Eind 1998 was ook in de populatie
het aandeel WW-ontvangers weer gedaald tot minder dan 3% (2,6%, berekeningen
op basis van Lisv 1999a en CBS 2000b).
Zowel de ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering als die van een
bijstandsuitkering zijn echter ondervertegenwoordigd in de responsgroep. In de
totale bevolking vormen deze groepen namelijk respectievelijk circa 9% en 5%
van alle personen van 15-64 jaar (berekeningen op basis van Lisv 1999a en CBS
2000b), terwijl zij minder dan respectievelijk 7% en 3% uitmaken van de
responsgroep.
Tenslotte blijkt de werkzame beroepsbevolking (werkenden met een arbeidstijd
van tenminste 12 uur per week) duidelijk oververtegenwoordigd te zijn in de
responsgroep. Waar zij in de populatie 57% (1992) tot 62% (1998) van alle 15-64jarigen vormen (berekeningen op basis van CBS 2000b), gaat het in diezelfde
periode in de responsgroep om 62% tot 67%.
Kenmerken van de verschillende subgroepen
Zowel van de werkenden als van de WAO-, WW- en bijstandsgerechtigden in de
responsgroep is nagegaan of de samenstelling naar enkele persoonskenmerken
(sekse, leeftijd, opleidingsniveau, huishoudenstype en etniciteit) in de loop der tijd
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is gewijzigd.3 Voor zover mogelijk is bovendien nagegaan in hoeverre de
respondenten representatief zijn voor de Nederlandse bevolking.
In alle vier groepen, de werkenden en de drie uitkeringstypen, blijken vrouwen
door de jaren heen een steeds groter aandeel te hebben gekregen. Onder de
werkenden is sprake van een lichte (maar significante) toename van ruim 38% in
1992 tot bijna 43% in 1998. Zowel binnen de categorie WAO'ers als binnen de
groep WW'ers is de toename echter beduidend sterker. In het eerste geval is het
aandeel vrouwen gestegen van iets minder dan 36% in 1992 tot ruim 45% in 1998,
in het tweede geval gaat het om een stijging van ruim 40% tot 57%. Ook binnen de
categorie bijstandsontvangers is sprake van een toename (van circa 70% naar
72%), maar deze is statistisch niet-significant.
Het aandeel vrouwen onder de werkenden in de responsgroep komt redelijk
overeen met dat onder werkenden in de totale Nederlandse bevolking4 (variërend
van 39% in 1992 t/m 43% in 1998). Binnen zowel de categorie WAO'ers als de
categorie WW'ers is echter sprake van een oververtegenwoordiging van vrouwen
in de responsgroep. Ten aanzien van de groep met een arbeidsongeschiktheidsuitkering gaat het om een lichte oververtegenwoordiging: waar vrouwen binnen de
totale bevolking 34% à 40% uitmaken van deze categorie, gaat het binnen de
responsgroep om 36% à 45%. Wat betreft de WW'ers is de oververtegenwoordiging van vrouwen echter aanzienlijk, en dan met name in de laatste twee enquêtejaren: terwijl zij in de totale bevolking in alle vier betreffende jaren iets meer dan
40% van de WW-ontvangers vormen, gaat het binnen de responsgroep in 1996 en
1998 om respectievelijk 57% en 58% (cijfers totale bevolking op basis van Lisv
1999a en CBS 2000b).
Wat betreft de leeftijd van de werkenden in de responsgroep blijkt dat deze tussen
1992 en 1998 gemiddeld steeds hoger is komen te liggen. In 1992 zijn de
werkenden gemiddeld 37 jaar, terwijl zij in 1998 gemiddeld 39 jaar oud zijn. Met
name het aandeel jongeren onder de 25 jaar is in de jaren negentig afgenomen: van
bijna 14% in 1992 naar 9% in 1998. Tegelijkertijd is het aandeel 55-64 jarigen
licht gestegen, van ruim 6% in 1992 tot ruim 7% in 1998.
Ook binnen de groep WAO'ers blijkt een wijziging in leeftijdsopbouw, maar hier is
sprake van een verjonging. Niet alleen is de gemiddelde leeftijd afgenomen (van
51 jaar in 1992 en 52 jaar in 1994 tot 49 jaar in 1998), maar ook vormen de 55plussers in 1998 een duidelijk kleinere categorie dan in de drie eerdere enquêtejaren. Terwijl deze leeftijdsgroep in 1992 en 1994 nog meer dan 45% van de
WAO'ers uitmaakt (en 43% in 1996), is haar aandeel in 1998 nog maar 38%.
De groep WW'ers is daarentegen verouderd in de jaren negentig. In 1998 is de
gemiddelde WW-ontvanger bijna 47 jaar oud, zo'n vier jaar ouder dan in 1996
(gemiddelde leeftijd bijna 43 jaar) en ruim 8 jaar ouder dan in 1992 (gemiddelde
leeftijd ruim 38 jaar). Zowel het aandeel 45-54-jarigen als het aandeel 55-64jarigen binnen de WW-gerechtigden is drastisch gestegen (respectievelijk van 17%
