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Van bijstand naar duurzaam 
werk

mr. dr. A. Eleveld en prof. mr. S. Klosse1

In dit artikel onderzoeken we in hoeverre werkstages een duurzame doorstroom van bijstand naar werk 
bevorderen en doen we suggesties om de uitstroompercentages te verhogen. Daarnaast verkennen we 
de mogelijkheden die persoonlijke dienstverlening biedt voor een duurzame uitstroom van bijstand 
naar werk.

1. Essentie

De Participatiewet wil zoveel mogelijk bijstandsge-
rechtigden laten uitstromen naar regulier, betaald 
werk. In deze bijdrage onderzoeken we allereerst 
in hoeverre de werkstage een geschikte methode is 
om dit doel te bereiken. Aan de hand van empirisch 
onderzoek uitgevoerd in drie Nederlandse gemeen-
ten concluderen we dat werkstages maar in beperk-
te mate leiden tot een duurzame overstap naar re-
gulier betaald werk. Om de uitstroompercentages 
duurzaam te verhogen, zullen de belangen van 
gemeenten, werkgevers en bijstandsontvangers 
beter op elkaar moeten worden afgestemd. Er is 
een gezamenlijke inspanning nodig gericht op het 
creëren van duurzame maatwerkoplossingen. Ook 
het financieringsmodel zal moeten worden aange-
past. In het tweede deel van dit artikel verkennen 
we op basis van literatuuronderzoek een alterna-
tieve route om bijstandsontvangers te integreren in 
het ‘werkdomein’. Geïnspireerd door buitenlandse 
voorbeelden laten we zien dat er in de sfeer van de 
persoonlijke dienstverlening kansen liggen om de 
samenleving inclusiever te maken. We bevelen aan 
deze route aan een nader onderzoek te onderwer-
pen.

2. Van uitkering naar werk

2.1. Uitgangspunt

‘Het moet normaal worden dat ook mensen 
voor wie dat niet meteen vanzelfsprekend is, 
kunnen deelnemen aan het arbeidsproces. 
Werk zorgt voor economische, financiële en so-
ciale zelfstandigheid en draagt bij aan zelfont-
plooiing, het gevoel van eigenwaarde, sociale 

1. Anja Eleveld is als universitair docent verbonden 
aan de afdeling Sociaal Recht van de Vrije Universi-
teit Amsterdam. Saskia Klosse is hoogleraar Sociaal 
Recht aan de Universiteit Maastricht.

contacten en sociale cohesie. Werk is kortom de 
beste vorm van sociale zekerheid’.2 

Deze passage komt uit de Memorie van Toelichting 
bij de Participatiewet. Gemeenten worden daarmee 
aangespoord om zoveel mogelijk bijstandsontvan-
gers onder te brengen bij reguliere werkgevers. Dit 
is onderdeel van het streven naar een inclusieve sa-
menleving; een samenleving waarin iedereen vol-
waardig meedoet en ertoe doet. De bedoeling is dat 
dit ‘meedoen’ bij voorkeur in een werksetting ge-
stalte krijgt. Gelijkwaardigheid is daarbij de norm. 
Dit betekent dat bijstandsontvangers in principe 
bij reguliere werkgevers gaan werken op basis van 
een gewone arbeidsovereenkomst (art. 7:610 BW). 
Zij krijgen zo dezelfde rechten als werknemers en 
bouwen, net als werknemers, socialezekerheids-
rechten en pensioenrechten op.
Dit is een nobel uitgangspunt. Maar tegelijkertijd 
lastig te realiseren. Zeventig procent van de bij-
standsontvangers zit namelijk al langer in de bij-
stand. Hun perspectief op het verkrijgen van een 
regulier betaalde baan is bepaald niet f lorissant. 
Jaarlijks stroomt circa dertig procent van de bij-
standsontvangers de bijstand uit; circa veertig pro-
cent van hen verwerft regulier betaald werk.3 Na 
twee jaar in de bijstand is dat percentage gedaald 
tot ongeveer vijf procent.4 Binnen de gemeentelijke 
bestanden is zo een ‘harde kern’ ontstaan van men-
sen die niet zomaar inpasbaar zijn in het reguliere 
arbeidsproces. Dit kan liggen aan tal van factoren, 
bijvoorbeeld aan hun leeftijd, opleiding, verouder-
de kennis, gebrek aan werkervaring, taalproble-
men, schulden, verslavingsperikelen, lichamelijke 
of psychische problemen of een combinatie daar-
van. Kortom, het gaat hier om mensen waarvoor 
werkgevers niet meteen staan te trappelen.

2. Kamerstukken II 2013/14, 33 161, nr. 107, p. 36- 37.
3. Divosa, Benchmark Werk en Inkomen, Jaarrapporta-

ge 2018.
4. Berenschot, Landkaart van de Participatiewet – waar 

staan gemeenten met de uitvoering van de Participa-
tiewet? Utrecht: Berenschot, 2018.
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2.2. Wettelijk kader

Om het pad naar de arbeidsmarkt te effenen, rust 
op gemeenten de taak om bijstandsontvangers te 
ondersteunen bij het verkrijgen van algemeen ge-
accepteerde arbeid (art. 6b Participatiewet jo. art. 
7 lid 1 Participatiewet). Arbeid die op enigerlei wij-
ze wordt gesubsidieerd door de gemeente valt hier 
niet onder.5 Het college kan bijstandsontvangers 
ook een voorziening aanbieden, gericht op arbeids-
inschakeling (art. 7 lid 1 onder a Participatiewet). 
Bijstandsontvangers zijn verplicht om gebruik te 
maken van een door het college aangeboden voor-
ziening (art. 9 lid 1 onder b Participatiewet). Doen 
ze dat niet dan heeft dat consequenties voor de uit-
kering (art. 18 lid 4 en 5 Participatiewet).
Een werkstage is één van de vele voorzieningen die 
gemeenten kunnen inzetten ter bevordering van de 
arbeidsinschakeling.6 De voorwaarden waaronder 
de werkstage wordt verricht zijn meestal neerge-
legd in de plaatselijke re-integratieverordening. 
Art. 10a Participatiewet regelt daarnaast de partici-
patieplaats. Net als de werkstage, biedt de participa-
tieplaats bijstandsontvangers de mogelijkheid om 
met behoud van uitkering te werken aan het ver-
hogen van hun kansen op de arbeidsmarkt. Anders 
dan de werkstage is de participatieplaats specifiek 
bedoeld voor personen met een grote afstand tot 
de arbeidsmarkt. Bovendien zijn de voorwaarden 
voor het gebruik van de participatieplaats wettelijk 
geregeld.7 Gemeenten maken overigens steeds min-
der gebruik van deze voorziening.8 Bijstandsont-
vangers kunnen tot slot worden verplicht om, als 
tegenprestat ie voor het ontvangen van de uitkering, 
bepaalde werkzaamheden uit te voeren (art. 9 lid 
1 onder c van de Participatiewet). Ook dit gebeurt 
met behoud van hun uitkering. Anders dan bij de 
werkstage en de participatieplaats gaat het in dat 
geval niet om arbeid die ter bevordering van de ar-
beidsinschakeling wordt verricht. 
Er is ook oog voor de werkgeverskant. Neemt een 
werkgever bijvoorbeeld een bijstandsgerechtigde 
in dienst die niet zelfstandig in staat is het wettelijk 
minimumloon te verdienen, dan kan het produc-
tieverlies worden gecompenseerd met een loonkos-
tensubsidie (art. 10c en 10d Participatiewet). Bij het 
in dienst nemen van bijstandsontvangers kunnen 
werkgevers ook profiteren van de ‘no risk polis’ die 
werkgevers deels bevrijdt van de loonkosten bij 
ziekte (art. 29b Ziektewet [ZW]). Op grond van de 
Wet tegemoetkomingen loondomein [Wtl] kunnen 

5. Rechtbank ’s Hertogenbosch 16 juli 2019, zaaknum-
mer: SHE 18/2344 (niet gepubliceerd).

6. Cedris, SBCM, Werkfit trajecten, een eerste inventari-
satie, Utrecht: Cedris 2017. Voor een recent voorbeeld 
uit de rechtspraak zie CRvB 30 juli 2019, ECLI: NL: 
CRVB: 2019: 2663.

7. Zie voor de voorwaarden van de participatieplaats 
art. 10a Participatieplaats. Zie verder Kamerstukken II 
2005/06, 30650, nr. 3. 

