
 
TNO Arbeid 

 
 
Polarisavenue 151 
Postbus 718 
2130 AS  Hoofddorp 
 
www.arbeid.tno.nl 
 
T 023 554 93 93 
F 023 554 93 94 
 

TNO-rapport 
 
 
 
 
 
17867 / 25423 

Misbruik van reïntegratiegelden 
Een inventariserend onderzoek naar vormen en risico's  

van fraude en oneigenlijk gebruik 

 

Datum 24 september 2004 
  
Auteurs Wim Zwinkels  

Joost van Genabeek 
Bruno Fermin 
Edwin de Vos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit rapport mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door 
middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van TNO. 
 
Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en 
opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor Onderzoeksopdrachten aan TNO, dan wel de 
betreffende terzake tussen partijen gesloten overeenkomst. Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct 
belanghebbenden is toegestaan. 
 
© 2004 TNO 
 

 



TNO rapport 17867 | 25423 2 

 

 

Voorwoord 
 
De regelgeving en de uitvoering van reïntegratie zijn sterk aan verandering onderhe-
vig. Tegelijkertijd is over mogelijke fraudevormen en risicofactoren weinig bekend. 
De SIOD staat voor de keuze om het werkdomein uit te breiden naar fraude met reïn-
tegratiegelden. Het ontbreekt de SIOD op dit moment echter aan kennis van en inzicht 
in de reïntegratiemarkt en fraudevormen en risicofactoren. 
 
De SIOD heeft TNO Arbeid daarom gevraagd de regelingen, spelers en bedragen op 
het terrein van reïntegratie in kaart te brengen. Daarnaast hebben de SIOD en TNO 
Arbeid gezamenlijk een twaalftal diepte-interviews afgenomen om zicht te krijgen op 
mogelijke fraudevormen en risico’s. 
 
Deze rapportage is een momentopname. Voor het beschrijvende deel geldt dat regelin-
gen en uitvoering continu aan verandering onderhevig zijn. Dit kan uiteraard ook ge-
volgen hebben voor mogelijke fraudevormen en risicofactoren. Daarnaast gaat het om 
een inventarisatie. 
 
Wij willen de personen en organisaties die bereid zijn geweest een interview af te laten 
nemen hartelijk dank zeggen. Vanwege de toegezegde anonimiteit hebben wij alleen 
de organisaties vermeld (zie Bijlage D). Daarnaast gaat onze dank ook uit naar de le-
den van de begeleidingscommissie voor de prettige samenwerking: Ellen van den 
Berg, Christine Damaisjah, Jolanda Fiseler, Eric Lampe, Cath van Meurs, Ad van 
Mierlo, Jacques Niehof, Jan Plant en Siebe Schouten. Deze mix van fraude-expertise 
uit diverse invalshoeken (onderzoek, praktijk en beleid) heeft zeker bijgedragen aan de 
kwaliteit van het onderzoek. Tot slot willen wij zowel de geïnterviewden als de mede-
werkers van de SIOD danken voor de flexibiliteit zodat wij grotendeels in de vakantie-
periode het onderzoek uit konden voeren. 
 
 
Wim Zwinkels, 
projectleider 
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Management-summary 

Aanleiding onderzoek 
De SIOD heeft momenteel weinig inzicht in de regelgeving en uitvoeringspraktijk van 
reïntegratie. Het gevolg is dat de SIOD moeilijk een beeld kan krijgen van fraude met 
reïntegratiegelden. Teneinde meer inzicht te krijgen in de wereld van reïntegratie en de 
vormen van fraude daarbinnen, heeft de SIOD aan TNO Arbeid gevraagd een inventa-
riserend onderzoek te verrichten. Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de 
markt van reïntegratiegelden, van de fraudevormen die (mogelijk) voorkomen, van de 
betrokken spelers en van de risicofactoren en gelegenheidsstructuren die fraude kun-
nen bevorderen. 
 
Probleemstelling en onderzoeksvragen 
De probleemstelling van het onderzoek luidt: Wat is op dit moment bekend over fraude 
met reïntegratiegelden? 
 
Deze probleemstelling valt uiteen in de volgende onderzoeksvragen: 
a. Hoe ziet de markt voor reïntegratiegelden er uit? 
b. Welke vormen van fraude met reïntegratiegelden zijn bekend en wie spelen daarbij 

welke rol? 
c. Wat is bekend over risicofactoren en gelegenheidsstructuren die fraude met reïnte-

gratiegelden mogelijk kunnen bevorderen? 
 
Onderzoeksaanpak 
Het onderzoek is uitgevoerd op basis van literatuuronderzoek en diepte-interviews met 
beleidsmakers, toezichthouders, uitvoerders en spelers binnen de reïntegratiedienst-
verlening. De interviews zijn gezamenlijk door TNO Arbeid en SIOD afgenomen.  
Voor het onderzoek is het begrip fraude ruim opgevat. Het gaat niet alleen om overtre-
dingen van wet- en regelgeving, maar ook om oneigenlijk gebruik dat indruist tegen de 
geest van de wet of dat gebruik maakt van gaten in de wet- en regelgeving.   
 
Afbakening 
De inhoud en uitvoering van de reïntegratiedienstverlening is vastgelegd in een groot 
aantal wettelijke regelingen. Voor de beschrijving van de markt voor reïntegratiegel-
den is een afbakening gemaakt op grond van de volgende criteria: 
• het Ministerie van SZW verstrekt de financiële middelen voor de uitvoering;  
• regelingen hebben alleen betrekking op instrumenten en trajecten van reïntegratie; 

gesubsidieerde arbeid is buiten beschouwing gelaten; 
• voorlopers van regelingen worden meegenomen voorzover de actuele regeling 

jonger is dan vijf jaar; 
• ESF-subsidies zijn niet meegenomen. 
 
Selectie 
Vervolgens is een nadere selectie gemaakt van regelingen waarvoor gekeken is naar 
fraudevormen en risicofactoren. Bij deze selectie is gekeken naar de hoogte van het 
budget, de complexiteit van de regelgeving, de mogelijkheden om voorwaarden te 
toetsen, de ervaring van opdrachtgevers met het uitbesteden van reïntegratiediensten 
aan private bedrijven en de controle op de uitvoering van reïntegratiediensten. Het gaat 
om reïntegratietrajecten voor arbeidsongeschikten, werklozen, bijstandsgerechtigden 
en werkzoekenden zonder uitkering, de voorzieningen in de wet REA, en de SVWW-
regeling.  
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De markt voor reïntegratiegelden 
In de afgelopen decennia is er een grote variëteit aan reïntegratiediensten ontstaan 
waarmee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden geholpen een baan te 
vinden. Globaal kunnen de verschillende reïntegratiediensten worden onderverdeeld in 
vier categorieën: reïntegratie-instrumenten, reïntegratie-trajecten, incentives voor 
werkgevers en gesubsidieerde arbeid. Dit onderzoek richt zich op de reïntegratie-in-
strumenten en –trajecten. De omzet die daarmee gemoeid is bedraagt circa � 1,2 mil-
jard. � 440 Miljoen gaat om in de reïntegratie-instrumenten en maar liefst � 725 mil-
joen in de reïntegratietrajecten.  
 
Bij de analyse van de geselecteerde regelingen van reïntegratie-instrumenten en -tra-
jecten zijn twee zaken opgevallen. In de eerste plaats bevatten de regelingen geen ex-
pliciete beschrijvingen van fraude-aspecten (definities, sancties). Daarnaast zijn aan-
tallen gebruikers van reïntegratiediensten en budgetten moeilijk vast te stellen. Dat 
komt doordat de inhoudelijke invulling en de uitvoering van bepaalde regelingen naar 
gemeenten zijn gedelegeerd, bepaalde regelingen elkaar overlappen en doordat niet 
alle regelingen uitgaan van dezelfde definities.  
 
Fraudevormen en fraudemogelijkheden 
In dit onderzoek hebben we een onderscheid gemaakt tussen fraudevormen die daad-
werkelijk in de praktijk voorkomen volgens respondenten en mogelijke vormen die er 
zijn voor fraude of oneigenlijk gebruik, maar waarvan respondenten niet zeker weten 
of ze voorkomen. Bij dit onderscheid gaan wij af op de inschatting van onze respon-
denten.  
 
Concrete fraudevormen in de praktijk zijn: 
• Reïntegratiebedrijven vermelden in offertes betere prestaties dan zij feitelijk beha-

len, zoals opgehoogde plaatsingspercentages en verlaagde uitvalpercentages. 
• Reïntegratiebedrijven declareren producten die niet of niet volledig zijn uitge-

voerd waardoor zij feitelijk geen aanspraak kunnen maken op een vergoeding. 
Concrete voorbeelden die door geïnterviewden zijn genoemd hebben betrekking 
op het declareren van volledige cursussen die niet zijn afgemaakt en het opgeven 
van individuele gesprekken voor het houden van goedkopere groepsgesprekken.  

• Reïntegratiebedrijven declareren activiteiten dubbel door onterecht aanspraak te 
maken op verschillende regelingen. Zo wordt er dubbel gedeclareerd voor de uit-
voering van reïntegratie-instrumenten of –trajecten en voor de uitvoering van 
voorzieningen uit het onderwijs of de zorg (met name de AWBZ). 

• Reïntegratiebedrijven houden cliënten onnodig lang vast. Zij verrichten dan geen 
activiteiten meer in de hoop dat de cliënt zelf een baan vindt, zodat het reïntegra-
tiebedrijf alsnog de betaling kan opstrijken. 

• REA-subsidies worden niet of niet volledig besteed aan het oplossen van het pro-
bleem van de arbeidsgehandicapte. 