in 1992 naar iets minder dan 32% in 1998, en van 15% in 1992 naar 30% in 1998),
terwijl vooral het aandeel jongeren tot 25 jaar is gedaald (van 19% in 1992 naar
4% in 1998).
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Binnen de groep bijstandsgerechtigden blijken geen significante leeftijdsverschillen, alhoewel de gemiddelde leeftijd in 1998 (bijna 45 jaar) wat hoger ligt dan in
de voorgaande enquêtejaren (41 à 42 jaar).
Ook met betrekking tot de leeftijd is nagegaan in hoeverre de responsgroep als
representatief kan worden beschouwd voor de Nederlandse bevolking. Vanwege
het ontbreken van populatiegegevens over de omvang van de verschillende
leeftijdscategorieën onder de werkenden en onder de bijstandsgerechtigden,
hebben deze berekeningen uitsluitend betrekking op de ontvangers van een
arbeidsongeschiktheidsuitkering en die van een WW-uitkering.
In tegenstelling tot de ontwikkelingen in de responsgroep, is in de populatie
nauwelijks sprake van verjonging binnen de categorie WAO'ers. De 55-plussers
hebben in 1998 zelfs een iets groter aandeel binnen deze groep dan in 1992
(respectievelijk circa 39% en 38%). Wel is hun omvang iets verminderd ten
opzichte van 1996, toen 40% van de WAO'ers 55 jaar of ouder was.
Ten aanzien van WW-ontvangers zijn de ontwikkelingen in leeftijdsopbouw
binnen de responsgroep wel in overeenstemming met die binnen de gehele
populatie. Hoewel minder drastisch dan in de responsgroep, is zowel de omvang
van de 45-54-jarigen als die van de 55-64-jarigen onder de WW'ers in de populatie
gestegen. Waar in 1992 nog iets minder dan 16% tot de eerstgenoemde
leeftijdsgroep behoorde, bedraagt dit percentage bijna 21 in 1998. De toename van
het aandeel uitkeringsontvangers van 55 jaar of ouder heeft zich vooral na 1994
ingezet. Destijds behoorde 18% van de WW'ers tot deze leeftijdscategorie, terwijl
het vier jaar later om ruim 30% ging. Net als in de responsgroep, laten ook de
populatiegegevens een sterke vermindering van het aantal jonge WW-ontvangers
zien, van bijna 17% in 1992 tot bijna 6% in 1998.
Niet alleen wat sekse en leeftijd betreft, maar ook ten aanzien van het opleidingsniveau blijkt een verandering te zijn opgetreden in de samenstelling van de
werkzame categorie. Tussen 1992 en 1994 is het aandeel laag opgeleiden (lager
onderwijs, lbo en mavo) gestegen van bijna 49% naar ruim 54%, om vervolgens
weer te dalen naar iets meer dan 42% in 1998. Het aandeel hoog opgeleiden (hbo
en wetenschappelijk onderwijs) is in de periode 1992-1998 gestegen van circa
17% tot 23%.
Binnen de groep WAO'ers zijn eveneens wijzigingen opgetreden. Hier blijken de
laag opgeleiden sowieso veel sterker vertegenwoordigd (tenminste 70%) dan bij de
werkenden, maar bovendien neemt hun aandeel tussen 1992 en 1994 drastisch toe,
van 71% tot 83%. In de latere enquêtejaren daalt dit percentage weer, tot 77% in
1996 en iets minder dan 71% in 1998. Het aandeel hoog opgeleiden bedraagt 5%
in 1994 en circa 9% in de overige drie jaren.
Onder de WW-ontvangers en de bijstandsgerechtigden zijn geen significante
veranderingen in opleidingsniveau opgetreden, alhoewel ook bij hen enkele
fluctuaties worden waargenomen. In beide gevallen valt, net als bij de werkenden
en de WAO'ers, 1994 op vanwege het relatief grote aandeel respondenten met een
lage opleiding.
Met betrekking tot het huishoudenstype blijken alleen significante veranderingen
binnen de groep werkenden en de groep WW-ontvangers. Onder de werkenden
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gaat het met name om een daling van het aandeel alleenstaanden (van circa 19% in
de eerste drie enquêtejaren naar iets minder dan 15% in 1998) en een stijging van
het aandeel eenoudergezinnen (van bijna 3% in 1992 tot bijna 5% in 1998).
Daarnaast is het aandeel paren met kinderen enigszins gestegen (van zo'n 61% naar
64%) en het aandeel paren zonder kinderen licht gedaald (van 18% naar 17%).
Onder de WW'ers zijn deze tendensen eveneens te zien. Het percentage
alleenstaanden binnen deze categorie is afgenomen van 25% in 1992 tot 12% in
1998, terwijl het aandeel eenoudergezinnen in die periode is gestegen van ruim 6%