8. Zie CBS Statline. Door geen van de gemeenten die 
betrokken waren in het onderzoek werd gebruik ge-
maakt van dit instrument. 

eveneens loonkostenvoordelen worden verstrekt. 
Verder kunnen gemeenten een jobcoach inzetten 
die de betrokkene op kosten van de gemeente bege-
leidt op de werkplek (art. 10da Participatiewet).
Daarnaast wordt met de ‘banenafspraak’ aan de 
werkgelegenheidskant getimmerd. De ‘banenaf-
spraak’ is een product van het Sociaal Akkoord dat 
het toenmalige kabinet in 2013 sloot met de sociale 
partners. Met dit Akkoord committeerden werkge-
vers zich aan het creëren van extra werkplekken 
voor mensen die niet zelfstandig in staat zijn het 
wettelijk minimumloon te verdienen. Dit gebeurt 
stapsgewijs met 2026 als eindpunt. Dan moeten er 
125.000 extra werkplekken voor deze mensen zijn 
gerealiseerd. De overheid kan dit zo nodig met een 
quotumplicht afdwingen (art. 34 en 38h Wet Finan-
ciering sociale verzekeringen (hierna: Wfsv). 
Extra werkgelegenheid wordt verder gecreëerd via 
beschutte werkplekken. Deze werkplekken zijn 
speciaal bedoeld voor bijstandsontvangers die niet 
in een reguliere setting kunnen werken. Gemeen-
ten zijn verplicht om jaarlijks een door het Rijk 
vastgesteld aantal van deze werkplekken te creë-
ren. Bijstandsontvangers werken daar op basis van 
een arbeidsovereenkomst met de gemeente. Die 
treedt op als werkgever maar kan de betrokkenen, 
bijvoorbeeld via detacheringsconstructies, ook 
plaatsen in een beschutte werkomgeving bij regu-
liere werkgevers (art. 10b Participatiewet).

3. Aanpak/methoden

In deze bijdrage gaan we allereerst na hoe met de 
werkstage wordt getracht de kans op doorstroom 
naar regulier werk te vergroten en waar er kinken 
in de kabel kunnen komen (par. 4). Voor dit onder-
deel bouwen we voort op exploratief empirisch 
onderzoek dat werd uitgevoerd in drie gemeenten. 
Een van de geselecteerde gemeenten behoort tot 
de vier grootsten van Nederland (gemeente A). De 
twee anderen zijn middelgroot (tussen de 50.000 en 
100.000 inwoners) en gelegen buiten de randstad 
(gemeenten B en C).
Ten behoeve van het onderzoek zijn stagebedrijven 
bezocht en semigestructureerde interviews afge-
nomen. Voor dit artikel is gebruik gemaakt van 
43 interviews met bijstandsgerechtigden die een 
werkstage volgen, of kortgeleden hebben afgeslo-
ten. Ook is geput uit 30 interviews met uitvoeren-
de medewerkers van de drie gemeente (inclusief 
leidinggevende functionarissen), 10 interviews 
met gemeentelijke beleidsmedewerkers en 29 in-
terviews met bedrijfsleiders en/of werkbegeleiders 
van ‘stagiaires’. De interviewdata zijn verwerkt met 
Atlas TI.
In het tweede onderdeel van deze bijdrage onder-
zoeken we hoe de kans op doorstroom naar regulier 
betaald werk kan worden verhoogd (par. 5). Daarbij 
verkennen we ook een alternatieve route om meer 
bijstandsgerechtigden duurzaam te re-integreren 
in het werkdomein (par. 6). Aan dit onderdeel ligt 
een literatuurstudie ten grondslag. Daarvoor is des-
kresearch uitgevoerd.
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4. Werkstages

De term ‘werkstage’ is niet wettelijk gedefinieerd, 
maar wordt steeds meer gebruikt in gemeentelijke 
re-integratieverordeningen. In deze bijdrage ver-
staan wij onder ‘werkstage’ een voorziening die 
door de gemeente wordt ingezet ter bevordering 
van de arbeidsinschakeling (zoals bedoeld in art. 
7 lid 1 onder a jo. art. 9 lid 1 onder b Participatie-
wet) met het doel om bijstandsontvangers in staat 
te stellen om met behoud van uitkering bepaalde 
werkzaamheden te verrichten ter verhoging van 
hun re-integratiekansen. 

4.1. Soorten stages

De werkstages die binnen de geselecteerde gemeen-
ten worden aangeboden, kunnen in twee typen 
worden onderscheiden. Het eerste type is de proef-
tijdstage. Dit type wordt in de regel ingezet voor 
bijstandsontvangers met een reëel perspectief op 
doorstroom naar regulier, betaald werk. Kenmer-
kend voor de proeftijdstage is dat het bedrijf waar 
de stage plaatsvindt, zich verbindt aan de intentie 
om de stagiaire na af loop van de stage in dienst te 
nemen. In gemeente C maakten vier van de zeven 
bezochte bedrijven gebruik van deze mogelijkheid. 
In gemeente B was dit het geval bij een van de acht 
bezochte bedrijven. In gemeente A was geen van de 
vijf bezochte bedrijven een ‘proeftijdbedrijf ’.
Naast de proeftijdstage zijn er ook werkstages ‘zon-
der uitstroomgarantie’. Dit tweede type wordt in de 
regel gebruikt ter verhoging van de re-integratie-
kansen van bijstandsontvangers. Werkstages zon-
der uitstroomgarantie zijn in de regel in tijd beperkt 
(bijvoorbeeld voor de duur van drie maanden met 
de mogelijkheid van een verlenging). In gemeente B 
worden ze ook voor onbepaalde tijd ingezet.
Het bedrijf waar de stage wordt uitgevoerd, is niet 
per definitie een ‘markt’ bedrijf. Het kan ook een 
Sw-bedrijf zijn. Dit hangt samen met het besluit om 
de sociale werkvoorziening af te sluiten voor nieu-
we instroom. Sinds 1 januari 2015 worden daardoor 
geen nieuwe indicaties meer afgegeven voor de 
sociale werkvoorziening. Maar dat betekent niet 
automatisch dat Sw-bedrijven ook minder opdrach-
ten krijgen. Met het oog hierop gebruiken steeds 
meer Sw-bedrijven werkstages als middel om aan 
verleende opdrachten te kunnen blijven voldoen. 
Uit ons onderzoek blijkt dat deze mogelijkheid ook 
in de drie geselecteerde gemeenten wordt benut.

4.2. Juridische consequenties

Werkstages zijn bedoeld om bijstandsontvangers 
in de gelegenheid te stellen om hun positie op de 
arbeidsmarkt te versterken. Zij doen dat door in 
een werksetting bepaalde werkzaamheden te ver-
richten. De vraag is welke consequenties dit heeft 
voor de rechtspositie van bijstandsontvangers. Ver-
richten zij arbeid op basis van een arbeidsovereen-
komst in de zin van art. 7:610 BW?

4.2.1. Geen arbeidsovereenkomst

In de rechtspraak is een aantal malen de vraag 
aan de orde geweest of een bijstandsontvanger die 
arbeid verricht met behoud van uitkering, deze 
arbeid verricht op basis van een arbeidsovereen-
komst. Bij de toetsing aan de elementen ‘loon’, ‘ar-
beid’ en ‘gezag’ uit art. 7:610 BW, betrok de rechter 
eveneens de doelstelling van de overeenkomst 
tussen de bijstandsontvanger, de gemeente en de 
werkverschaffer.9 In een eerdere bijdrage heeft 
één van de auteurs deze jurisprudentie uitgebreid 
besproken. Hier is geen ruimte om deze exercitie te 
herhalen, daarom zal worden volstaan met de kern-
punten van de destijds gemaakte analyse.
Aan het element ‘gezag’ zal in de regel zijn voldaan. 
Gezag ligt in ieder geval bij de werkverschaffer die 
feitelijk toezicht uitoefent op de uitvoering van de 
werkzaamheden. Daarnaast bestaat er een gezags-
relatie tussen de gemeente die de Participatiewet 
uitvoert en de bijstandsontvanger.
Om te kunnen beoordelen of voldaan is aan het 
element ‘arbeid’, reikt de civielrechtelijke jurispru-
dentie de volgende criteria aan. In de eerste plaats 
is van belang voor wie de activiteiten het meest pro-
fijtelijk zijn: is dit voor de werkverschaffer voor wie 
de arbeid economische waarde heeft of voor de bij-
standsgerechtigde die zijn kennis en ervaring uit-
breidt?10 In de tweede plaats dient nagegaan te wor-
den in welke mate de inzet van de stagiaire beperkt 
wordt door vooraf opgestelde leerdoelen.11 In de der-
de plaats is relevant of een werkverschaffer wordt 
gezocht die past bij de leerdoelen van de stagiaire of 
dat een stagiaire wordt gezocht bij de wens van de 
werkverschaffer om te voorzien in de personeels-
vraag.12 De uitkomst van deze toetsing hangt sterk 
af van de specifieke omstandigheden van het geval.
Indien aan het element ‘arbeid’ wordt voldaan, 
vormt evenwel het element ‘loon’ een onoverko-
melijk struikelblok voor de vaststelling van een 
arbeidsovereenkomst. Zo heeft het hof ‘s Herto-
genbosch geoordeeld dat een uitkering geen loon 
is in de zin van art. 7:610 BW. De verplichte beta-
ling van de uitkering berust namelijk op een toe-
kenningsbesluit en niet op een privaatrechtelijke 
rechtsverhouding. Dat de uitkering (tot nu toe) niet 
is gekwalificeerd als ‘loon’ houdt eveneens verband 
met het feit dat partijen niet hebben beoogd om een 
arbeidsovereenkomst aan te gaan.13 Het hof Den 
Haag overwoog verder dat een bijstandsuitkering 

9. Hof ‘s Hertogenbosch 1 maart 2011, ECLI: NL: GHAMS: 
BP7286, JIN 2011/277; Hof Amsterdam 16 april 2019, 
ECLI: NLGHAMS: 2019: 1327.