• In het verleden zijn meldingen gemaakt van zogenaamde U-bocht constructies, 
waarbij gemeenten reïntegratiebedrijven verplichten (delen van) trajecten bij 
voorbaat toe te kennen aan instellingen die aan gemeenten zijn gelieerd (Wiw, 
SW-bedrijf). 
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Mogelijke fraudevormen die zijn genoemd betreffen: 
• Reïntegratiebedrijven kunnen ten onrechte plaatsingen van cliënten opvoeren. 
• Het is mogelijk dat een arbeidsgehandicaptenstatus op advies van een arbo-arts ‘te 

gemakkelijk’ wordt toegekend waarmee een toegang wordt geforceerd tot voor-
zieningen en subsidies voor werkgever en reïntegratiebedrijf. 

• Het is mogelijk dat een werkgever nalaat om aan UWV door te geven dat een 
ziekteperiode van een arbeidsgehandicapte werknemer is afgelopen met als doel 
om op grond van artikel 29b Ziektewet een loonvergoeding te blijven ontvangen. 

• Het is mogelijk om contracten aan SW-bedrijven te gunnen die vervolgens cliën-
ten tewerkstellen in de sociale werkvoorziening (werkplaats, detachering of bege-
leid werken). 

• Er zijn signalen dat SW-bedrijven Wsw-middelen aanwenden voor het uitvoeren 
van reguliere reïntegratieactiviteiten van niet Wsw-geïndiceerden. 

 
Risicofactoren en gelegenheidsstructuren voor fraude met reïntegratiegelden 
Uit het onderzoek komt naar voren dat een aantal risicofactoren fraude met reïntegra-
tiegelden kunnen bevorderen.  
 
Een eerste risicofactor is de nieuwheid van een regeling en/of onervarenheid van een 
uitvoerder. Op de recent geprivatiseerde reïntegratiemarkt heeft dat ertoe geleid dat 
prestatiegegevens in offertes beloofd zijn die niet waargemaakt konden worden en dat 
reïntegratiebedrijven creatief omgegaan zijn met het declareren van producten. Voor 
UWV is deze risicofactor thans kleiner geworden. UWV heeft namelijk veel ervaring 
opgebouwd met het inkopen van reïntegratietrajecten en loopt door de resultaatfinan-
ciering in de vorm van no-cure-no-pay en no-cure-less-pay minder kans onjuiste decla-
raties te betalen. Sommige gemeenten zijn door gebrek aan ervaring nog wel kwetsbaar 
voor manipulaties van reïntegratiebedrijven. 
 
Een tweede risicofactor is de informatievoorziening. In de eerste plaats corresponderen 
de systemen tussen uitvoerders en opdrachtgevers vaak onvoldoende. Zelfs tussen ver-
schillende systemen binnen eenzelfde opdrachtgever zitten vaak verschillen (uitke-
ringsadministratie, inkoopregistratie, financiële administratie).Ook het werken met 
verschillende opdrachtnemers binnen het traject en met onderaanneming vertroebelt 
het overzicht. De validatie van gegevens (aantallen, data) tussen opdrachtgever en op-
drachtnemer is daardoor een probleem.  
In de tweede plaats beschikken opdrachtgevers niet altijd over geschikte informatie om 
de prestaties van uitvoerders te controleren, bijvoorbeeld om te zien of een cliënt 
daadwerkelijk aan het werk geholpen is. 
 
Een derde risicofactor heeft te maken met de samenloop tussen regelingen en een on-
duidelijke domeinafbakening. Reïntegratie bestaat uit verschillende, elkaar niet uit-
sluitende regelingen, zoals reïntegratietrajecten, gesubsidieerde arbeid, sociale werk-
voorzieningen en overige reïntegratie-instrumenten. Daarnaast vertoont reïntegratie 
een grote overlap met beleidsterreinen als zorg en onderwijs. De mogelijkheden op 
fraude nemen toe als beleidsterreinen elkaar overlappen en als de taakafbakening tus-
sen wetten of regelingen onduidelijk is. 
 
Ook een gebrekkig toezicht en/of een gebrekkige controle is een risicofactor. IWI 
houdt alleen toezicht op gemeenten en UWV en heeft geen bevoegdheden om toezicht 
te houden op de reïntegratiebedrijven, terwijl deze wel grotendeels met publieke mid-
delen gefinancierd worden. Bij de SVWW controleert de uitvoerder RWI alleen de 
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aanvrager en heeft aldus weinig zicht op de praktijk van de uitvoering. Feitelijk wordt 
er in deze gevallen maar een deel van het proces gecontroleerd. 
Daarnaast blijkt er in de praktijk vooral een ‘papieren controle’ door opdrachtgevers en 
accountants plaats te vinden. Daardoor is er slechts beperkt zicht op wat er precies ge-
beurt. Mede door de gebrekkige en decentrale informatiesystemen lijkt er weinig con-
trole plaats te vinden door bestandsvergelijking op contract- en sofi-nummerniveau 
tussen de verschillende uitvoerders.  
 
Een vijfde risicofactor heeft betrekking op de complexiteit of onduidelijkheden van 
regelingen die ruimte laten voor interpretatieverschillen. Een voorbeeld is de vaststel-
ling van het dispensatiepunt in de Wet REA. Een ander voorbeeld uit de Wet REA is 
het begrip ‘geen algemeen gebruikelijke zaken’. Daarnaast kunnen SW- en Wiw-in-
stellingen allerlei complexe juridische en administratieve constructies hanteren die het 
voor gemeenten lastig, zo niet onmogelijk maken om misbruik van middelen op te spo-
ren. 
 
De laatste risicofactor hangt samen met de krappe marges en de sturing op prijs. De 
introductie van marktwerking (met name de sturing op prijs) heeft geleid tot krappe 
marges voor reïntegratiebedrijven. Veel reïntegratiebedrijven worden bijna genood-
zaakt zo creatief mogelijk om te gaan met de (beperkte) ruimte in de aanbestedings- en 
afrekeningssystematiek. Deze risicofactor vormt in feite ook het motief voor bepaalde 
concrete aanwijzingen voor fraude en oneigenlijk gebruik die tijdens het onderzoek 
zijn aangetroffen. Anderzijds leidt resultaatfinanciering in de vorm van no-cure-no-pay 
en no-cure-less-pay tot minder mogelijkheden voor fraude door declareren van niet of 
gedeeltelijk uitgevoerde activiteiten door het reïntegratiebedrijf. 
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1 Inleiding, vraagstelling en onderzoeksaanpak 

1.1 Inleiding 

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) is opgericht om grootschalige 
georganiseerde en sectoroverstijgende fraude op het gebied van sociale zekerheid en de 
arbeidsmarkt aan te pakken. De dienst legt zich toe op het doen van opsporingsonder-
zoeken, het formuleren van beleid en het genereren en beheren van kennis. 
 
De SIOD wil een informatiegedreven opsporingsdienst zijn. Signalen kunnen afkom-
stig zijn van onder meer UWV, SVB en politie. De SIOD streeft naar opsporen met 
kennis. Daartoe wil de SIOD zich ontwikkelen tot een kenniscentrum. Op dit moment 
is in Nederland onvoldoende empirisch gefundeerde kennis over fraude. Het team Op-
sporingsinformatie en Analyse (O&A) van de afdeling Opsporingsinformatie en Ex-
pertise (O&E) is in het leven geroepen om kennis op het SIOD-terrein te verzamelen 
en te ontsluiten. Zij hebben daartoe een Monitor Sociale Fraude opgezet, die beoogt 
inzicht te bieden in de aard, de omvang en ontwikkelingen van zwaardere vormen van 
sociale-zekerheidsfraude. 

1.2 Aanleiding voor het onderzoek 

Een van de deelactiviteiten van de Monitor is het doen van thema-onderzoeken: ver-
diepingsstudies naar specifieke onderwerpen binnen het SIOD-domein. Eén van deze 
thematische onderwerpen is fraude met reïntegratiegelden.1 In de eerste rapportage op 
basis van de Monitor signaleert de SIOD mogelijke vormen van fraude met reïntegra-
tiegelden waarbij sprake kan zijn van enige mate van georganiseerdheid. 
 
Op dit moment heeft de SIOD echter nog te weinig inzicht in fraude met reïntegratie-
gelden. Ook beschikt men nog niet over een uitgebreid netwerk in de reïntegratiewe-
reld. De SIOD heeft TNO Arbeid gevraagd onderzoek te doen naar wat er op dit mo-
ment bekend is over fraude met reïntegratiegelden. 

1.3 Doelstelling van het onderzoek 

Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in de markt van reïntegratiegelden, 
welke fraudevormen mogelijk zijn, wie erbij betrokken zijn en welke factoren en gele-
genheidsstructuren het kunnen bevorderen.  
 
Een afbakening van het terrein van reïntegratie heeft de SIOD niet gemaakt. Binnen 
het onderzoek dient expertise verzameld te worden om een gefundeerde afbakening te 
kunnen maken. Wel zijn er twee harde eisen. Allereerst moet het gaan om reïntegratie-
gelden die (direct of indirect2) uit de staatskas worden verstrekt. Uitgaven van werkge-
vers aan arbodienstverlening en reïntegratie vallen dus daarbuiten, tenzij gebruik ge-

                                                        
1  In dit rapport hanteren we de term reïntegratiegelden in plaats van reïntegratiesubsidies 

aangezien niet alle uitgaven aan reïntegratie door middel van subsidies plaatsvindt. We 
komen hierop nog terug. 

2  Indirect zijn bijvoorbeeld fondsen die gefinancierd worden uit werkgevers- en werkne-
merspremies. De staat treedt daarbij wel op als herverdeler. 
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maakt wordt van subsidiegelden. Ten tweede vallen reïntegratiegelden die gefinancierd 
worden vanuit het Europese Sociale Fonds buiten het domein van het onderzoek. 