naar bijna 12%. De paren met kinderen zijn een steeds groter deel van de WW'ers
gaan uitmaken (stijging van 52% naar 69%), en de paren zonder kinderen een
steeds kleiner deel (daling van 17% naar iets minder dan 8%).
Binnen de groep WAO'ers vormen paren met kinderen in alle vier jaren de grootste
categorie (ruim tweederde deel), terwijl de eenoudergezinnen steeds ongeveer de
helft uitmaken van de groep bijstandsontvangers.
Vergelijking met populatiegegevens ten aanzien van de samenstelling naar huishoudenstype van de categorie bijstandsgerechtigden maakt duidelijk dat de
responsgroep in dit opzicht afwijkt van de populatie. De eenoudergezinnen blijken,
met de reeds genoemde omvang van rond 50%, sterk oververtegenwoordigd te zijn
in de responsgroep. In de populatie van bijstandsontvangers hebben zij namelijk
een aandeel van telkens circa 25%. De alleenstaanden zijn daarentegen juist sterk
ondervertegenwoordigd; waar zij in de responsgroep nog geen 10% van de
ABW'ers uitmaken, gaat het in de populatie steeds om 55% à 60%.
De meting van de etniciteit van de geïnterviewden verschilt door de jaren heen. In
de enquête van 1992 is aan alle respondenten gevraagd naar zijn of haar eigen land
van herkomst. In 1994 is gevraagd naar het geboorteland van zowel de respondent
zelf als diens ouders, maar alleen indien men (zelf of ouders) niet de Nederlandse
nationaliteit heeft. Hierdoor is onbekend hoeveel Surinamers en Antillianen er in
de responsgroep van 1994 zitten. Pas in 1996 en 1998 is aan álle respondenten
gevraagd naar het eigen geboorteland en dat van beide ouders. Voor de vergelijkbaarheid met de data van 1992 kunnen echter alleen de vragen met betrekking tot
het geboorteland van de respondent zelf worden gebruikt. Bovendien moeten, ten
behoeve van de vergelijking met 1994, de Surinamers en Antillianen in de drie
overige jaren worden gerekend als autochtone Nederlanders.
Dit alles gezegd hebbende, blijkt dat het percentage allochtonen onder de verschillende groepen uitkeringsgerechtigden door de jaren heen ongewijzigd is gebleven.
Zij maken circa 4% uit van de WAO'ers en ruim 6% van zowel de WW'ers als de
bijstandsontvangers. Binnen de groep werkenden vormen zij, met een percentage
van ongeveer 3, eveneens slechts een kleine minderheid. Overigens ligt in alle vier
categorieën hun aandeel duidelijk lager in 1994 (1% à 3%), hetgeen waarschijnlijk
moet worden toegeschreven aan de wijze van vraagstelling in dat jaar. Bovendien
lijkt in alle vier enquêtejaren de onderrepresentatie van allochtonen een rol te
spelen, aangezien hun aandeel binnen met name de verschillende
uitkeringsgroepen volgens de landelijke cijfers (veel) hoger ligt. Gezien al deze
onzekerheden, lijken de data met betrekking tot etniciteit dus te onbetrouwbaar om
erover te rapporteren.
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Voor het gemak zullen de ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering hier ook wel WAO'ers
worden genoemd. Het kan echter zijn dat zij feitelijk een andere arbeidsongeschiktheidsuitkering
ontvangen, zoals AAW, een Invaliditeitspensioen voor ambtenaren, of (sinds 1 januari 1998) WAZ of
Wajong.
De Wet Werkloosheidsvoorziening (WWV) betreft een werkloosheidsuitkering, bestemd voor diegenen
die niet aan de toetredingseisen van de Werkloosheidswet voldeden of die de maximale uitkeringsduur
hadden bereikt. Een WWV-uitkering werd gedurende maximaal twee jaar verstrekt en bedroeg
oorspronkelijk 75% (later 70%) van het laatst verdiende loon. Met de stelselherziening van 1987 is de
WWV samengevoegd met de WW.
Helaas blijken de data niet geschikt om veranderingen naar de duur van de betreffende
arbeidsmarktpositie vast te stellen. In 1994, 1996 en 1998 is namelijk alleen aan degenen die twee jaar
eerder een betaalde baan hadden, gevraagd sinds wanneer zij werkzaam zijn. Dit betekent dat voor de
niet-werkenden alleen informatie met betrekking tot de duur van de situatie bekend is indien zij tijdens
de twee jaar voorafgaand aan de enquête niet-werkend zijn geworden. De duur van hun
arbeidsmarktpositie is daarmee per definitie korter dan twee jaar.
In beide gevallen werkzaam voor tenminste één uur per week.
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Bijlage B Beschrijving van WBO 1993 en 1998