10. HR 29 oktober 1982, ECLI: NL: HR: 1982: ACO442, NJ 
1983/230 (Hesseling/Ombudsman).

11. Zie A-G 13 december 2012 ,ECLI: NL: PHR: 2012: BY8742 
(Adspirant registerloodsen), punt 6.8. 

12. HR 9 oktober 2015, ECLI: NL: HR: 2015: 3019, JAR 2015/277 
(Logidex).

13. Hof ‘s Hertogenbosch 1 maart 2011, ECLI: NL: GHAMS: 
BP7286, JIN 2011/277; Zie ook hof Amsterdam 16 april 
2019, ECLI: NLGHAMS: 2019: 1327, JAR 2019/216, m.nt. A. 
Eleveld.
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niet kan worden aangemerkt als een onmiddellijke 
tegenprestatie voor de verrichte activiteiten om-
dat betrokkene, onaf hankelijk van de vraag of hij 
arbeid verricht, recht heeft op de toegekende bij-
standsuitkering. Bovendien kan de uitkering niet 
alleen worden verlaagd, indien de opgedragen ar-
beid niet wordt verricht, maar ook als de betrokke-
ne zich niet houdt aan een van de andere verplich-
tingen die verbonden zijn aan de uitkering.14

Als gevolg van het bovenstaande hebben bijstands-
ontvangers die in het kader van een werkstage 
arbeid verrichten, een andere rechtspositie dan 
‘gewone’ werknemers met wie ze soms zij aan zij 
werken. Anders dan ‘gewone’ werknemers heb-
ben re-integrerende bijstandsontvangers bijvoor-
beeld geen toegang tot (vrijwel het gehele) civiele 
arbeidsrecht. Onduidelijk is verder in hoeverre de 
re-integrerende bijstandsgerechtigde valt onder de 
werkingssfeer van publiekrechtelijke bescherming 
zoals de Arbeidsomstandighedenwet en de Arbeid-
stijdenwet. Relevant hierbij is of de re-integrerende 
bijstandsontvanger wordt aangemerkt als ‘vrijwil-
liger’ of als ‘stagiaire’ in de zin van die wetten.15 
Ook de Participatiewet biedt de bijstandsontvanger 
geen arbeidsrechtelijke bescherming.

4.2.2. Stageovereenkomst

Het ontbreken van arbeidsrechtelijke bescherming 
wringt in de praktijk nogal eens, zeker als bij-
standsontvangers worden ingezet voor een klus die 
ze samen met ‘gewone’ werknemers moeten klaren. 
Dit euvel kan deels worden verholpen door arbeids-
rechtelijke bescherming te regelen in een stage-
overeenkomst die de bijstandsgerechtigde sluit met 
de gemeente of een private werkgever.16

Uit ons onderzoek blijkt dat dit soort overeenkom-
sten inderdaad voorkomen. Wat daarbij opvalt, is 
dat deze overeenkomsten niet altijd worden gete-
kend en inhoudelijk ook nogal wat variatie laten 
zien. Zo bevatten niet alle stageovereenkomsten 
een beschrijving van de aard van de activiteiten, 
een vakantieregeling en een bepaling over werkge-
versaansprakelijkheid. Bovendien dienen ze vaak 
eerder als ‘bewijs’ dat iemand stage heeft gelopen 
dan als een document waarin de arbeidsrechtelij-
ke bescherming van bijstandsgerechtigden wordt 
geregeld. Geïnterviewde bedrijfsleiders en case-
managers waren vaak ook niet op de hoogte van 

14. Hof Den Haag, 4 oktober 2016, ECLI: NL: GHDHA: 2016: 
3034, NTFR 2016/2712.

15. Zie over de arbeidsrechtelijke bescherming van 
re-integrerende bijstandsgerechtigden uitgebreid A. 
Eleveld, ‘De arbeidsrechtelijke bescherming van wer-
kende bijstandsgerechtigden’, ArbeidsRecht 2015/27; A. 
Eleveld, ‘Haagse Harry onder de loep: De re-integre-
rende bijstandsgerechtigde en de arbeidsovereen-
komst’ in (Handen) Af van de arbeidsovereenkomst: 
Verslag van het 15e Nationaal Arbeidsrechtcongres in 
november 2017. Den Haag: Sdu Juridisch, 2018, p. 79-
92.

16. Ibid.

de mogelijkheid om werkstagiaires op deze manier 
arbeidsrechtelijke bescherming te bieden.
Opvallend is verder dat de geselecteerde gemeenten 
niet systematisch onderzoeken of de werkverschaf-
fers wel voldoen aan de normen van de Arbeidsom-
standighedenwet. Dit is echter geen overbodige 
luxe, zo blijkt uit een recent onderzoeksrapport 
over de gezondheidsrisico’s die bijstandsgerechtig-
den opliepen bij het werken met chroom-houdende 
verf.17 Uit ons onderzoek blijkt daarnaast dat, in ge-
val van arbeidsongeschiktheid, er geen specifieke 
ziektebegeleiding plaatsvindt vanuit de gemeente. 
Weliswaar wordt in twee van de drie ondergezoch-
te gemeenten gebruik gemaakt van Arbodiensten, 
maar dat gebeurt hoofzakelijk voor de controle van 
het ziekteverzuim en niet voor de begeleiding van 
de re-integrerende bijstandsontvangers. 

4.3. Positieve effecten

Gelet op hun doel, waren we benieuwd naar de ef-
fecten van de werkstage: in hoeverre wordt de kans 
op uitstroom naar regulier betaald werk daarmee 
verhoogd? Onze bevindingen beschrijven we hier-
onder per stagetype.

4.3.1. Proeft ijdstages

Uit ons onderzoek blijkt dat werkstages met een 
proeftijdbeding kansverhogend kunnen werken 
doordat bijstandsontvangers daarmee kunnen la-
ten zien wat ze waard zijn en van beide kanten kan 
worden bekeken of het klikt. Proeftijdstages bie-
den bijstandsontvangers zo een opstapje naar regu-
lier betaald werk. In de praktijk worden hiervoor 
verschillende constructies gebruikt.
Gemeente B spreekt bijvoorbeeld met een re-inte-
gratiebedrijf af dat dit bedrijf bijstandsgerechtig-
den na een proeftijdstage van een maand in dienst 
neemt. Het re-integratiebedrijf leent de betrokke-
ne vervolgens voor maximaal twee jaar uit aan 
bedrijven die, in het kader van ‘social return’, de 
verplichting zijn aangegaan om bij de uitvoering 
van aanbestedingsprojecten een bepaald aantal bij-
standsgerechtigden te betrekken. Bijstandsontvan-
gers krijgen zo gedurende een periode van maxi-
maal twee jaar de gelegenheid om regulier, betaald 
werk te doen. In theorie neemt hun arbeidsvermo-
gen daardoor zodanig toe dat ze aansluitend kun-
nen doorstromen naar een ander regulier, betaald 
dienstverband. Uit ons onderzoek blijkt echter dat 
dit lang niet voor alle gegadigden is weggelegd (zie 
paragraaf 4.4.4).
In gemeente C starten bijstandsgerechtigden bij 
een re-integratiebedrijf met een proeftijdstage van 
twee tot vier maanden. Als dat goed gaat, sluit het 