1.4 Onderzoeksvragen 

De SIOD signaleert mogelijke vormen van fraude met reïntegratiegelden waarbij spra-
ke kan zijn van enige mate van georganiseerdheid, maar heeft te weinig inzicht in 
fraude met reïntegratiegelden en beschikt niet over een uitgebreid netwerk in de reïn-
tegratiewereld. 
 
De probleemstelling van het onderzoek is: 
Wat is op dit moment bekend over fraude met reïntegratiegelden? 
 
Deze probleemstelling valt uiteen in de volgende onderzoeksvragen: 
1. Hoe ziet de markt voor reïntegratiegelden er uit? 
2. Welke vormen van fraude met reïntegratiegelden zijn bekend en wie spelen daarbij 

welke rol? 
3. Wat is bekend over risicofactoren en gelegenheidsstructuren die fraude met reïnte-

gratiegelden mogelijk kunnen bevorderen? 
 
Op basis van informatie uit het onderzoek kan de SIOD beslissen in hoeverre fraude-
vormen met reïntegratiegelden gerekend kunnen worden tot het SIOD-domein. De in-
formatie biedt ook aanknopingspunten voor de eventuele bepaling van een strategie 
voor de opsporing op dit terrein. 

1.5 Onderzoeksaanpak 

De doorlooptijd van het onderzoek was beperkt tot drie maanden. Binnen het onder-
zoek is een gefaseerde aanpak gehanteerd: 

1.5.1 Globaal format 
Allereerst is de relevante markt van reïntegratiedienstverlening afgebakend. Voor alle 
regelingen die binnen de afbakening vielen, is op basis van bestaande bronnen een 
globaal format gevuld bestaande uit onder andere doelgroep, omvang (bedragen, aan-
tallen subsidies/cliënten) en actoren. Voor alle regelingen is tevens een inschatting 
gemaakt op potentiële frauderisico’s. 
Met de begeleidingscommissie is afgesproken om het begrip fraude ruim op te vatten. 
Primair gaat het om overtredingen van wet- en regelgeving. Secundair gaat het ook om 
(georganiseerd) oneigenlijk gebruik dat tegen de geest van de wet- en regelgeving in-
gaat of dat gebruik maakt van gaten in wet- en regelgeving. 

1.5.2 Uitgebreid format 
Op basis van de risico-analyse is in overleg met SIOD een selectie van een beperkt 
aantal regelingen gemaakt die verder zijn uitgediept. Het globale format is voor deze 
regelingen uitgebreid. In het uitgebreide format is wederom op basis van bestaande 
bronnen onder meer gekeken naar het uitvoeringsproces. Onderdelen van het proces 
bieden immers in meerdere of mindere mate aangrijpingspunten voor fraude, met name 
de voorwaarden, de wijze van uitbetaling en de controle. 
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1.5.3 Interviews 
In interviews met partijen in het veld is per regeling of cluster van regelingen nader 
ingegaan op de (bekende en potentiële) mogelijkheden voor fraude. Tevens is ingegaan 
op structuren en achterliggende motieven. Waar mogelijk is geprobeerd een inschatting 
te krijgen van de potentiële bedragen, zowel het bedrag per geval als het totale ge-
schatte bedrag van de regeling. Aan relevante organisaties is gevraagd welke beleids- 
en organisatorische maatregelen zij genomen hebben om fraude of niet-integer gedrag 
te voorkomen. Binnen de interviews is niet alleen over de rol van de eigen organisatie 
gesproken maar ook over de rol van andere betrokken actoren. 
 
De face-to-face interviews zijn afgenomen door medewerkers van TNO Arbeid. Me-
dewerkers van SIOD hebben de interviews zoveel mogelijk bijgewoond teneinde uit 
eerste hand informatie te vernemen en om een netwerk van contactpersonen op te 
bouwen. 
 
Beleidsmakers, controleurs, uitvoerders van reïntegratieregelingen en spelers in het 
veld (reïntegratiebedrijven) zijn ondervraagd. Met enkele organisaties was het lastig 
een afspraak te maken, vanwege vakantie maar ook omdat men niet bereid was tot me-
dewerking. Om zo min mogelijk drempels voor medewerking aan het onderzoek op te 
werpen is afgesproken de interviews anoniem te verwerken in de rapportage. 

1.6 Opbouw van het rapport 

Het rapport opent in hoofdstuk 2 met een globale beschrijving van de markt voor reïn-
tegratiedienstverlening. Welke regelingen zijn er, wie zijn de spelers en om wat voor 
bedragen gaat het? Vervolgens worden de regelingen, die onderwerp van dit onderzoek 
zijn, nader beschreven. Hoofdstuk 2 besluit met een beschrijving van de uitvoering van 
reïntegratie en de doorgevoerde marktwerking. In hoofdstuk 3 gaan wij in op de frau-
devormen en frauderisico’s op grond van de interviews. We beschrijven per soort rege-
ling welke vormen van fraude bekend zijn en welke risicofactoren worden onderschei-
den. Ten slotte beantwoorden we in hoofdstuk 4 de onderzoeksvragen en geven wij 
aanknopingspunten voor de rol die de SIOD in het veld van reïntegratie kan vervullen. 
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2 De markt voor reïntegratiedienstverlening: regelingen, 
spelers en bedragen 

2.1 Inleiding 

De wereld van de reïntegratie is complex. Dat geldt voor de wet- en regelgeving die 
aan reïntegratie ten grondslag ligt, maar evenzeer voor de uitvoering en de financie-
ring. Met dit hoofdstuk pogen wij een handzaam overzicht te bieden van deze com-
plexe wereld. Allereerst zullen wij een korte impressie geven van de reïntegratie-
dienstverlening. Vervolgens gaan wij nader in op een aantal regelingen die in het on-
derhavige onderzoek aan de orde zijn gekomen. Ten slotte komt de uitvoering van de 
reïntegratie aan de orde. Hierbij besteden wij extra aandacht aan de marktwerking om-
dat deze de afgelopen jaren van grote invloed is geweest op de uitvoeringsorganisatie 
van reïntegratie. Aan de marktwerking kunnen spelers motieven ontlenen die fraude in 
de hand werken. 

2.2 De reïntegratiedienstverlening in vogelvlucht 

Veel mensen ondervinden door gezondheidsproblemen, handicaps, beperkte kwalifi-
caties of onvoldoende werkervaring problemen met het vinden en behouden van een 
baan. De veronderstelling van de overheid is dat deze mensen zelfstandig niet of nau-
welijks in staat zijn om een positie op de arbeidsmarkt te verkrijgen en om die reden 
professionele ondersteuning nodig hebben. In de afgelopen decennia is er een grote 
variëteit aan instrumenten en voorzieningen ontwikkeld waarmee mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt worden geholpen een baan te vinden. Het verzamelbegrip 
voor deze vormen van ondersteuning is reïntegratie: het helpen (her)vinden van betaald 
werk van mensen met een slechte arbeidsmarktpositie. 

2.2.1 Verschillende vormen van reïntegratie 
De mensen die doorgaans in aanmerking komen voor reïntegratie zijn zieken, arbeids-
gehandicapten, werklozen en werkzoekenden. In de meeste gevallen gaat het om per-
sonen die recht hebben op een uitkering in het kader van de WW, WAO, Wajong, 
Ziektewet, WWB en ANW. Daarnaast heeft ook een aantal werkzoekenden zonder 
uitkering (de zogenaamde Nuggers) recht op reïntegratie. Voor al deze groepen is de 
afgelopen jaren een groot aantal regelingen van reïntegratie in het leven geroepen, die 
globaal zijn in te delen in een viertal categorieën: reïntegratie-instrumenten, reïntegra-
tietrajecten, incentives voor werkgevers en gesubsidieerde arbeid. Om een goed begrip 
te krijgen van de materie worden deze vier categorieën in het kort toegelicht. 
 
De reïntegratie-instrumenten kennen een grote verscheidenheid. Globaal kan onder-
scheid worden gemaakt tussen twee typen.  
Ten eerste zijn er reïntegratie-instrumenten die het verrichten van arbeid vergemakke-
lijken. Voorbeelden zijn het verzorgen van speciaal transport naar en van het werk, 
scholing, proefplaatsingen en het passend maken van de werkplek voor de handicap 
(het zogenaamde pakket op maat).  
Ten tweede zijn er reïntegratie-instrumenten die het voor uitkeringsgerechtigden finan-
cieel mogelijk dan wel aantrekkelijk maken om arbeid te verrichten. Zo bestaat er een 
reïntegratie-uitkering bij proefplaatsing en scholing, zijn er starterkredieten, en kunnen 
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sommige uitkeringsgerechtigden aanspraak maken op inkomens- of loonsuppletie als 
het inkomen c.q. loon lager uitvalt dan de verdiencapaciteit. 
Eenvormiger zijn de reïntegratietrajecten. Dit zijn volledige programma’s die moeten 
uitmonden in werk, het liefst op reguliere basis. Reïntegratietrajecten bestaan uit een 
intake of diagnose waarmee de belemmeringen en mogelijkheden voor werkhervatting 
wordt geanalyseerd, scholing als dat nodig is, begeleiding, bemiddeling, en plaatsing. 
Reïntegratietrajecten geven uitvoering aan de schadelastbeperking van ziekte, arbeids-
ongeschiktheid en werkloosheid welke in de WAO, WW en WWB is geregeld. 
Meestal stelt een reïntegratiebedrijf het reïntegratietraject samen. Alleen in het geval 
van een persoonsgebonden reïntegratiebudget (PRB) of een individuele reïntegratie-
overeenkomst (IRO) bepaalt de cliënt de samenstelling van het traject. In alle gevallen 
dient de samensteller zich te houden aan voorschriften van de opdrachtgevers (UWV, 
gemeente, of werkgever). 
 