Inleiding
Hieronder worden enkele tabellen gepresenteerd op basis van het WBO 1993
(ruim 53.000 respondenten van 18-64 jaar) en het WBO 1998 (bijna 47.000
respondenten in die leeftijdsgroep). De bevindingen hebben betrekking op het
aandeel werkenden en uitkeringsontvangers in de responsgroep en op de
(persoons)kenmerken van deze laatsten.
Aandelen werkenden en uitkeringsontvangers in de responsgroep
In tabel B.1 staat het aandeel werkenden1 en het aandeel uitkeringsontvangers per
regeling weergegeven. Van alle respondenten jonger dan 65 jaar werkte in 1993
bijna 63%. Vijf jaar later blijkt dit percentage te zijn gestegen tot bijna 72%. Het
aandeel ontvangers van een werkloosheidsuitkering is vrijwel ongewijzigd
gebleven, maar het aandeel respondenten met een arbeidsongeschiktheidsuitkering
is met ruim een half procentpunt toegenomen. Daarentegen is het aandeel
bijstandsontvangers in 1998 duidelijk lager dan in 1993 (circa 2,5% tegenover
bijna 4%). Het percentage respondenten met een nabestaandenuitkering, tenslotte,
is nauwelijks veranderd.

Tabel B.1 Werkenden en uitkeringsontvangers per regeling (in procenten en absolute aantallen)a
1993
werkend (ontvangt loon of winst)