17. Onaf hankelijke onderzoekscommissie Tilburg 
Chroom-6, ‘Door het stof. Over kwetsbaarheid en goe-
de bedoelingen. Gezondheidsrisico’s op de werkvloer 
bij tROM tussen 2004-2012’, Eindadvies, 31 januari 
2019. 
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re-integratiebedrijf een uitzendovereenkomst met 
de werkstagiaire voor de duur van zes maanden. Op 
basis van deze overeenkomst wordt de betrokkene 
te werk gesteld bij een bedrijf in de metaalsector. 
Het re-integratiebedrijf betaalt hem of haar daar-
voor het wettelijk minimumloon. De kosten hier-
van worden deels gecompenseerd met een gemeen-
telijke subsidie. De gemeente neemt bovendien de 
volledige loonkosten voor haar rekening indien de 
betrokkene langer dan een week ziek is, tot maxi-
maal 6 weken ziekte (no-risk polis). Deze (gesubsi-
dieerde) uitzendconstructie kan eventueel worden 
verlengd met nog eens zes maanden. Daarna kan 
de betrokkene via een regulier uitzendbureau te 
werk gesteld worden bij het metaalbedrijf tegen het 
cao-loon. In de praktijk verwerft de helft van de 
betrokkenen zo een (kortdurend) regulier betaald 
vervolgcontract bij dit bedrijf. Bij een andere be-
drijf in gemeente C worden gesubsidieerde uitzend-
overeenkomsten aangeboden voor een periode van 
maximaal twee jaar. In dat geval lukt het circa 35% 
van de gesubsidieerde arbeidskrachten om daarna 
een (kortdurend) regulier betaald vervolgcontract 
te bemachtigen.18

De lering die we uit deze voorbeelden kunnen trek-
ken, is dat de overstap van uitkering naar werk 
vaak wordt gerealiseerd via tijdelijk gesubsidieerde 
uitzend- of detacheringsconstructies. Voor gemeen-
ten zijn dit soort constructies financieel aantrekke-
lijk, omdat als gevolg hiervan het aantal bijstands-
ontvangers lager kan uitkomen dan was geraamd. 
Het overschot dat hierdoor ontstaat op het uitke-
ringsbudget mogen gemeenten vrij besteden. Bij 
een gesubsidieerde uitzend- of detacheringscon-
structie betaalt de gemeente wel een eenmalige 
subsidie voor elke bijstandsontvanger die tijdelijk 
in dienst wordt genomen, maar de kosten daarvan 
zijn lager dan de uitkeringskosten. Een beleidsme-
dewerker rekende dat voor:

‘De uitgangspunten zijn € 3.000 subsidie voor 
een hal�aar en € 6.000 voor een jaar. Een uitke-
ring kost € 12.000. Dan komt je sowieso hoger 
uit’. 

4.3.2. Werkstages zonder uitstroomgarantie

Werkstages zonder uitstroomgarantie kunnen 
eveneens kansverhogend werken en wel in die 
zin dat ze bijstandsontvangers met een grote af-
stand tot de arbeidsmarkt kunnen activeren om 

18. De voor dit onderzoek geselecteerde gemeenten hou-
den niet systematisch bij in hoeverre werkstages 
leiden tot een duurzame doorstroom naar regulier 
betaald werk. Alleen Gemeente A houdt maximaal 
een half jaar contact met uitgestroomde bijstandsge-
rechtigden (nazorg). Meestal wordt het vervolg echter 
alleen gemonitord als dat nodig is in het kader van 
de subsidieverstrekking. Op basis van de beschik-
bare cijfers kunnen daarom geen solide uitspraken 
worden gedaan over de duurzaamheid van het uit-
stroomeffect van de werkstages.

‘van de bank te komen’. Dat gebeurt vooral doordat 
werkstages van dit type bijstandsontvangers de 
mogelijkheid bieden om structuur aan te brengen 
in de dag, te wennen aan het arbeidsritme, contac-
ten te leggen met collega’s en soms om een beroeps-
kwalificatie te halen (gemeente A). 
Uit ons onderzoek blijkt dat werkstages zonder 
uitstroomgarantie soms niet zozeer als ‘wortel’, 
maar vooral als ‘stok’ worden gebruikt om minder 
gemotiveerde bijstandsontvangers in beweging te 
krijgen. Zo worden soms bewust minder aantrek-
kelijke werkstages aangeboden met het doel bij-
standsontvangers te activeren om het heft zelf in 
handen te nemen. Een werkcoach verwoordde dit 
als volgt:

‘Meestal als ze daar eenmaal starten dan heb-
ben ze zoiets van hier moet ik weg en dan gaan 
ze ook weer zelf hun best doen om iets beters te 
krijgen’. 

4.4. Knelpunten

4.4.1. Geen maatwerk

Uit onderzoek blijkt dat een werkstage de beste 
kansen op uitstroom naar regulier, betaald werk 
biedt wanneer deze is afgestemd op de wensen, ca-
paciteiten en leermogelijkheden van de stagiaire.19 
Het is dus van groot belang dat bij de keuze van de 
stageplaats maatwerk wordt geleverd. In de gese-
lecteerde gemeenten is dat echter nauwelijks het 
geval. Meestal wordt niet serieus onderzocht of de 
stage wel echt passend is voor de betrokkene. Een 
casemanager merkte in dit verband op: 

‘Wat ik vaak doe, is dat ik de mensen een soort 
valse keuzevrijheid aangeef. Ik zeg: ‘ je kunt kie-
zen tussen deze stage, of een andere vaak min-
der aantrekkelijke stage in de product ie, of nog 
iets anders’. Hierdoor hebben mensen toch het 
gevoel dat ze zelf ervoor kiezen’.

Een verklaring voor deze gang van zaken ligt in 
het feit dat de keuze voor een specifieke stage vaak 
sterk af hankelijk is van overeenkomsten die de ge-
meente sluit met bedrijven waarmee de betreffen-
de casemanager connecties heeft. Meestal zijn dat 
re-integratie- of Sw-bedrijven. Deze bedrijven laten 
hun eigen belangen doorgaans prevaleren boven de 
belangen van de werkstagiaires. De overeenkom-
sten die de gemeente met deze bedrijven sluit, wer-
ken dat in de hand. Meestal wordt daarin namelijk 
vastgelegd dat de gemeente een bepaalde hoeveel-
heid bijstandsgerechtigden ‘levert’. Stagebedrijven 
hebben daar belang bij want hun bedrijfsvoering is 
daarop ingericht. Zo is het niet ongebruikelijk dat 
een re-integratiebedrijf voor het nakomen van ge-

19. P.A.T. Oden, M.T.G. Beukeveld en E. Offers, Partner-
schap door regelruimte, Groningen: Hanzenhoge-
school, 2018.
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maakte productieafspraken volledig af hankelijk is 
van de inzet van ‘re-integrerende bijstandsgerech-
tigden’. Het gevaar hiervan is dat een werkstagiaire 
bij een re-integratiebedrijf wordt geplaatst zonder 
dat eerst goed wordt onderzocht of de stage wel iets 
oplevert voor de bijstandsgerechtigde.

4.4.2. Leerdoelen ontbreken vaak

Een belangrijk verschil tussen het uitvoeren van 
werkzaamheden in het kader van een stage en het 
werken op basis van een arbeidsovereenkomst is 
dat bij een stage de nadruk ligt op het opdoen van 
werkervaring en het ontwikkelen van vaardighe-
den en competenties. Om die reden worden in de re-
gel voorafgaand aan een stage leerdoelen opgesteld 
en wordt de voortgang ten aanzien van die leer-
doelen nauwlettend gevolgd. Ons onderzoek leert 
evenwel dat deze werkwijze niet gebruikelijk is als 
het gaat om stages voor bijstandsgerechtigden. Het 
hoofddoel van de werkstages beperkt zich vaak tot 
de ‘ontwikkeling van algemene werknemersvaar-
digheden’. 
Het gevolg hiervan is dat bijstandsgerechtigden 
hun stage vaak niet als nuttig ervaren. Gevraagd 
naar hun ervaringen gaven de meesten aan ‘niets 
te leren’ tijdens de stage. Waar de stage was ge-
richt op meer dan alleen het opdoen van algemene 
werknemersvaardigheden, wisten de betrokken 
bijstandsgerechtigden bovendien lang niet altijd 
wat de leerdoelen waren. Waar wel algemene of in-
dividuele leerdoelen waren gespecificeerd, werd de 
voortgang slechts bij een minderheid van de geïn-
terviewde bijstandsgerechtigden besproken tijdens 
formele evaluatiemomenten.
Een geïnterviewde bijstandsgerechtigde die haar 
fulltime vrijwilligerswerk tijdelijk moest opgeven 
ten behoeve van een stage in ongeschoolde produc-
tiearbeid, verwoordde haar frustratie hierover als 
volgt:

‘Het is de bedoeling dat je aan je werknemers-
competent ies werkt. Op t ijd je bed uit, je afspra-
ken nakomen, zorgen dat je op t ijd op je werk 
bent, lange dagen. Ik zeg luister, dat is bij mij 
het probleem niet (...) Ik zie voor mijzelf niet wat 
ik hier moet doen. Want hoe boek ik vooruit-
gang?’