Voor werkgevers zijn er verschillende incentives om uitkeringsgerechtigden in dienst 
te nemen of te houden. Zo kan een werkgever in aanmerking komen voor een korting 
op de loonbelasting en/of op de premie voor de WW en WAO die hij voor de betref-
fende werknemer afdraagt. Daarnaast kan de werkgever krachtens de Ziektewet wor-
den vrijgesteld van de verplichting om het loon bij ziekte van een arbeidsgehandicapte 
door te betalen. Ook is het mogelijk dat een werkgever in het kader van de Wet REA 
loondispensatie krijgt als de arbeidsgehandicapte werknemer duidelijk minder presteert 
dan de niet-arbeidsgehandicapte collega’s. 
 
Gesubsidieerde arbeid ten slotte omvat alle subsidieregelingen om werk voor uitke-
ringsgerechtigden te scheppen. Van deze regelingen profiteren zowel werkgevers als 
werknemers. Werkgevers kunnen een uitkeringsgerechtigde in dienst nemen van wie 
het loon grotendeels door de overheid wordt opgebracht, terwijl de uitkeringsgerech-
tigde recht krijgt op een inkomen dat hoger is dan het uitkeringsniveau. Sinds 2002 
worden de verschillende landelijke regelingen voor gesubsidieerde arbeid (ID, Wiw) 
afgebouwd. Met de invoering van de WWB op 1 januari 2004 is het aan de gemeenten 
om te bepalen of en in hoeverre arbeid voor uitkeringsgerechtigden wordt gesubsidi-
eerd. 

2.2.2 Spelers 
De spelers die dit veelkleurig palet aan regelingen, voorzieningen en instrumenten van 
reïntegratie uitvoeren, worden gekenmerkt door een even zo grote verscheidenheid. 
Sommige spelers zijn budgethouder of belast met het verstrekken van subsidiegelden, 
andere verzorgen de aanvragen, en weer andere zijn belast met de uitvoering van spe-
cifieke opdrachten. Het onderstaande schema geeft aan de hand van de vier categorieën 
van reïntegratie een overzicht van de uitvoeringsorganisatie. 
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Schema 1: Rollen in de uitvoering van reïntegratie 

Rollen in de uitvoering Categorieën 
reïntegratie Budgethouder & 

verstrekker 
Aanvrager Uitvoerder opdracht 

Reïntegratie-
instrumenten 
 

UWV  
Gemeenten 
 

Cliënt UWV, gemeente,  
Taxibedrijven,  
Scholingsinstellingen  
Job-coaches, Leveranciers 
voor bedrijfsinrichting, Etc.  

Reïntegratie-
trajecten 

UWV,  
Gemeenten, 
Werkgevers 

Cliënt bij persoonlijk 
reïntegratie budget en 
IRO 

Reïntegratiebedrijven 

Incentives 
werkgevers 

UWV,  
Belastingdienst 

Werkgever UWV, Belastingdienst 

Gesubsidieerde 
arbeid 

Gemeenten Werkgever en cliënt Wiw-organisatie 

 
De rollen van de verschillende spelers zijn sinds 1 januari 2002 vastgelegd in de Wet 
SUWI. Zo schrijft de Wet SUWI voor dat UWV en gemeenten reïntegratietrajecten 
openbaar aanbesteden. Paragraaf 2.4 over de uitvoeringsorganisaties zal nader ingaan 
op de uit de Wet SUWI voortkomende marktwerking in de uitvoering van de reïntegra-
tiedienstverlening. 
 
De controle op de uitvoering is in handen van de budgethouders of de verstrekkers. 
Voor de meeste regelingen gaat het om overheidsorganen als UWV, gemeenten en, 
voor wat betreft de fiscale kortingen, de Belastingdienst. De werkgevers hebben een 
controlerende taak voor zover het de uitvoering betreft van reïntegratie die zij zelf 
hebben ingekocht. Daarnaast oefent de Inspectie voor Werk en Inkomen (IWI) toezicht 
uit op de uitvoering van reïntegratie, waarbij deze vooral kijkt of de uitvoering strookt 
met de bedoelingen van de wet- en regelgeving op het terrein van de sociale zekerheid 
en reïntegratie. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) ziet toe of de ver-
schillende spelers op de reïntegratiemarkt handelen volgens de mededingingsregels. 

2.2.3 Kosten 
De omzet van de totale reïntegratiemarkt wordt geschat op circa � 1,2 miljard, waarvan 
� 440 miljoen omgaat in de reïntegratie-instrumenten en � 725 miljoen in de reïntegra-
tietrajecten. In de onderstaande tabel wordt voor wat betreft de reïntegratie-
instrumenten en –trajecten een overzicht gegeven van de totale kosten per regeling en 
de gemiddelde kosten per cliënt.3 Het laatste dient niet verward te worden met gemid-
delde instrument- of trajectprijzen. Een groot aantal cliënten maakt namelijk niet vol-
ledig gebruik van instrumenten of doorlopen geen volledige trajecten, waardoor de 
gemiddelde kosten per cliënt lager uitkomen dan de gemiddelde trajectprijs. Zo be-
draagt de gemiddelde prijs van volledige reïntegratietrajecten voor arbeidsongeschik-
ten circa � 5.000, terwijl de gemiddelde kosten per cliënt uitkomen op slechts het tien-
de deel daarvan. 
 

                                                        
3  De incentives voor werkgevers en de gesubsidieerde arbeid worden verder buiten be-

schouwing gelaten omdat deze typen buiten het onderhavige onderzoek zijn gelaten. Zie 
paragraaf 2.3. 
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Tabel 1: Kosten regelingen reïntegratie 

Regelingen Type reïntegratie Totale kosten in 
miljoen euro’s 

Gemiddelde kosten 
per cliënt in euro’s 

Wet Werk & Bijstand (WWB) 
 
 
 
Waaronder: 
Flexibel reïntegratiebudget 
werkzoekenden zonder uitkering 
(Nug) 

Instrumenten, tra-
jecten en gesubsi-
dieerde arbeid 
 
 
Trajecten 

393 
 
 
 
 

52 

935 
 
 
 
 

224 

Wet REA 
Waarvan voorzieningen: 
- Inrichting arbeid passend bij 
handicap (pakket op maat) 
- Voorzieningen niet-werkne-
mers 
- Voorzieningen werknemers 
- Uitkering bij proefplaatsing 
- Toelage inkomensderving WAZ 
- Inkomenssuppletie 
- Loonsuppletie 
- Starterkrediet 
- Persoonsgebonden reïntegra-
tie budget (PRB) 

Instrumenten 439 
 
7 
 

104 
 

38 
57 
<1 
<1 
3 
1 
2 

514 
 

4.750 
 

Flexibel reïntegratiebudget ar-
beidsongeschikten 

Trajecten 61 478 

Reïntegratie werklozen krach-
tens de Werkloosheidswet 

Instrumenten en 
trajecten 

131 242 

Doelgroepenbeleid 
 
- etnische minderheden 
- herintredende vrouwen 
- allochtone vrouwen 
- jongeren 

Instrumenten en 
trajecten 

14,6 
 

  0,6 
  1,4 
  1,2 
11,4 

 

SVWW Instrumenten en 
trajecten 

27 4.500 

Bron: IWI, Inzet reïntegratie-instrumenten en –voorzieningen door UWV (2004); Begroting 
SZW 2004. 

2.2.4 Trends 
Uit de overzichten van de kosten van reïntegratie komt naar voren dat een relatief zwa-
re nadruk ligt op de reïntegratietrajecten. Een belangrijke trend van de afgelopen jaren 
heeft dan ook te maken met de verschuiving van instrumenten naar trajecten. De reden 
daarvan is gelegen in het feit dat het resultaat van een reïntegratietraject veel gemakke-
lijker is vast te stellen dan dat van een instrument. Een traject dient immers te leiden 
tot plaatsing in een baan, terwijl een dergelijk concreet einddoel voor de meeste in-
strumenten niet bestaat.  
 
Een andere belangrijke trend heeft betrekking op de deregulering en privatisering van 
reïntegratie-activiteiten waarmee de landelijke overheid al enige tijd bezig is. Er is al 
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op gewezen dat de Wet SUWI de gemeenten en UWV verplicht om reïntegratie-tra-
jecten openbaar aan te besteden. Hierdoor is een private markt ontstaan van reïntegra-
tiediensten waarop inmiddels een groot aantal private aanbieders actief is. Daarnaast is 
er een grote dereguleringsoperatie gaande in de richting van de gemeentelijke overhe-
den. Met de invoering van de WWB op 1 januari 2004 zijn gemeenten budgettair en 
operationeel verantwoordelijk geworden voor de reïntegratie van bijstandsgerechtigden 
en werkzoekenden zonder uitkering. De komende herzieningen van de WAO en WW 
zal de verantwoordelijkheden van gemeenten nog groter maken. De verwachting is 
namelijk dat de strengere toelatings- en keuringseisen zal leiden tot een toestroom van 
WW’ers en WAO’ers naar de bijstand. 

2.3 Geselecteerde regelingen op het terrein van reïntegratie 

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de wettelijke regelingen van reïntegratie die 
tijdens het onderzoek op frauderisico’s zijn geanalyseerd. Gezien het grote aantal re-
gelingen van reïntegratie was het nodig om voor het onderzoek een afbakening te ma-
ken. Deze afbakening hebben we in twee stappen gezet. 
 