1998

%

n

%

n

significantie

62,9

33.707

71,6

33.501

*

uitkeringsontvangers:
ontvangers bijstandsuitkering
3,8
2.026
2,6
1.207
*
ontvangers arbeidsongeschiktheidsuitkering
5,9
3.164
6,7
3.140
*
ontvangers werkloosheidsuitkering
3,3
1.768
3,5
1.618
n.s.
ontvangers nabestaandenuitkering
1,3
686
1,4
644
n.s.
a Het totale percentage per jaar is minder dan 100, aangezien een deel van de respondenten geen persoonlijk
inkomen heeft of een andere uitkering (bijvoorbeeld een uitkering volgens de Ziektewet) dan hier genoemd is.
Anderzijds kan men meer dan één inkomensbron tegelijk hebben.
* Significant verschil tussen 1993 en 1998 (p < 0,05).
Bron: CBS (WBO 1993, 1998) SCP-bewerking

Kenmerken van de uitkeringsontvangers
Per regeling (WW, WAO, ABW en nabestaandenwet) is nagegaan of de samenstelling van de groep uitkeringsontvangers tussen 1993 en 1998 is gewijzigd.
Hierbij is gekeken naar zowel persoonskenmerken2 (geslacht, leeftijd, burgerlijke
staat en etniciteit3) als kenmerken van de woonomgeving (gemeentegrootte en
stedelijkheidsgraad van de woonplaats).
De samenstelling van de categorie WW-ontvangers blijkt naar alle onderzochte
kenmerken, behalve het geslacht, te zijn veranderd. Vrouwen maken in beide
onderzoeksjaren circa 42% van deze uitkeringsgroep uit. Over het geheel genomen
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zijn de WW'ers echter ouder geworden: het percentage 45-54-jarigen is gestegen
van 15 naar 21 en het percentage 55-64-jarigen van 21 naar 36. Daarentegen is het
aandeel 18-24-jarigen gedaald van 16% naar 5%, en het aandeel 25-34-jarigen van
27% naar 21%.
Wat betreft de burgerlijke staat zijn de nooit-gehuwden in 1998 duidelijk minder
sterk vertegenwoordigd dan in 1993 (respectievelijk 24% en 36%), terwijl met
name het aandeel gehuwden is toegenomen (van 54% naar 61%). Opmerkelijk is
de bevinding dat allochtonen in 1998 een relatief klein deel uitmaken van de WWontvangers (14%, tegenover 26% in 1993). Ten aanzien van de gemeentegrootte
blijkt dat de inwoners van de grotere gemeenten (100.000 à 250.000 inwoners) een
groter deel uitmaken van de groep WW'ers in 1998 (22%) dan in 1993 (17%),
hoewel het aandeel uitkeringsontvangers afkomstig uit gemeenten met meer dan
250.000 inwoners ongeveer gelijk is gebleven (circa 10%). Soortgelijke gegevens
worden gevonden ten aanzien van de stedelijkheidsgraad. Terwijl het aandeel
WW'ers uit de sterk stedelijke gemeenten tussen 1993 en 1998 is toegenomen van
22% naar 26%, ligt dat afkomstig uit de zeer sterk stedelijke woonplaatsen in beide
jaren stabiel rond 18%.
De groep respondenten die een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, is wel
in samenstelling veranderd naar geslacht en etniciteit, maar niet naar leeftijd of
burgerlijke staat. Het aandeel vrouwen is toegenomen (stijging van 35% naar
43%), terwijl het aandeel allochtonen juist is verminderd (van 14% naar 9%). Wat
betreft de twee kenmerken van de woonomgeving blijken opnieuw de steden met
100.000 à 250.000 inwoners sterker vertegenwoordigd in 1998 dan in 1993
(stijging van 14% naar 23%). Hetzelfde geldt voor de 'gewoon' sterk stedelijke
gemeenten (stijging van 20% naar 26%).
Onder de bijstandsontvangers is het aandeel vrouwen eveneens gestegen, van 59%
in 1993 naar 67% in 1998. Bovendien zijn zij, net als de WW'ers, relatief ouder
geworden: zowel het aandeel 35-44-jarigen als het aandeel 45-54-jarigen en 5564-jarigen ligt in 1998 duidelijk hoger (respectievelijk 29%, 19% en 15%) dan in
1993 (respectievelijk 22%, 16% en 12%). Het percentage gescheidenen is
eveneens gestegen (van 33% naar 38%), maar opnieuw is het aandeel allochtonen
afgenomen (van 36% naar 28%). Ten aanzien van de woonplaatskenmerken,
tenslotte, blijkt dat het aandeel ABW-ontvangers uit gemeenten met meer dan
250.000 inwoners is afgenomen van 21% naar 16%, maar dat het aandeel
afkomstig uit de iets kleinere gemeenten (100.000 à 250.000 inwoners) is gestegen
(van 24% naar 31%). Dezelfde tendens wordt gevonden in verband met de
stedelijkheidsgraad; de daling van het aandeel uitkeringsgerechtigden uit de zeer
sterk stedelijke woonplaatsen (van 32% naar 27%) blijkt samen te gaan met een
stijging van het aandeel uit de 'gewoon' sterk stedelijke gemeenten (van 26% naar
30%).
De samenstelling van de groep ontvangers van een nabestaandenuitkering is
ongewijzigd gebleven wat betreft geslacht, leeftijd en etniciteit. In beide jaren gaat
het in ruim vier van de vijf gevallen (circa 82%) om een vrouw, in eveneens ruim
vier van de vijf gevallen (rond 84%) om personen van 45 jaar of ouder, en in ruim
negen van de tien gevallen (circa 92%) om een autochtoon. Wel blijkt het in 1998
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minder vaak dan in 1993 te gaan om verweduwden (daling van 95% naar 86%), en
vaker om gescheidenen (stijging van 0% naar 7%). Tot slot zijn de grotere steden
in 1998 sterker vertegenwoordigd dan in 1993; het aandeel ANW-ontvangers uit
de steden met tenminste 100.000 is gestegen van 20% naar 27%.
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Gedefinieerd als 'ontvangt inkomen uit loon of uit eigen onderneming'. Een klein deel van deze
respondenten behoort echter tot de niet-werkenden volgens de definitie 'werkt tenminste 1 uur per
week'.
De variabele 'opleiding' in het bestand van 1998 is onvergelijkbaar met die in het bestand van 1993.
Etniciteit volgens de beperkte definitie (de respondent is allochtoon indien twee van de drie -respondent
zelf, vader en moeder- in het buitenland zijn geboren). Het aandeel allochtonen in de responsgroep van
1993 is opvallend hoog (21%, tegenover 7% in het bestand van 1998).
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Bijlage C Invloed achtergrondkenmerken op het combineren van uitkering
met betaald werk, resultaten van variantie-analyses