4.4.3. Beperkte doorstroom

Dat bijstandsontvangers tijdens werkstages in de 
regel onvoldoende worden getraind op het ont-
wikkelen van competenties en vaardigheden die 
op de arbeidsmarkt worden gevraagd, verklaart 
voor een deel waarom werkstages hun doel om een 
duurzame doorstroom naar regulier betaald werk 
te bevorderen, maar in beperkte mate waarmaken. 
Volgens gemeentelijke medewerkers is dat echter 
niet het hele verhaal. Een deel van de verklaring 
ligt ook in de kenmerken van de doelgroep en de 
situatie op de arbeidsmarkt. Nu de arbeidsmarkt 

aantrekt, nemen de re-integratiekansen van bij-
standsontvangers met een relatief korte afstand 
tot de arbeidsmarkt in principe toe. Wat overblijft 
is het zogenaamde ‘granieten bestand’. Om aan 
‘leveringsafspraken’ te voldoen, zetten gemeenten 
steeds meer in op het activeren van mensen die dit 
bestand bevolken. Door de bank genomen zijn dit 
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 
die door een combinatie van factoren vaak niet 
kunnen voldoen aan de hoge eisen die de huidige 
arbeidsmarkt aan werknemers stelt. Bovendien lo-
pen ze regelmatig op tegen vormen van (leeftijds)
discriminatie.20 Ook deze factoren beperken de 
kans op een duurzame uitstroom naar regulier, be-
taald werk.
Onzekerheid speelt eveneens een rol. Bijstandsont-
vangers met een beperkt arbeidsvermogen zien de 
werkstage nogal eens als een ‘veilige haven in een 
onzekere wereld’ en zijn daardoor soms geneigd om 
te ‘blijven hangen’ in een stageplaats. Bijstandsge-
rechtigden geven zelf soms ook onvoldoende aan 
dat ze zich niet of nauwelijks ontwikkelen op een 
stageplaats omdat ze bang zijn hun uitkering te ver-
liezen. Een casemanager merkte in dit verband op:

‘Je pompt er wel heel veel geld in, maar de bij-
standsgerecht igde zegt aan het einde van de rit, 
eigenlijk heb ik er niet zoveel aan. Maar dan zeg 
ik, waarom heb je er al die maanden dan geze-
ten, waarom heb je niet aan de bel getrokken (…) 
en dan is het antwoord van ja ja ja , maar ik 
wil niet dat het gevolgen gaat hebben voor mijn 
uitkering’.

4.4.4. Misbruik

In de drie onderzochte gemeenten wezen uitvoer-
ders en beleidsmedewerkers op het regelmatig 
voorkomend fenomeen van de ‘draaideur’: een bij-
standsgerechtigde gaat (na een onbetaalde stage) 
betaald aan de slag en komt na een of meerdere 
(uitzend)contracten via de Werkloosheidswet weer 
in de bijstand terecht. De toegenomen f lexibiliteit 
op de arbeidsmarkt stimuleert deze gang van za-
ken. Als bijstandsgerechtigden uitstromen naar 
regulier betaald werk gebeurt dat in de regel op ba-
sis van een kortdurend uitzendcontract of een pay-
rollovereenkomst. Volgens de respondenten lopen 
vooral laaggeschoolde en/of structureel beperkte 
personen zo een groot risico om, na een relatief 
korte periode van (gesubsidieerde) arbeid, weer op 
straat te belanden, terwijl zij juist zekerheid nodig 
hebben. Een beleidsadviseur verwoordde het als 
volgt: 

‘Dat de hele arbeidsmarkt veel f lexibeler is in-
gericht, met kortdurende contracten, is weleens 

20. M.T.C. Beukeveld en P.A.T. Oden, ‘Meer werknemers 
aan het werk bij het MKB; naar een goede match door 
dialoog en samenwerking’, Tijdschrif t voor Arbeids-
marktvraagstukken 2017 (33) 1, p. 24-36.
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last ig met bijstandsgerecht igden die misschien 
net uit de schuldsituat ie komen of daar nog vol-
op in zitten. De onzekerheid die inherent is aan 
kortdurende contracten helpt hen helemaal 
niet. Dat is een beweging die heel erg ingaat 
tegen wat die bijstandsgerecht igde eigenlijk 
nodig heeft. En die kun je niet zomaar stoppen’.

In de onderzochte gemeenten werd in dit verband 
gewezen op het gevaar van misbruik. Werkgevers 
blijken graag gebruik te maken van goedkope 
proefplaatsingen van meerdere maanden. In be-
drijven waar bijstandsgerechtigden na een proef-
plaatsing een kortdurend uitzendcontract krijgen, 
komt het bovendien regelmatig voor dat ze, na dit 
contract, worden vervangen door nieuwe bijstands-
gerechtigden die starten met een proefplaatsing en 
na een kortdurend uitzendcontract weer moeten 
terugvallen op een uitkering. Kostenbesparing is 
een belangrijk motief voor deze carrousel. Het be-
drijf is immers uiteindelijk goedkoper uit wanneer 
een kortdurend uitzendcontract niet wordt gevolgd 
door een regulier dienstverband met de daarbij ho-
rende hogere cao-loonschalen.
Sommige gemeentelijke medewerkers noemden 
deze werkwijze niet helemaal zuiver. Een gemeen-
telijke medewerker betichtte werkgevers zelfs van 
‘cowboy gedrag’. Hij hekelde dat als volgt:

‘Tegenwoordig wordt heel sterk meebewogen 
met wat werkgevers willen (…) zij beschouwen 
zo’n bijstandsgerecht igde als onderdeel van het 
bedrijf dat rendement moet opleveren’.

4.4.5. Verdringing

Geïnterviewde werkgevers en andere medewer-
kers wezen bij wijze van rechtvaardiging van het 
gebruik van ‘draaideur’-constructies op de nood-
zaak om een f lexibele schil te behouden. Dat dit 
soort constructies kunnen leiden tot verdringing 
van regulier, betaald werk, lijken zij op de koop toe 
te nemen. Van verdringing kan sprake zijn als on-
betaalde werkstages worden gebruikt om bijstands-
ontvangers werkzaamheden te laten uitvoeren die 
normaal gesproken door een regulier betaalde 
arbeidskrachten worden verricht. Uit ons onder-
zoek blijkt dat dit inderdaad nogal eens gebeurt. Zo 
worden bijstandsgerechtigden soms ingezet voor 
‘piek productie’ of ter vervanging van een zieke, re-
guliere medewerker. Een eenmansbedrijf maakte 
bijvoorbeeld maandenlang gebruik van bijstands-
gerechtigden die in het kader van een werkstage 
werkzaamheden overnamen van regulier betaalde 
werknemers die arbeidsongeschikt waren geraakt.
Verdringing kan zich ook voordoen in situaties 
waarin bedrijven voor hun bedrijfsvoering varen 
op bijstandsontvangers die op basis van proeftijd-
stages worden ingezet. We zagen dat deze bedrijven 
soms reguliere uitzendkrachten inlenen om ach-
terstanden in de productievraag op te vangen. Re-
guliere arbeidskrachten compenseren op deze ma-
nier het productieverlies dat werkstages door hun 

aard kunnen opleveren. Maar deze gang van zaken 
illustreert tegelijkertijd dat bijstandsontvangers in 
dat geval tijdens hun werkstage in feite regulier be-
taald werk verrichten.

4.5. Slotsom ten aanzien van de werkstages

De conclusie die we uit het bovenstaande trekken, 
is dat er het nodige schort aan de manier waarop 
werkstages worden ingericht: door de bank geno-
men zijn de werkzaamheden die tijdens de stage 
worden verricht, te weinig toegesneden op het tot 
stand brengen van een succesvolle en duurzame 
overstap naar regulier, betaald werk. Maatwerk 
is daarbij van essentieel belang, maar juist op dat 
punt schieten gemeenten tekort.
Daar komt bij dat werkgevers werkstages nogal 
eens zien als een goedkope oplossing om in hun 
personeelsbehoefte te voorzien. Werkstages dienen 
zo in de praktijk vooral de belangen van werkge-
vers (goedkope arbeidskrachten) en gemeenten 
(besparing op het uitkeringsbudget als gevolg van 
gerealiseerde uitstroom). De belangen van bij-
standsontvangers leggen meestal veel minder ge-
wicht in de schaal. In de praktijk leidt dit tot keuzes 
die een duurzame doorstroom naar regulier, be-
taald werk ondermijnen. Voorbeelden hiervan zijn 
het langdurig gebruik van onbetaalde werkstages 
en ‘draaideur’-constructies die tot gevolg hebben 
dat werkstagiaires na verloop van tijd weer in de 
bijstand belanden.
Tot nu toe laten we dit allemaal gebeuren. Maar dat 
heeft wel een prijs. Zo komt het regelmatig voor 
dat werkstagiaires langdurig met behoud van uit-
kering werken aan verhoging van hun kansen op 
de arbeidsmarkt, zonder enig perspectief op door-
stroom naar een duurzaam dienstverband. Dit 
strookt niet met het gelijkwaardigheidsprincipe 
dat met de komst van de Participatiewet tot norm 
werd verheven. Maar het kan ook ontmoedigend 
werken. Onbetaald bezig zijn, wordt immers niet 
op dezelfde manier gewaardeerd als betaald werk. 
Het krijgt zo al snel iets van een tweederangs-bezig-
heid: je doet wel mee maar hoort er niet echt bij. Dit 
kan gaan knagen aan de eigenwaarde en de veer-
kracht van bijstandsontvangers. Met het streven 
naar een inclusieve samenleving valt dit moeilijk 
te rijmen. De tweedeling in de samenleving wordt 
zo immers, in plaats van verminderd, juist verder 
versterkt. De vraag is dan ook hoe we de kans op 
een duurzame overstap naar regulier betaald werk 
kunnen verhogen. In volgende paragraaf doen we 
daarvoor een paar suggesties.