In een globaal format die in Bijlage A is opgenomen hebben we een overzicht gemaakt 
van regelingen aan de hand van de volgende criteria: 
• Regelingen waarvan de middelen door het Ministerie van Sociale Zaken en Werk-

gelegenheid worden verstrekt. Voorzieningen die door lagere overheden (gemeen-
ten) en werkgevers worden gefinancierd zijn minder interessant voor de SIOD en 
worden daarom buiten beschouwing gelaten. 

• Instrumenten of trajecten van reïntegratie, omdat over de uitvoering van deze 
voorzieningen bij de SIOD relatief veel vragen zijn gerezen. Dat wil zeggen dat 
gesubsidieerde arbeid (Wsw, ID-banen, Wiw) en fiscale en premiekortingen niet 
in het overzicht zijn opgenomen. 

• Voorlopers van de regelingen worden meegenomen voor zover de actuele regeling 
jonger is dan vijf jaar. Regelingen die inmiddels volledig zijn vervallen vallen bui-
ten het onderzoek. 

 
Het globaal format is ingedeeld per regeling en geeft in het kort weer voor welke per-
sonen de regeling bedoeld is (cliënt, werknemers, werkgever) alsmede de voorwaarden 
die voor rechthebbenden gelden, de organisaties die belast zijn met de uitvoering en de 
uitgaven. Daarnaast is per regeling een eerste inschatting gemaakt van de kansen op 
fraude. Bij deze inschatting hebben we voornamelijk gekeken naar de hoogte van het 
budget en de complexiteit van de regelgeving.  
 
In een uitgebreid format (zie Bijlage B) is vervolgens voor nader onderzoek een twee-
de afbakening gemaakt van regelingen uit het globaal format op grond van de volgende 
criteria: 
• De kosten die met de uitvoering zijn gemoeid (hoe hoger, hoe groter de kans op 

fraude). 
• De complexiteit van de regelgeving (w.o. cumulatie van de besteding van midde-

len). 
• De mogelijkheden om voorwaarden te toetsen. 
• De ervaring van opdrachtgevers met de uitbesteding van reïntegratieproducten. 
• Controle op de uitvoering door aanbieders van reïntegratieproducten. 
 
De geselecteerde regelingen zijn de Wet Werk & Bijstand, het flexibel reïntegratie-
budget voor werkzoekenden zonder uitkering, de reïntegratietrajecten voor arbeidson-
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geschikten, de reïntegratietrajecten voor werklozen, de voorzieningen in de Wet REA 
en de SVWW-regeling. In de navolgende paragrafen gaan we op deze regelingen nader 
in. Voor een meer gedetailleerde informatie verwijzen we naar het uitgebreid format 
dat in Bijlage B is opgenomen. 
 
Schema 2: Kenmerken geselecteerde reïntegratieregelingen 

Regeling Doelgroep  Budgethouder en 
verstrekker 

Uitvoerder 

WWB Bijstandsgerechtigden.  
  

Gemeenten Reïntegratiebedrijven 
Wiw-bedrijven 

Reïntegratie werk-
zoekenden zonder 
uitkering (Nug) 

Werkzoekende zonder 
uitkering 

Gemeenten Reïntegratiebedrijven 

Wet REA  
voorzieningen 

Arbeidsgehandicapten  UWV 
 

Cliënt, werkgever, en 
gespecialiseerde aan-
bieders als scholingsin-
stellingen, vervoersbe-
drijven, en job-coaches 

Reïntegratie  
arbeidsongeschikten 

WAO’ers UWV Reïntegratiebedrijven 

Reïntegratie werklo-
zen krachtens de 
Werkloosheidswet 

WW’ers UWV Reïntegratiebedrijven 

SVWW Werklozen en werkne-
mers die met ontslag 
worden bedreigd.  

RWI Scholingsinstellingen 
Reïntegratiebedrijven 

2.3.1 Wet Werk & Bijstand 
De WWB is per 1 januari 2004 ingevoerd ter vervanging van de Algemene Bijstands-
wet en de regelingen voor gesubsidieerde arbeid (ID en Wiw). De WWB regelt de in-
komensondersteuning, de reïntegratie en de arbeidsinschakeling van bijstandsgerech-
tigde cliënten. Daarnaast kunnen personen met een nabestaanden- of halfwezenuitke-
ring op grond van de ANW, en de werkzoekenden zonder uitkering (de zogenaamde 
Nuggers) aanspraak maken op ondersteuning bij arbeidsinschakeling en reïntegratie 
krachtens de WWB. 
 
De WWB kent drie uitgangspunten: 
1. De burger dient er alles aan te doen wat nodig en mogelijk is om in het eigen be-

staan te voorzien. Het begrip ‘passende arbeid’ uit de Algemene bijstandswet is 
om die reden vervangen door het begrip ‘algemeen geaccepteerde arbeid’. Hier-
door moet de bijstandsgerechtigde ook werk accepteren dat niet aansluit bij haar of 
zijn opleiding of werkervaring. Pas als burgers niet in staat blijken te zijn om in 
het eigen bestaan te voorzien, kunnen zij aanspraak maken op ondersteuning door 
de gemeente. 

2. De gemeente dient zo goed mogelijk te zijn toegerust om de burger aan het werk te 
helpen. 

3. Gemeenten en cliënten tezamen zijn primair verantwoordelijk voor een doelmatige 
arbeidsinschakeling. 

 
Alle inspanningen van cliënt en gemeente dienen te zijn gericht op arbeidsinschake-
ling. Onder arbeidsinschakeling wordt verstaan het verrichten van algemeen geaccep-
teerde arbeid. Gesubsidieerde arbeid wordt weliswaar beschouwd als algemeen geac-
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cepteerde arbeid, maar kan nooit het einddoel zijn omdat het een voorziening voor ar-
beidsinschakeling is. Het einddoel is het verkrijgen van reguliere arbeid. De werkne-
mer op een gesubsidieerde arbeidsplaats mag dan ook van de gemeente verwachten dat 
hij ondersteuning krijgt gericht op doorstroom naar ongesubsidieerd werk. 
 
De verantwoordelijkheden van cliënt en gemeente voor arbeidsinschakeling en reïnte-
gratie worden in gemeentelijke verordeningen nader uitgewerkt. De cliënt moet ge-
bruik kunnen maken van voorzieningen gericht op inschakeling in het arbeidsproces 
als dat naar het oordeel van de gemeente nodig is. Zowel bij het toekennen van rechten 
als bij het opleggen van verplichtingen speelt het toepassen van maatwerk door ge-
meenten een hoofdrol. De Wet beoogt verder een grotere snelheid van het reïntegratie-
proces te bewerkstelligen door de gemeenten een grotere beleidsruimte te geven bij de 
invulling van de individuele rechten en plichten en bij het aanbieden van voorzienin-
gen. 
 
De grote beleidsruimte en de daaraan verbonden grote financiële verantwoordelijkheid 
stellen gemeenten in staat een eigen gemeentelijk activerend arbeidsmarktbeleid te 
ontwikkelen. In de praktijk bestaan er dan ook grote verschillen tussen gemeenten in 
de manier waarop zij het arbeidsmarktbeleid vormgeven. 
 
De gemeenteraad stelt bij verordening vast op welke vormen van ondersteuning en op 
welke voorzieningen van reïntegratie de verschillende cliënten aanspraak kunnen ma-
ken. Daarbij kan gedacht worden aan sociale activering, gesubsidieerde arbeid, werk-
ervaringsprojecten (work first), loonsuppletie, arbeidsbemiddeling, scholing, plaatsin-
gen, en totale reïntegratietrajecten. Alle rechthebbenden tussen de 18 en 65 jaar zijn in 
principe verplicht gebruik te maken van een door het college van B&W aangeboden 
voorziening. Ook moeten deze personen meewerken aan een onderzoek naar de moge-
lijkheden tot arbeidsinschakeling. In individuele gevallen kan het College besluiten een 
tijdelijke ontheffing te verlenen van deze verplichting, bijvoorbeeld als de bijstandsge-
rechtigde extra belast is met zorgtaken. Zo zijn er speciale ontheffingen mogelijk voor 
alleenstaanden met kinderen. 

2.3.2 Flexibel reïntegratiebudget werkzoekenden zonder uitkering 
Gemeenten hebben met de invoering van de wet SUWI per 1 januari 2002 de verant-
woordelijkheid gekregen voor de reïntegratie van werkzoekenden zonder uitkering. 
Deze taak vloeit voort uit het algemeen belang om te komen tot verhoging van de ar-
beidsparticipatie als voorwaarde voor een gunstige economische ontwikkeling. Sinds 1 
januari 2004 wordt de reïntegratie van werkzoekenden zonder uitkering geregeld in het 
kader van de WWB. 
 
Gemeenten moeten in hun reïntegratieverordening expliciet opnemen hoe zij de reïnte-
gratie van niet-uitkeringsgerechtigden vormgeven. De doelgroep zelf heeft aanspraak 
op ondersteuning bij arbeidsinschakeling en reïntegratie. Ook maakt de doelgroep deel 
uit van de afspraak die in de EU richtsnoer 1 is gemaakt, om iedere nieuwe werkloze 
een traject aan te bieden, voordat hij een jaar werkloos is (de zogenaamde Sluitende 
Aanpak). De meeste gemeenten bieden niet-uitkeringsgerechtigden reïntegratietrajec-
ten aan die qua inhoud overeenkomstig zijn met die van bijstandgerechtigden. 
 