Inleiding
In hoofdstuk 4 (tabel 4.12) is een samenvatting gegeven van de resultaten van
variantie-analyses waarbij het al dan niet combineren van een uitkering met werk
als afhankelijke variabele fungeert. In deze bijlage worden de uitgebreide tabellen
van deze variantie-analyses gepresenteerd.
Verschillen tussen werkende en niet-werkende uitkeringsontvangers
Per regeling is nagegaan in welke opzichten degenen die de uitkering combineren
met betaald werk, verschillen van degenen die uitsluitend de uitkering als
inkomensbron hebben. De onderzochte kenmerken betreffen geslacht, leeftijd,
burgerlijke staat, etniciteit, gemeentegrootte en stedelijkheidsgraad van de
woonplaats. Per jaar zijn variantie-analyses uitgevoerd waarin deze kenmerken als
voorspellende variabelen zijn opgenomen.1 In de tabellen C.1 tot en met C.4 staan
de resultaten gepresenteerd (gecorrigeerde gegevens).
Tabel C.1 laat zien dat in 1993 de vrouwelijke WW-ontvangers duidelijk meer dan
hun mannelijke evenknie geneigd zijn naast de uitkering betaald werk te
verrichten. In 1998 hebben de mannen hen in dit opzicht echter bijna ingehaald en
is het verschil tussen de seksen niet langer significant.
In beide jaren blijkt het al dan niet combineren van de uitkering met betaald werk
te worden beïnvloed door leeftijd en etniciteit. De 55-plussers en allochtonen
hebben minder vaak een baan naast hun WW-uitkering dan de jongere leeftijdsgroepen en autochtonen.
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Tabel C.1 Invloed kenmerken op het combineren van uitkering met betaald werk, ontvangers werkloosheidsuitkering (gecorrigeerde gegevens)
1993a
%
geslacht
mannen
vrouwen