5. Suggesties voor verbetering

Om de uitstroom van bijstand naar werk duurzaam 
te verhogen, moet de ingezette koers op een aantal 
punten f link worden bijgesteld. De realisatie van 
een inclusieve samenleving moet daarbij dienen 
als kompas. De vruchten daarvan zijn vooralsnog 
beperkt. De hamvraag is daarom hoe we kunnen 
bewerkstelligen dat partijen die hierin een sleu-
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telpositie hebben, zich daarvoor constructief gaan 
inspannen. Onderzoek leert ons hierover het vol-
gende.

5.1. Verbreed het perspectief

Essentieel is ten eerste dat het perspectief wordt 
verbreed. Veel meer dan nu het geval is, moet 
worden beseft dat een duurzame doorstroom van 
bijstand naar werk een gezamenlijk sociaal en 
economisch belang is, dat alleen met vereende 
krachten kan worden waargemaakt. Het gaat erom 
uiteindelijk duurzame oplossingen te creëren. Dat 
lukt het beste als gemeenten, werkgevers, de lokale 
gemeenschap en professionals in het veld (bijvoor-
beeld op het gebied van arbeidsbemiddeling, scho-
ling, zorg en welzijn) hun krachten bundelen. Zij 
hebben immers allemaal een stukje van de puzzel 
in handen. De beste resultaten worden bereikt als 
de genoemde spelers een netwerk vormen waarin 
zij op basis van een langdurig commitment werken 
aan de verwezenlijking van het gezamenlijke doel 
om bijstandsontvangers aan een duurzaam dienst-
verband te helpen.21

Het pakket maatregelen dat het kabinet lanceerde 
in het kader van het ‘Breed Offensief’ speelt hier-
op in, onder andere met de Intentieverklaring Per-
spectief op Werk. Publieke en private partijen heb-
ben zich daarin verbonden aan een gezamenlijke, 
regionale doe agenda die beoogt een extra impuls 
te geven aan een duurzame overstap van bijstand 
naar werk.22 Dit initiatief zet de belangen van ge-
meenten en bedrijven in een andere stand. Door 
hun handtekening te zetten onder de gezamenlijke 
doe-agenda committeren zij zich namelijk als part-
ner aan het realiseren van duurzame maatwerkop-
lossingen. Gelijkwaardigheid is daarbij de norm. 
Dit impliceert dat de doorstroom van uitkering 
naar werk, al dan niet stapsgewijs, in een reguliere 
werksetting gestalte moet krijgen. Als partner heb-
ben gemeenten en bedrijven er belang bij om daar, 
ieder vanuit hun eigen rol, de schouders onder te 
zetten.

5.2. Maatwerk voorop

Aan de kant van gemeenten betekent dit dat pro-
gramma’s die worden ontwikkeld om bijstands-
ontvangers ‘werkfit’ te maken, worden geplaatst 
in het perspectief van een stapsgewijze doorgroei 
naar een duurzaam dienstverband. Werkstages 
kunnen hierin een belangrijke schakel zijn, mits 
de werkzaamheden die tijdens de stages worden 
uitgevoerd, veel meer dan nu, worden gericht op 
het trainen van competenties en vaardigheden die 
in een reguliere werksetting goed van pas komen. 
Van belang is verder dat die werkzaamheden, veel 

21. H. Van der Voort, Co-regulering: niet doen! Of toch? 
Essay over de beoordeling van co-regulering vanuit 
twee interpretaties van governance, Bestuurskunde, 
2013, 22 (3), p. 53-64; Oden e.a. 2018. 

22. Kamerstukken II 2018/19, 34 352, nr. 138, p. 20-21.

meer dan nu, worden afgestemd op de capaciteiten, 
interesses en ontwikkelingsmogelijkheden van 
bijstandsontvangers. Zo nemen gemeenten hun 
opdracht om maatwerk te leveren serieus en stijgt 
de kans dat bijstandsontvangers intrinsiek gemoti-
veerd zijn om constructief mee te werken aan een 
duurzame overstap naar regulier betaald werk.
Dit laatste legt ook aan de werkgeverskant gewicht 
in de schaal. Uit onderzoek blijkt dat werkgevers 
primair op zoek zijn naar gemotiveerde kandida-
ten die op de een of andere manier waarde kunnen 
toevoegen aan hun organisatie. Mocht ‘bijspijkeren’ 
nodig zijn, dan doen ze dat het liefst op de werkvloer. 
Daar blijkt meestal al snel waar de doorgroeikan-
sen liggen.23 Het realiseren van die kansen vraagt 
aan de werkgeverskant om de nodige f lexibiliteit 
en vindingrijkheid. Voor zover het gaat om mensen 
die niet één op één passen op beschikbare functies 
of vacatures, zullen immers werkplekken moeten 
worden gecreëerd die zijn aangepast aan hun mo-
gelijkheden. Duidelijke profielen die aangeven wat 
bijstandsontvangers wel en niet kunnen, helpen 
daarbij evenals het denken in taken in plaats van 
in functies en helderheid over de verwachtingen 
over en weer.24

5.3. Samen ‘architecten’

Het is van belang dat gemeenten, en andere net-
werkpartners, vanuit het gezamenlijke doel om 
duurzame resultaten te bereiken, werkgevers ac-
tief ondersteunen bij het smeden van creatieve 
maatwerkoplossingen. Ook op dit punt zal het no-
dige moeten veranderen. Zo blijkt uit onderzoek 
dat werkgevers het liefst zaken doen met één con-
tactpersoon bij de gemeente.25 De beste resultaten 
worden bereikt als gemeenteambtenaren en werk-
gevers samen kunnen ‘architecten’ over duurzame 
oplossingen.26

De Participatiewet geeft gemeenteambtenaren 
tamelijk veel beleidsvrijheid en regelruimte om 
samen de puzzel te leggen. In de praktijk verloopt 
de samenwerking tussen gemeenteambtenaren en 
werkgevers echter vaak stroef. Behalve met het feit 
dat nog te weinig wordt gewerkt vanuit een geza-
menlijk doel, heeft dit te maken met de neiging van 
gemeenteambtenaren om de regels strikt toe te pas-
sen. Meestal laten zij zich leiden door het principe 
dat gelijke gevallen, gelijk moeten worden behan-

23. M. Groenewoud, ‘Zijn werkgevers gevoelig voor loon-
kostensubsidies?’, Tijdschrif t voor Arbeidsmarktvraag-
stukken, 2013, 29 (2), p. 191-203.

24. Oden e.a. 2018; S. Klosse, M. Schoonhoven, T. Schul-
pen, en E. Van Weegen, Ieder talent telt, Maastricht, 
2018; https://www.4-Limburg.nl.

25. Berenschot, Onderzoek Participatiewet bij werkge-
vers; rapportage fase 1, Utrecht: Berenschot, 2015.

26. E.J.M. Vergeer, Regeldruk vanuit een ander perspec-
tief: onderzoek naar de beleving van deregulering 
bij ondernemers, Leiden: Universiteit Leiden, proef-
schrift 2017; K. Putters, Rijk geschakeerd. Op weg 
naar de participatiesamenleving, Den Haag: SCP, 
2014.
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deld. Om die reden gebruiken ze graag standaard-
modellen en protocollen bij de uitvoering van hun 
taken. Dat geeft zekerheid en voorkomt willekeur 
bij de uitvoering. Maar het beperkt tegelijkertijd de 
mogelijkheid om creatieve maatwerkoplossingen 
te verwezenlijken.27

Om dit euvel te verhelpen, is een helder kader nodig 
aan de hand waarvan verschillen in behandeling, 
die inherent zijn aan het leveren van maatwerk, 
kunnen worden gelegitimeerd. De door kennis-
centrum Stimulanz ontworpen ‘omgekeerde toets’ 
biedt hiervoor een aanknopingspunt. Bij die toets 
staat het doel van de toepasselijke regels voorop en 
wordt beoordeeld of een bepaalde oplossing strookt 
met de bedoeling van de wet.28 Zo ontstaat ruimte 
om uitzonderingsbepalingen in de Participatiewet 
ruim(er) uit te leggen dan nu gebeurt als een speci-
fieke situatie daar om vraagt. Het is in ieders belang 
om met deze aanpak f link te experimenteren. Ook 
dat kan namelijk ‘proppen uit de leiding’ halen en 
daarom de kans op een duurzame doorstroom naar 
regulier betaald werk verhogen.