Voor de werkzoekenden zonder uitkering geldt geen verplichting tot reïntegratie. De 
doelgroep dient zich als werkzoekende in te schrijven bij CWI. Alleen als CWI van 
oordeel is dat betrokkene een reïntegratietraject nodig heeft, vindt doorverwijzing naar 
de gemeente plaats. Omdat sprake is van vrijwilligheid kan de gemeente geen sanctie 
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op de eventuele uitkering opleggen. Wel kan de gemeente voor deze doelgroep speci-
fieke beleidsregels opnemen in de reïntegratieverordening. Deze regels kunnen betrek-
king hebben op de inhoud, duur en financiering van een traject. In het trajectplan kun-
nen verplichtingen voor de klant worden opgenomen, zoals de plicht tot het betalen 
van een eigen bijdrage en afspraken over terugbetaling van de kosten indien een traject 
niet succesvol wordt afgerond. Als er tussen klant en gemeente een geschil ontstaat 
over de in het trajectplan gemaakte afspraken kan dit aan de burgerlijke rechter worden 
voorgelegd. 

2.3.3 Reïntegratietrajecten arbeidsongeschikten 
Met de reïntegratietrajecten voor arbeidsongeschikten wordt beoogd de personen die in 
het kader van de WAO worden (her)beoordeeld duurzaam te plaatsen in arbeid. Voor 
deelname aan een reïntegratietraject gelden de volgende voorwaarden: 
• De cliënt moet beoordeeld of herbeoordeeld zijn door de verzekeringsarts. 
• De arbeidsdeskundige heeft een reïntegratievisie opgesteld waarin wordt aangege-

ven welke reïntegratieactiviteiten nodig zijn. 
• De arbeidsdeskundige heeft over de reïntegratievisie een gesprek gehad met de 

cliënt. 
• UWV heeft een reïntegratietraject ingekocht bij een reïntegratiebedrijf. 
• Het reïntegratiebedrijf heeft in overleg met de cliënt een reïntegratieplan opge-

steld welke is goedgekeurd door UWV. 
• De cliënt is verplicht het aangeboden reïntegratietraject te volgen op straffe van 

korting op zijn uitkering. 
• Voor de cliënt geldt tevens een aanwezigheidsplicht gedurende het reïntegratie-

contract op straffe van korting op zijn uitkering. 
 
De verzekeringsarts van UWV legt tijdens de WAO-beoordeling vast wat de beperkin-
gen en mogelijkheden van de zieke werknemer zijn. Vervolgens wordt de cliënt over-
gedragen aan de arbeidsdeskundige van UWV. Deze bepaalt met behulp van het ge-
automatiseerde functieduidingssysteem (CBBS) de mate van arbeidsongeschiktheid. 
Afhankelijk van de resterende verdiencapaciteit komt men terecht in een van de 8 ar-
beidsongeschiktheidsklassen. De arbeidsongeschiktheidsklasse <15% geeft geen recht 
op een uitkering. 
Vervolgens gaat de arbeidsdeskundige in een gesprek met de cliënt na welke belemme-
ringen en mogelijkheden de cliënt heeft ten aanzien van reïntegratie in het arbeidspro-
ces. Het gaat er dan om te bepalen welke reïntegratieactiviteiten nodig zijn om de be-
lemmeringen tot werkhervatting te verkleinen en de mogelijkheden tot het verrichten 
van werk te vergroten. De arbeidsdeskundige kijkt ook naar de mogelijkheden om te-
rug te keren naar de oude werkgever. Op basis van de verkregen informatie rangschikt 
de arbeidsdeskundige de cliënt voorlopig in één van de vier fasen waarmee de kansen 
op werk wordt uitgedrukt (zie box). Voor fase 4-cliënten worden in principe verder 
geen reïntegratieinspanningen verricht, tenzij de cliënt er zelf op aandringt. 
 



TNO rapport 17867 | 25423 21 

 

Box: Fasering van de kansen op werkhervatting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: De Vos (2003). 
 
Op basis van het gesprek met de cliënt stelt de arbeidsdeskundige de zogenaamde reïn-
tegratievisie op, waarin zowel de zienswijze van de arbeidsdeskundige als van de cliënt 
is weergegeven en waarin een voorstel voor de inkoop van een reïntegratietraject 
wordt gedaan. De cliënt behoort in een vroeg stadium te worden geïnformeerd over de 
inhoud van de reïntegratievisie. 
 
Op basis van de reïntegratievisie wordt vervolgens door UWV een traject ingekocht bij 
een reïntegratiebedrijf. In een intakegesprek bij het reïntegratiebedrijf wordt het reïnte-
gratietraject voor de cliënt nader ingevuld. Het reïntegratiebedrijf stelt vervolgens een 
reïntegratieplan op en legt dit ter goedkeuring voor aan UWV. Vaak maken arbeids-
bemiddeling en plaatsing deel uit van het traject. 
 
UWV en een aantal gemeenten leggen de verantwoordelijkheid voor de uitkomsten 
van de reïntegratietrajecten vrijwel volledig bij de reïntegratiebedrijven. De resultaat-
afhankelijke beloning in de vorm van no-cure-less-pay en no-cure-no-pay brengt na-
melijk met zich mee dat reïntegratiebedrijven pas bij een succesvolle plaatsing van de 
cliënt in werk de volledige vergoeding betaald krijgen. Zij draaien dan ook grotendeels 
op voor de kosten van de reïntegratietrajecten die niet het gewenste resultaat hebben. 
Dit afschuiven van verantwoordelijkheden geeft aanleiding tot spanningen tussen 
UWV en gemeenten enerzijds en de reïntegratiebedrijven anderzijds. Het zijn namelijk 
niet alleen de reïntegratiebedrijven die de prestaties van reïntegratie beïnvloeden, maar 
ook de cliënten en de opdrachtgevers (UWV en gemeente).  

2.3.4 Reïntegratietrajecten werklozen 
Werklozen met recht op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet kunnen ver-
plicht worden een reïntegratietraject te volgen. UWV die verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van de WW, stelt de volgende voorwaarden aan de reïntegratietrajecten 
voor werklozen:  
• De cliënt moet als werkzoekende ingeschreven staan bij CWI. 
• De consulent van CWI heeft een reïntegratieadvies opgesteld waarin wordt aan-

gegeven welke reïntegratieactiviteiten nodig zijn. 
• UWV heeft een reïntegratietraject ingekocht bij een reïntegratiebedrijf. 
• Het reïntegratiebedrijf heeft in overleg met de cliënt een reïntegratieplan opge-

steld welke is goedgekeurd door het UWV. 

De fasering komt voort uit de kansmeter. Dit is een uniform instrument waarmee werkzoe-
kenden op een objectieve en eenduidige manier worden beoordeeld. De kansmeter be-
staat uit een vragenlijst die wordt gebruikt om een inschatting te maken van de afstand tot 
de arbeidsmarkt. Op basis van de antwoorden van cliënten wordt deze afstand ‘klein’ of 
‘groot’ ingeschat en uitgedrukt in een fasering van 1 tot 4.  
�� Fase 1 cliënten zijn werkzoekenden die zonder een reïntegratietraject binnen 6 

maanden werk kunnen vinden. Gedurende deze 6 maanden zijn zij aangewezen op 
de dienstverlening van het CWI. 

�� Fase 2 cliënten zijn werkzoekenden die met het volgen van een reïntegratietra-
ject in een periode van 6 maanden tot 1 jaar een baan kunnen vinden. 

�� Fase 3 cliënten zijn werkzoekenden die met het volgen van een reïntegratietra-
ject meer dan een jaar nodig hebben om een baan te vinden.  

�� Fase 4 cliënten zijn werkzoekende die eerst een andere ondersteuningsvorm dan 
een reïntegratietraject nodig hebben om een baan te vinden. 
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• De cliënt is verplicht het aangeboden reïntegratietraject te volgen op straffe van 
korting op zijn of haar uitkering (WW, artikel 27). 

• Voor de cliënt geldt tevens een aanwezigheidsplicht gedurende het reïntegratietra-
ject op straffe van korting op zijn of haar uitkering. 

 
De consulent van CWI rangschikt de cliënt in een van de vier fasen op grond van de 
fase-indeling.4 Afhankelijk van de fase waarin de cliënt is ingedeeld, het arbeidsverle-
den, en andere kenmerken stelt de consulent een reïntegratieadvies op. In dit advies 
wordt aangegeven wat de belemmeringen en mogelijkheden van de cliënt zijn om te-
rug te keren naar het arbeidsproces. Voor cliënten wordt nagegaan welke reïntegratie-
activiteiten nodig zijn om de belemmeringen te verkleinen en de mogelijkheden te ver-
groten. Cliënten in fase 2 en 3 komen in principe in aanmerking voor een reïntegratie-
traject. Fase 1 cliënten worden geacht zelfstandig werk te vinden. Voor fase 4-cliënten 
analyseert CWI welke belemmeringen deelname aan reïntegratietrajecten in de weg 
staan. Dit advies kan gebruikt worden voor programma’s van sociale activering. Alle 
cliënten behoren te worden geïnformeerd over de inhoud van het reïntegratieadvies.5 
 
Op basis van de reïntegratieadvies wordt vervolgens door bureau Inkoop van UWV 
een traject ingekocht bij een reïntegratiebedrijf, waarna de cliënt kan worden doorver-
wezen. In een intakegesprek bij het reïntegratiebedrijf wordt het reïntegratietraject 
voor de cliënt nader ingevuld. Het reïntegratiebedrijf stelt vervolgens een reïntegratie-
plan op en legt dit ter goedkeuring voor aan UWV. 

2.3.5 Voorzieningen Wet REA 
De Wet REA heeft tot doel om de mogelijkheden tot het verkrijgen of behouden van 
werk voor arbeidsgehandicapten te vergroten. Een belangrijk onderdeel wordt ge-
vormd door de voorzieningen voor arbeidsgehandicapte werkzoekenden (artikel 22) en 
de voorzieningen voor arbeidsgehandicapte werknemers (artikel 31). 
 