19
27

leeftijd
18–24 jaar
25–34 jaar
35–44 jaar
45–54 jaar
55–64 jaar

27
24
28
23
9

burgerlijke staat
gehuwd
gescheiden
verweduwd
ongehuwd

22
19
-22

etniciteit
autochtoon
allochtoon

25
14

gemeentegrootte
< 50.000 inwoners
50.000–100.000 inwoners
100.000–250.000 inwoners
 250.000 inwoners

23
22
20
18

1998b

significantie
*

%

significantie
n.s.

26
30
*

*
40
33
43
37
11

n.s.

*
31
22
-24

*

*
30
17

n.s.

*
31
25
26
22

stedelijkheidsgraad
n.s.
*
niet stedelijk
24
34
weinig stedelijk
24
29
matig stedelijk
21
27
sterk stedelijk
19
28
zeer sterk stedelijk
20
22
a n = 1.768.
b n = 1.618.
* Significant verschil tussen categorieën, gecorrigeerd voor de invloed van de overige variabelen (p < 0,05).
Bron: CBS (WBO 1993, 1998) SCP-bewerking

Tenslotte zijn in 1998 de burgerlijke staat, de gemeentegrootte en de stedelijkheidsgraad van de woonplaats van belang. Het combineren van uitkering met werk
komt vaker voor onder gehuwden, onder inwoners van kleine gemeenten en onder
inwoners van niet-stedelijke gemeenten.
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Tabel C. 2 Invloed kenmerken op het combineren van uitkering met betaald werk, ontvangers arbeidsongeschiktheidsuitkering (gecorrigeerde gegevens)
1993a
%
geslacht
mannen
vrouwen

23
12

leeftijd
18–24 jaar
25–34 jaar
35–44 jaar
45–54 jaar
55–64 jaar

30
28
26
24
9

burgerlijke staat
gehuwd
gescheiden
verweduwd
ongehuwd

20
17
17
16

etniciteit
autochtoon
allochtoon

21
9

gemeentegrootte
< 50.000 inwoners
50.000–100.000 inwoners
100.000–250.000 inwoners
 250.000 inwoners

20
18
16
17

1998b
significantie
*

%

significantie
*

30
18
*

*
26
34
33
31
15

n.s.

*
26
21
20
24

*

*
26
16

n.s.

*
28
22
23
20

stedelijkheidsgraad
n.s.
*
niet stedelijk
21
30
weinig stedelijk
20
27
matig stedelijk
18
24
sterk stedelijk
18
23
zeer sterk stedelijk
16
21
a n = 3.164.
b n = 3.140.
* Significant verschil tussen categorieën, gecorrigeerd voor de invloed van de overige variabelen (p < 0,05).
Bron: CBS (WBO 1993, 1998) SCP-bewerking

Bij de ontvangers van een arbeidsongeschiktheidsuitkering zijn het eerder de
mannen die naast hun uitkering een betaalde baan hebben (zie tabel C.2). In 1993
werkt 23% van de mannen en 12% van de vrouwen, terwijl het in 1998 om
respectievelijk 30 en 18% gaat.
Ook de leeftijd en etniciteit zijn opnieuw van invloed op het al dan niet combineren van werk en uitkering, waarbij in beide jaren de oudste uitkeringsontvangers
en de allochtonen minder vaak een baan hebben dan de jongere en de autochtone
WAO'ers.
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Net als bij de WW-ontvangers zijn ook nu de burgerlijke staat, de gemeentegrootte
en de stedelijkheidsgraad alleen in 1998 van belang. Bovendien lopen de effecten
in dezelfde richting: gehuwden, inwoners van kleine gemeenten en inwoners van
niet- of zwak-stedelijke gemeenten hebben vaker een baan naast de uitkering dan
niet (meer) gehuwden en dan respondenten uit grotere steden en/of gemeenten met
een hogere stedelijkheidsgraad.