5.4. Zorg voor de juiste prikkels

Het gelijkwaardigheidsprincipe houdt in dat bij-
standontvangers uiteindelijk gaan werken op basis 
van een ‘gewone’ arbeidsovereenkomst met alle 
werkgeversverplichtingen die erbij horen (bijvoor-
beeld ontslagbescherming en loondoorbetaling 
bij ziekte met de daaraan gekoppelde re-integra-
tieverplichtingen). Gemeenten hebben verschil-
lende mogelijkheden om te voorkomen dat deze 
consequentie werkgevers ervan weerhoudt om 
bijstandsontvangers op reguliere basis in dienst 
te nemen. Ons onderzoek heeft bijvoorbeeld laten 
zien dat gemeenten een eenmalige subsidie kunnen 
verstrekken aan werkgevers die voormalige bij-
standsontvangers, na af loop van de proeftijdstage, 
een (tijdelijke) uitzendovereenkomst aanbieden op 
basis waarvan zij het wettelijk minimumloon gaan 
verdienen. De bedoeling hiervan is de overgang 
naar een regulier betaald dienstverband te verge-
makkelijken. Dat is in lijn met de gemeentelijke 
plicht om bijstandsontvangers te ondersteunen bij 
het verkrijgen van (uiteindelijk) ongesubsidieerde 
arbeid die algemeen geaccepteerd is.29 Ons onder-
zoek leert echter dat deze bedoeling in de praktijk 
lang niet altijd wordt waargemaakt. Het komt re-
gelmatig voor dat het dienstverband eindigt als de 
subsidie stopt. Wat zich hier wreekt is dat een fi-
nanciële prikkel om de betrokkenen na af loop van 
de gemeentelijke subsidie in dienst te houden, ont-
breekt. Al met al schiet de gemeentelijke subsidie 
zo zijn doel voorbij. Immers, waar deze subsidie be-
oogt de overgang naar een regulier betaald dienst-

27. Klosse e.a. 2018; Vergeer 2017.
28. E. Meester, ‘Recht in actie: de omgekeerde toets’, in: A. 

Eleveld (red), De Part icipat iewet, een grondrechtenper-
spect ief, Deventer: Kluwer, 2018.

29. Zie art. 6b en art. 7 lid 1 Participatiewet die al werden 
aangestipt in paragraaf 2.2.

verband te faciliteren, komt daarvan in de praktijk 
vaak weinig terecht.
Ten behoeve van bijstandsontvangers die – anders 
dan de hierboven genoemde bijstandsontvangers 
– (nog) niet zelfstandig in staat zijn om het wette-
lijk minimumloon te verdienen, kunnen gemeen-
ten loonkostensubsidies verstrekken (art. 10c en 
10d Participatiewet). Daarnaast kan een jobcoach 
worden ingezet om doorstromers, op kosten van 
de gemeenten, te begeleiden bij de uitvoering van 
hun werkzaamheden. Beiden zijn essentieel bij het 
realiseren van duurzame maatwerkoplossingen.30 
Toch worden ze relatief weinig benut. Uit ons on-
derzoek blijkt bijvoorbeeld dat, bij werkstages zon-
der uitstroomgarantie, doorgaans geen loonkos-
tensubsidie of jobcoaches worden ingezet, terwijl 
bijstandsontvangers die deze stages volgen, daar-
mee juist gebaat zouden kunnen zijn. Kansen om 
hen te ondersteunen bij de overstap naar regulier, 
betaald werk worden zo gemist.
Een recente studie van het CPB zoekt de verklaring 
voor de onderbenutting van het bestaande instru-
mentarium in het gebruikte financieringsmodel. 
Dat is complex en geeft gemeenten niet de juiste 
financiële prikkels om te investeren in een duur-
zame uitstroom van bijstandsontvangers met een 
lage loonwaarde. De kosten daarvan, in de vorm 
van intensieve begeleiding en forse, vaak langdu-
rige loonkostensubsidies, wegen in de praktijk niet 
op tegen de baten in de vorm van besparingen op 
het uitkeringsbudget die gemeenten bij een gere-
aliseerde uitstroom in de wacht kunnen slepen. 
Voor gemeenten is het daarom niet lonend om in 
de re-integratie van deze mensen te investeren.31 
Bijstandsontvangers die moeilijk plaatsbaar zijn, 
vissen zo achter het net, terwijl zij zonder loonkos-
tensubsidies en intensieve begeleiding vaak niet 
kunnen functioneren op een reguliere werkplek.32 
Al met al draagt het financieringsmodel er zo aan 
bij dat het ‘granieten bestand’ eerder groeit dan 
slinkt. Om dit tij te keren, zal het bestaande finan-
cieringsmodel nog eens goed tegen het licht moeten 
worden gehouden. Een recente studie van het CPB 
kan daarbij dienen als inspiratiebron.33 Wil de in-
clusieve samenleving tot volle wasdom komen, dan 
is het van belang ook dit pad nader te verkennen.

30. Oden e.a. 2018; CPB, Alternatieve financiering van 
loonkostensubsidies, Den Haag: CPB, 2019.

31. D. Bannink, ‘Financieringsstructuur van de Partici-
patiewet’, in: A. Eleveld (red), De Part icipat iewet, een 
grondrechtenperspect ief, Deventer: Kluwer, 2018.

32. ISZW, Aan het werk, voor hoe lang?, R18/02, Den 
Haag: SZW, 2018.

33. CPB 2019.
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6. Een alternatieve route

6.1. Werk maken van persoonlijke 
dienstverlening

Een alternatieve route om meer bijstandsontvan-
gers duurzaam te integreren in het ‘werkdomein’ 
ligt in het inspelen op de toenemende behoefte aan 
persoonlijke dienstverlening. Met de vergrijzing 
groeit het aantal thuiswonende ouderen dat niet al-
leen mantelzorg nodig heeft, maar ook hulp bij al-
lerlei klusjes in en rondom huis die ze niet meer zo 
gemakkelijk zelf kunnen doen. Het overheidsbeleid 
gaat ervan uit dat deze hulp primair door naasten 
wordt verleend. Denk bijvoorbeeld aan (werkende) 
familieleden, vrienden of buren.34 Nederland wordt 
zo steeds meer een land waarin mensen werk met 
zorgtaken moeten combineren. Niet uitgesloten is 
dat de werkenden daardoor overbelast raken met 
alle gevolgen van dien.35 In dit licht rijst de vraag 
of bijstandontvangers die moeilijk plaatsbaar zijn 
op de arbeidsmarkt, de werkenden niet zouden 
kunnen ontlasten door uiteenlopende taken in en 
rondom huis van hen over te nemen. Te denken 
valt aan wassen, strijken, koken, tuinonderhoud, 
reparaties, boodschappen doen, honden uitlaten, 
ICT-ondersteuning en wat dies meer zij. Op het 
eerste gezicht lijkt dit een klassieke win-win. Dat 
maakt nieuwsgierig en nodigt uit deze route nader 
te bezien.

6.2. Randvoorwaarden

Wil de inzet van bijstandsontvangers voor verschil-
lende vormen van persoonlijke dienstverlening 
daadwerkelijk uitmonden in een win-win, dan zal 
aan twee randvoorwaarden moeten worden vol-
daan. Ten eerste zal deze vorm van dienstverlening 
zo moeten worden ingericht dat de werkzaamhe-
den worden uitgevoerd op basis van een ‘gewone’ 
arbeidsovereenkomst. Alleen zo kan immers wor-
den gewaarborgd dat bijstandsontvangers volwaar-
dig worden geïntegreerd in het ‘werkdomein’ en 
kan met deze constructie een constructieve bijdra-
ge worden geleverd aan de realisatie van een inclu-
sieve samenleving.
Van belang is ten tweede dat huishoudens ook daad-
werkelijk bereid zijn om de genoemde taken op re-
guliere basis uit te besteden. Tot nu toe gebeurt dat 
(te) weinig. Behalve met de werkgeversverplichtin-
gen die zijn verbonden aan een regulier dienstver-
band, heeft dat te maken met de ‘wig’: door de extra 
kosten die bovenop het nettoloon van de dienstver-
leners komen, vinden de afnemers van diensten de 
brutoloonkosten vaak (te) hoog.36

34. Zie art. 2.3.2 Wmo 2015. De kerngedachte hierachter 
is dat formele hulp waar mogelijk wordt vervangen 
door informele hulp uit het eigen sociale netwerk.