De voorzieningen voor arbeidsgehandicapte werkzoekenden hebben zoal betrekking 
op scholing, opleiding, reïntegratie, noodzakelijke persoonlijke ondersteuning, en ver-
voer. De voorzieningen voor arbeidsgehandicapte werknemers hebben onder andere 
betrekking op persoonlijke ondersteuning (ook bekend onder de naam "job-coach"), 
vervoer en de zogenaamde meeneembare faciliteiten, die op de individuele werknemer 
afgestemd zijn, en die bedoeld zijn voor de inrichting van de werkplek, als hulpmiddel 
bij de arbeid, of voor de productie- en werkmethoden. 
 
De doelgroep van de Wet REA zijn de arbeidsgehandicapten. Daaronder wordt ver-
staan: 
a. Personen die recht hebben op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de 

WAO, de WAZ of de Wajong. 
b. Personen aan wie op grond van een wettelijk voorschrift in verband met ziekte of 

gebrek een voorziening of een subsidie is toegekend voor het behoud, herstel of 
bevordering van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid. 

c. Personen die bij indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking op grond van de 
Wsw behoort tot de doelgroep voor de Wsw, maar niet werkzaam is als werknemer 

                                                        
4  Deze indeling in vier fasen zal binnenkort worden vervangen door een indeling in twee 

fasen. 
5  Voor bijstandsgerechtigden waarvan wordt verondersteld dat zij in staat zijn arbeid te 

verrichten geldt dezelfde beoordeling door het CWI. 
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bij een SW-bedrijf of in het kader van begeleid werken bij een reguliere werkge-
ver. 

d. Personen die niet behoren tot een van bovengenoemde categorieën, maar waarvan 
op grond van een medisch-arbeidskundige beoordeling is vastgesteld dat hij of zij 
in verband met ziekte of gebrek een belemmering heeft bij het verkrijgen of ver-
richten van arbeid. 

 
Gehandicapten van 65 jaar of ouder en personen die in het kader van de Wsw bij een 
SW-bedrijf of in het kader van begeleid werken werkzaam zijn worden niet als ar-
beidsgehandicapt aangemerkt en kunnen derhalve geen aanspraak maken op regelingen 
en voorzieningen van de Wet REA. 
 
De voorzieningen waarvoor in het kader van de Wet REA subsidiëring mogelijk is 
moeten aan de volgende algemene voorwaarden voldoen: 
• De voorziening mag niet "algemeen gebruikelijk" zijn. Het is niet de bedoeling dat 

kosten of diensten worden vergoed die door de meeste mensen (in een bepaalde 
bedrijfstak) worden aangeschaft of gebruikt, ook al hangt de aanschaf of het ge-
bruik samen met een ziekte of gebrek. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan 
een speciale autostoel die ook door ‘gezonde’ werknemers kan worden gebruikt. 

• De voorziening moet in overwegende mate op het individu gericht zijn. Het moet 
vaststaan welke persoon de voorziening zal gaan gebruiken. De aanpassing van de 
entree van een kantoorgebouw ten behoeve van rolstoelgebruikers valt dus niet on-
der de werknemersvoorzieningen, omdat verschillende arbeidsgehandicapte werk-
nemers (en ook bezoekers) van deze voorziening gebruik kunnen maken. 

• De voorziening wordt niet toegekend wanneer de waarde van de voorziening min-
der bedraagt dan 1,85 maal het minimumloon per dag. Deze regel is bedoeld om 
kruimelvoorzieningen te voorkomen. De kosten van een voorziening moeten in re-
delijke verhouding staan tot de te maken uitvoeringskosten. 

 
Daarnaast gelden er voor de verschillende soorten voorzieningen (zoals vervoer, com-
municatie en persoonlijke ondersteuning) speciale voorwaarden. Voor meer informatie 
daarover wordt verwezen naar het uitgebreide format in Bijlage B.  
UWV is belast met de uitvoering van de Wet REA. In de praktijk besteedt UWV de 
meeste voorzieningen uit aan gespecialiseerde organisaties en bedrijven. 

2.3.6 SVWW 
De Stimuleringsregeling Vacaturevervulling door Werklozen en met werkloosheid 
bedreigde Werknemers (SVWW) is een subsidieregeling die werkgevers helpt bij het 
vervullen van vacatures. Dit kunnen individuele werkgevers zijn, maar ook werkgevers 
die ten behoeve van de vervulling van hun vacatures een samenwerkingsverband aan-
gaan (werknemersvereniging, brancheorganisatie, etc.). De vacatures moeten worden 
vervuld door mensen die werkloos zijn of door werknemers die met werkloosheid 
worden bedreigd. De RWI is belast met de uitvoering van de SVWW. 
 
Het doel van de SVWW is om de vervulling van vacatures op de Nederlandse ar-
beidsmarkt te stimuleren door duurzame arbeidsinpassing van mensen zonder werk en 
met werkloosheid bedreigde werknemers. De vraag van werkgevers op de arbeids-
markt naar personeel vormt daarbij het uitgangspunt. 
 
Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen moeten noodzakelijk zijn om 
deelnemers duurzaam op beschikbare vacatures te plaatsen. Verder wordt alleen subsi-
die verstrekt voor activiteiten waarvan de resultaten in een redelijke verhouding staan 
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tot de kosten van die activiteiten. Meer specifiek gaat het dan om de volgende subsidi-
abele activiteiten: 
• De werving en selectie van deelnemers voor de instroom op trajecten. 
• Reïntegratietrajecten, scholing, training en programma’s voor werkervaring die 

deelnemers moeten volgen om op de beschikbare vacatures te kunnen worden ge-
plaatst. 

• Activiteiten op het terrein van voorbereiding en beheer, zoals het opstellen van 
een projectplan, de begeleiding en de coördinatie van de uitvoering van het pro-
jectplan, de opzet en beheer van een projectadministratie en het op basis daarvan 
verzorgen van periodieke uitvoeringsrapportages en het ten behoeve van de eind-
declaratie opstellen van een accountantsverklaring. 

 
Aanvragen die in het kader van de SVWW worden ingediend, moeten aan een aantal 
voorwaarden voldoen. De belangrijkste hiervan zijn: 
• Subsidieaanvragen dienen een bipartiet karakter te hebben in de vorm van een 

paritair samenwerkingsverband, of instemming van een personeelsvertegenwoor-
diging of ondernemingsraad. Is dat niet mogelijk dan is een advies van een regio-
naal platform vereist. 

• Een project moet goed beschreven worden in een projectplan, waarin ook een be-
groting moet zijn opgenomen en een beschrijving van de partijen met wie bij de 
uitvoering van het project wordt samengewerkt. 

• De werving en selectie van deelnemers kan plaatsvinden tot maximaal 12 maan-
den na het moment van de subsidieverlening. Voor deelnemers die na dat moment 
met hun traject beginnen, kan geen subsidie meer worden verkregen. 

• Subsidie voor de kosten van trajecten kan slechts worden verstrekt voor trajecten 
die starten vanaf het moment van subsidieverlening. 

• De subsidie voor werving en selectie, alsmede de bonus, kunnen slechts worden 
verkregen voor deelnemers voor wie ook subsidie voor hun traject is verstrekt. 

• Trajecten mogen maximaal 12 maanden duren. 
• Indien het traject uit scholingsactiviteiten bestaat, mogen dat geen door het Minis-

terie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bekostigde reguliere be-
roepsopleidingen zijn. 

• Aanvragers moeten een actuele en volledige projectadministratie voeren en op 
grond daarvan periodiek aan de RWI rapporteren over de voortgang van de uit-
voering van het projectplan. 

 
Daarnaast gelden voor de werklozen en de met werkloosheid bedreigde werknemers 
bijzondere voorwaarden. Deze zijn opgenomen in het uitgebreide format in Bijlage B. 

2.4 De uitvoeringsorganisaties 

Bij de voorgaande beschrijvingen van de regelingen is reeds aangegeven welke par-
tijen een rol spelen in de uitvoering. In deze paragraaf geven wij een overzicht van de 
verschillende uitvoeringsorganisaties, de reïntegratiemarkt en de onderlinge relaties. 
Vervolgens gaan we nader in op de marktwerking in de reïntegratiedienstverlening, 
omdat deze de afgelopen jaren van grote invloed is geweest op de uitvoeringsorgani-
satie van reïntegratie. Daar komt bij dat spelers aan de marktwerking motieven kunnen 
ontlenen die fraude in de hand werken. 
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2.4.1 Opdrachtgevers en uitvoerders 
De afgelopen tien jaar is de organisatie van de reïntegratiedienstverlening ingrijpend 
veranderd. Aanvankelijk verzorgden de Arbeidsvoorziening (voor werklozen) en de 
Gemeenschappelijke Medische Dienst (voor arbeidsgehandicapten) zelf alle reïntegra-
tieactiviteiten. In de loop van de jaren negentig zijn de Uvi’s (in 2002 gefuseerd tot 
UWV) en de gemeenten geleidelijk reïntegratieactiviteiten gaan inkopen bij reïntegra-
tiebedrijven. Hierdoor is er een markt is ontstaan waarvan het aanbod vrijwel volledig 
privaat is, en de vragers deels publiek (UWV en gemeenten) en deels privaat (werkge-
vers). Met de invoering van de Wet SUWI per 1 januari 2002, die UWV en gemeenten 
verplicht reïntegratieactiviteiten openbaar aan te besteden, is de private markt voor 
reïntegratiediensten een feit geworden. Figuur 2 geeft aan hoe de reïntegratiedienstver-
lening momenteel is ingebed in het stelsel van sociale zekerheid. 
 