Tabel C.3 Invloed kenmerken op het combineren van uitkering met betaald werk, ontvangers bijstandsuitkering
(gecorrigeerde gegevens)
1993a
%
geslacht
mannen
vrouwen

11
13

leeftijd
18–24 jaar
25–34 jaar
35–44 jaar
45–54 jaar
55–64 jaar

10
15
15
10
4

burgerlijke staat
gehuwd
gescheiden
verweduwd
ongehuwd

12
10
-14

etniciteit
autochtoon
allochtoon

14
9

gemeentegrootte
< 50.000 inwoners
50.000–100.000 inwoners
100.000–250.000 inwoners
 250.000 inwoners

13
10
13
10

1998b
significantie
n.s.

%

significantie
n.s.

13
16
*

*
20
16
19
13
5

n.s.

n.s.
15
17
-13

*

*
17
9

n.s.

n.s.
15
15
15
14

stedelijkheidsgraad
n.s.
n.s.
niet stedelijk
12
17
weinig stedelijk
15
13
matig stedelijk
10
14
sterk stedelijk
12
17
zeer sterk stedelijk
11
14
a n = 2.026.
b n = 1.207.
* Significant verschil tussen categorieën, gecorrigeerd voor de invloed van de overige variabelen (p < 0,05).
Bron: CBS (WBO 1993, 1998) SCP-bewerking
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Voor de bijstandsontvangers is, blijkens tabel C.3, het verrichten van betaald werk
naast de uitkering in geen van beide jaren gerelateerd aan het geslacht, de
burgerlijke staat en het inwonertal of de stedelijkheidsgraad van de woonplaats. De
leeftijd en de etniciteit doen er echter wel toe. Net als bij de WW'ers en de
arbeidsongeschikten hebben de 55-plussers en de allochtonen daarbij minder vaak
een baan dan de jongere en/of autochtone bijstandsontvangers.

Tabel C.4 Invloed kenmerken op het combineren van uitkering met betaald werk, ontvangers
nabestaandenuitkering (gecorrigeerde gegevens)
1993a
%
geslacht
mannen
vrouwen

45
22

leeftijd
18–24 jaar
25–34 jaar
35–44 jaar
45–54 jaar
55–64 jaar

--37
47
16

burgerlijke staat
gehuwd
gescheiden
verweduwd
ongehuwd

--26
--

etniciteit
autochtoon
allochtoon

26
22

gemeentegrootte
< 50.000 inwoners
50.000–100.000 inwoners
100.000–250.000 inwoners
 250.000 inwoners

28
24
24
21

1998b

significantie
*

%

significantie
*

43
26
*

*
--51
47
16

n.s.

n.s.
--28
--

n.s.

n.s.
29
--

n.s.

n.s.
27
30
34
28

stedelijkheidsgraad
*
n.s.
niet stedelijk
31
27
weinig stedelijk
19
28
matig stedelijk
30
30
sterk stedelijk
29
32
zeer sterk stedelijk
20
28
a n = 686.
b n = 644.
* Significant verschil tussen categorieën, gecorrigeerd voor de invloed van de overige variabelen (p < 0,05).
Bron: CBS (WBO 1993, 1998) SCP-bewerking
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Gezien het geringe aantal respondenten in sommige subgroepen van ontvangers
van een nabestaandenuitkering (bijvoorbeeld de jongere leeftijdscategorieën), is de
betrouwbaarheid van de bevindingen in tabel C.4 beperkt. Wel kan met redelijke
zekerheid worden gesteld dat in beide jaren de mannelijke ANW'ers en de 3554-jarigen vaker een betaalde baan hebben dan de vrouwen en de 55-64-jarigen.

Noot
1

178

Er zijn twee reeksen analyses uitgevoerd, waarbij gemeentegrootte en stedelijkheidsgraad afzonderlijk
zijn opgenomen.
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