35. SER advies, Een werkende combinatie, Den Haag: 
SER, 2016, publicatienummer 16/08.

36. E. Kalsbeek, Advies Commissie Dienstverlening aan 
huis, wie betaalt de rekening?, 2014, p. 25.

De Regeling dienstverlening aan huis probeert dit 
euvel te verhelpen door te snijden in de werkne-
mersrechten. De lasten verbonden aan persoon-
lijke dienstverlening worden daarmee beperkt.37 
Persoonlijke dienstverlening wordt zo goedkoper 
en dat maakt het afnemen van diensten in princi-
pe aantrekkelijker. Maar dit gebeurt wel ten koste 
van de dienstverlener. Die krijgt door deze regeling 
namelijk een rechtspositie die op een aantal pun-
ten ongunstig afsteekt tegen die van een ‘gewone’ 
werknemer. Met het gelijkwaardigheidsprincipe 
dat we met de komst van de Participatiewet hebben 
omarmd, valt dat moeilijk te rijmen. Bovendien 
werkt deze regeling een soort gelegitimeerd zwart-
werken in de hand. Dat benadeelt uiteindelijk ook 
de staatskas.

6.3. Buitenlandse ervaringen

Buitenlandse voorbeelden leren dat het ook anders 
kan. Om hiervan een beeld te krijgen, zoomen we 
in op Frankrijk, Zweden en België. Daar krijgen 
persoonlijke dienstverleners in principe een regu-
liere arbeidsovereenkomst. De afnemers worden 
gecompenseerd voor de daaraan verbonden kos-
ten via fiscale aftrekmogelijkheden (Frankrijk en 
Zweden) of via een systeem van dienstencheques 
(België). Daarbij wordt nogal eens gewerkt met een 
(soms gesubsidieerde) intermediair. Die neemt de 
dienstverlener in dienst en leent hem of haar ver-
volgens uit aan afnemers die behoefte hebben aan 
hun diensten.38 De afnemers van diensten worden 
zo niet alleen bevrijd van werkgeversrisico’s (die 
neemt de intermediair op zich), maar ook van de 
administratieve rompslomp die zaken als het bij el-
kaar brengen van vraag en aanbod, het aanvragen 
van eventuele loonkostensubsidies en het afdragen 
van premies voor de sociale verzekeringen, mee-
brengen.
Met deze constructie kan in principe aan de gestel-
de randvoorwaarden worden voldaan. Immers, de 
dienstverlener krijgt een regulier dienstverband 
en de afnemer wordt gestimuleerd om diensten af 
te nemen. De ervaring leert dat dit een effectieve 
manier kan zijn om informeel werk te formaliseren 
en om de werk-privé balans van de werkenden te 
verbeteren.39 Reden te meer om nader te onderzoe-
ken hoe een Nederlandse variant eruit zou kunnen 
zien.

37. De loonbetalingsverplichting bij ziekte is beperkt tot 
zes weken (art. 7:629 lid 2 BW). Dienstverleners vallen 
ook buiten de werknemersverzekeringen waardoor 
de opdrachtgever voor hen geen premies hoeft af te 
dragen aan de Belastingdienst (art. 6 ZW/WW en art. 
8 Wet WIA). 

38. European Commission, Thematic review on personal 
and household services, Brussels: European Commis-
sion, 2015.

39. European Commission 2015; EFSI, Personal and 
household services to the benefit of a better work-life 
balance, Brussels: EFSI, 2018.
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6.4. Nederlandse variant

Voortbordurend op buitenlandse voorbeelden zou-
den in Nederland gemeentelijke bedrijven kunnen 
worden opgericht waarbij de werkenden hun wens 
om bepaalde taken uit te besteden, kunnen laten re-
gistreren. Het bedrijf koppelt die wensen aan moei-
lijk plaatsbare bijstandontvangers die in de vraag 
kunnen en ook willen voorzien. Het bedrijf neemt 
deze bijstandsontvangers voor onbepaalde tijd in 
dienst op basis van een ‘gewone’ arbeidsovereen-
komst. De bijstandsontvangers ruilen hun uitke-
ring daarmee in voor een duurzaam dienstverband. 
Het gemeentelijke bedrijf leent hen vervolgens uit 
aan verschillende afnemers zodat de betrokkenen, 
door verschillende aanvragen te combineren, uit-
eindelijk een substantieel aantal uren op reguliere 
basis kunnen werken, bijvoorbeeld door op ver-
schillende adressen te wassen en te strijken, de tuin 
te onderhouden, of reparaties uit te voeren.
Voor alle partijen kan dit model een win-win ople-
veren. Zo is dit voor werkenden met zorgtaken een 
manier om taken uit te besteden. Zij worden daar-
mee ontlast en zo in staat gesteld de werk-privéba-
lans beter te bewaken. Het uitbesteden van taken 
wordt bovendien aantrekkelijk gemaakt doordat 
afnemers van diensten in dit model niet worden ge-
confronteerd met de reguliere werkgeversverplich-
tingen. Die rusten immers op het gemeentelijke be-
drijf. Verder worden ze, net als in de buitenlandse 
voorbeelden, gecompenseerd voor de kosten die 
aan het inhuren van persoonlijke dienstverlening 
zijn verbonden.
Bijstandsontvangers die alleen met kunst en vlieg-
werk kunnen worden ingepast in het veeleisende 
reguliere arbeidsproces, krijgen in dit model de 
gelegenheid om zich op een reguliere en volwaar-
dige manier maatschappelijk nuttig te maken voor 
de lokale gemeenschap. Conform het maatwerk-
principe, houdt het gemeentelijke bedrijf daarbij 
rekening met de voorkeuren van de dienstverlener. 
Als werknemer valt de dienstverlener bovendien 
onder de reguliere arbeidsrechtelijke bescherming 
en bouwt hij of zij ook socialezekerheidsrechten op. 
Het gemeentelijke bedrijf draagt daarvoor premies 
af aan de Belastingdienst.
Het gemeentelijke bedrijf fungeert in dit model als 
reguliere werkgever. De kosten die dat meebrengt, 
kunnen deels worden gefinancierd uit vrijvallende 
uitkeringsgelden. Een deel van de loonkosten kan 
zo worden gedekt met inzet van voormalige uitke-
ringsgelden. Voor het resterende deel kunnen loon-
kostensubsidies en loonkostenvoordelen op grond 
van de Wtl worden ingezet. Ook een aanvulling uit 
belastinggelden is denkbaar, nu op deze manier een 
constructieve bijdrage wordt geleverd aan het rea-
liseren van een inclusieve samenleving. Per saldo is 
dat in ieders belang.
Wij bevelen aan om deze route nader te verken-
nen. Gelet op het toenemende aantal ouderen lijkt 
het namelijk een veelbelovende methode om meer 
bijstandsontvangers, met in achtneming van het 
gelijkwaardigheidsprincipe, duurzaam te integre-
ren in het ‘werkdomein’. Experimenten kunnen dat 

onderbouwen en ook blootleggen op welke punten 
bijstelling nodig mocht zijn.

7. Punten voor de beleidsagenda

In dit artikel hebben we vastgesteld dat werkstages 
meestal niet leiden tot een duurzame uitstroom 
van uitkering naar werk. Om de uitstroompercen-
tages duurzaam te verhogen, zal de bestaande dis-
balans in de belangen van gemeenten, werkgevers 
en bijstandsontvangers moeten worden hersteld. 
Er is een langdurig regionaal (of lokaal) commit-
ment nodig, waarbij alle relevante stakeholders 
zich verbinden aan het gezamenlijke doel om een 
duurzame doorstroom van uitkering naar werk te 
realiseren. Het creëren van duurzame en creatieve 
maatwerkoplossingen moet daarbij voorop staan 
en het financieringsmodel moet dat ondersteunen 
en niet langer tegenwerken. 
Verder zullen alternatieve routes moeten worden 
verkend om meer bijstandsontvangers duurzaam 
te integreren in het ‘werkdomein’. Inspelen op de 
toenemende behoefte aan persoonlijke dienstver-
lening biedt daarvoor kansen. Naar buitenlands 
voorbeeld zouden die kansen kunnen worden be-
nut door een gemeentelijk bedrijf op te richten dat 
bijstandsontvangers in dienst neemt en vervolgens 
koppelt aan huishoudens die behoefte hebben aan 
hun diensten. Als afnemers daarbij worden gecom-
penseerd voor een deel van de inhuurkosten, kun-
nen we zo twee vliegen in één klap slaan. De wer-
kenden kunnen zo immers worden ontlast, terwijl 
bijstandsontvangers de kans krijgen op een regulie-
re en volwaardige manier mee te doen. Wij bevelen 
daarom van harte aan met deze alternatieve route 
te gaan experimenteren.