Figuur 1: Organisatie van de sociale zekerheid in 20046 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
De markt voor reïntegratiediensten bestaat uit twee deelmarkten: een markt voor medi-
sche reïntegratiediensten en een markt voor arbeidsmarkt gerelateerde reïntegratiedien-
sten. Op de markt voor medische reïntegratiediensten is meestal de werkgever (soms 
de Arbo-dienst of verzuimverzekeraar) de vragende partij. Aanbieders zijn private re-
integratiebedrijven die doorgaans een combinatie van psychotherapie en fysiotherapie 
aanbieden. Op de markt voor arbeidsmarktgerelateerde reïntegratiediensten zijn de 
gemeenten en UWV de dominante vragende partijen. Private reïntegratiebureaus bie-
den op deze deelmarkt diensten aan als arbeidsbemiddeling, scholing, en plaatsingen. 
Met name op de gemeentelijke markt concurreren de private reïntegratiebedrijven met 
publieke partijen, zoals ROC’s, SW-bedrijven en voormalige uitvoerders van de ge-
subsidieerde arbeid. 
Volgens de reïntegratiemonitor van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) zijn er in 
Nederland circa 700 reïntegratiebedrijven actief. Daarvan richten 360 zich op de medi-
sche reïntegratie en 340 op arbeidsmarktgerelateerde reïntegratie en scholing. Daar-
naast bestaan er nog 36 zogenaamde arbodiensten die werkgevers adviseren op het 
gebied van arbeidsomstandigheden en het voorkomen van verzuim. Arbodiensten wor-
den niet gerekend tot de reïntegratiebranche alhoewel ook zij werknemers die buiten 
het arbeidsproces staan begeleiden om terug te keren naar werk. 
 
In onderstaande tabel geven we het marktaandeel weer van de grootste spelers op de 
deelmarkten van de medische reïntegratie en de arbeidsmarktgerelateerde reïntegratie. 
Opmerkelijk is dat de markt voor medische reïntegratiediensten aanmerkelijk sterker is 
                                                        
6  Figuur ontleend aan: Zwinkels et al (2004). 

 
WAO WW Wwb Niet � uitkerings 

gerechtigden 

UWV Gemeenten 

Cliënt 

Uitvoering 

Reïntegratie � 
Arbeids � 
bemiddeling 

Arbeidsbemiddeling : CWI 

Reintegratie : p rivate 
reïntegratiebedrijven 

ZW 

Werkgevers 



TNO rapport 17867 | 25423 26 

 

geconcentreerd dan de markt voor arbeidsmarktgerelateerde reïntegratiediensten. De 
grootste vijf bedrijven voor arbeidsmarktgerelateerde reïntegratiediensten (Kliq, Argo-
naut, Agens, Alexander Calder en Loyalis) namen in 2002 eenderde van de markt voor 
hun rekening. Een verdere concentratie ligt in het verschiet. Naar verwachting wordt 
de markt voor reguliere aanbesteding straks gedomineerd door enkele grote landelijke 
spelers. Dit komt mede voort uit de hoge transactiekosten van de aanbestedingsproce-
dures en de noodzaak van financiële buffers in verband met resultaatafhankelijke fi-
nanciering. 
 
Tabel 2: Marktaandeel aanbieders, omzet in miljoenen euro’s 

 Omzet 
2000 

Omzet 
2001 

Omzet 
2002 

Markt-aan-
deel 2002 

Medische reïntegratiediensten     
Winnock 16 22 23 33% 
De Gezonde Zaak 10 10 9 13% 
HSK 9 10   
Hoensbroeck Centrum voor Arbeidsperspectief 8 8 10 14% 

Schatting totale omzet deelmarkt  70 70  

     
Arbeidsmarktgerelateerde reïntegratiediensten     
Kliq  229 120 18% 
Argonaut 31  35   5% 
Agens 9 16 26   4% 
Alexander Calder  13 25   4% 
Loyalis 11 16 17   3% 
Start reïntegratie 19 11   
Randstad rentree  9 12   2% 

Schatting totale omzet deelmarkt  540 650  

Bron: FD, 1 juli 2002 en 1 juli 2003. 
 
Een groot aantal reïntegratiebedrijven heeft zich georganiseerd in de Brancheorganisa-
tie voor reïntegratiebedrijven Borea. Medio 2004 telt Borea 130 leden. Naast belan-
genbehartiging heeft Borea een kwaliteitskeurmerk ontwikkeld. Om in aanmerking te 
komen voor het keurmerk moeten de reïntegratiebedrijven aan 13 kwaliteitscriteria (en 
normen) voldoen (zie box). Reïntegratiebedrijven die het keurmerk willen behalen en 
behouden dienen halfjaarlijks aan te tonen dat zij aan de normen voldoen. Tevens voert 
een onafhankelijke auditor periodieke audits uit ter verificatie. Als een reïntegratiebe-
drijf niet voldoet (of verbetert) dan raakt het uiteindelijk zijn keurmerk kwijt. Op dit 
moment hebben 67 leden van Borea een keurmerk. 
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Box: Prestatie-indicatoren van de Stichting Borea Keurmerk 
Proces 
1  Doorlooptijd opstellen reïntegratieplan 
2   Doorlooptijd inschakeling eerste interventie 
3   Doorlooptijd interventies 
Resultaat 
4   Uitval en uitstroom 
5 a  Plaatsing/werkhervatting volgens afspraak 

b  Duurzame plaatsing/werkhervatting 
6   Toegevoegde waarde per interventie 
Organisatie 
7   Opleidingsbeleid 
8   Competenties medewerkers 
9   Systematische verbetercyclus 
Klanttevredenheid 
10  Privacyreglement en klachtenmanagement 
11  Tevredenheid cliënten 
12  Tevredenheid opdrachtgevers 
13  Tevredenheid werkgevers 

Bron: www.boreakeurmerk.nl 
 
Naast Borea bestaat sinds enige tijd brancheorganisatie Phoenix, waarin een aantal 
hoofdzakelijk kleine regionale of gespecialiseerde reïntegratiebedrijven zich heeft ge-
organiseerd. Phoenix verzet zich tegen de dominante marktpositie van de grote reïnte-
gratiebedrijven, waarvan de meeste zijn aangesloten bij Borea. 

2.4.2 Marktwerking 
UWV en gemeenten besteden opdrachten voor reïntegratietrajecten aan op de reïnte-
gratiemarkt. Daarvoor hebben zij speciale aanbestedingsprocedures in het leven geroe-
pen. In onderstaand schema wordt de organisatie van de aanbestedingsprocedure bij 
UWV en gemeenten kort samengevat. Een uitgebreidere toelichting per onderdeel 
volgt daarna. 
 
Schema 3: Organisatie van de aanbestedingsprocedures 

 UWV Gemeenten 

A. Inrichting aanbestedingsprocedure  
Hoe wordt aanbe-
steed? 

Openbaar Soms besloten, vaker openbaar 

Wat wordt aanbesteed? Trajecten Soms trajecten, soms losse pro-
ducten 

Voor wie wordt aanbe-
steed? 

Werklozen en arbeidsgehandi-
capten 

Bijstandsgerechtigden, Anw-ers en 
werkzoekenden zonder uitkering 

Aantal aanbestedings-
procedures per jaar  

Een keer per jaar in vier rondes Meestal een keer per jaar 

Contractduur Een jaar. UWV streeft naar ver-
lenging contractduur 

Een jaar. Gemeenten streven naar 
verlenging contractduur 

   
B. Contractvoorwaarden  
Bundeling Grote kavels Afhankelijk van de omvang van de 

gemeente 
Betalingsvoorwaarden 60% no-cure-less-pay 

40% no-cure-no-pay 
Meestal no-cure-less-pay 
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A. Inrichting aanbestedingsprocedure 
UWV en gemeenten kopen reïntegratiediensten in voor arbeidsgehandicapten en werk-
lozen. Volgens brancheorganisatie Borea gaat het om 75.000 trajecten door UWV en 
een ongeveer even groot aantal trajecten en producten door alle gemeenten tezamen. 
 
De wijze van inkoop verschilt per vragende partij. UWV koopt de reïnte-
gratiedienstverlening in via zogenaamde aanbestedingsprocedures. Reïntegratiebedrij-
ven krijgen dan de mogelijkheid om te offreren voor reïntegratietrajecten van bepaalde 
doelgroepen. In een bestek worden de doelgroepen, de contractvoorwaarden en de 
spelregels voor de gunning beschreven. De doelgroepenindeling staat gedeeltelijk los 
van de fase-indeling van CWI. UWV deelt de doelgroepen in naar WW’ers en 
WAO’ers. Vervolgens worden WW’ers onderverdeeld in doelgroepen aan de hand van 
de fase-indeling, leeftijd (50-plussers) en etnische achtergrond. Voor WAO’ers bestaat 
een indeling naar type lichamelijke afwijking, leeftijd en etniciteit.7 Op basis van deze 
indeling maakt UWV onderscheid tussen makkelijk en moeilijk te reïntegreren cliën-
ten. 
 
UWV gunt de opdrachten aan reïntegratiebedrijven in vier rondes aan de economisch 
meest voordelige aanbieding op grond van een weging van gunningcriteria. Belang-
rijkste gunningcriteria zijn de prijs, de plaatsings- en uitvalpercentages, de doorlooptij-
den, het doelgroepgericht offreren, en het regiospecifiek offreren.  
 
De gemeenten zijn over het algemeen later dan UWV ertoe overgegaan om reïntegra-
tietrajecten via een aanbestedingsprocedure in te kopen bij reïntegratiebedrijven. De 
gemeentelijke aanbestedingsprocedures moeten aan de volgende voorwaarden vol-
doen: 
Er moeten transparante en objectieve aanbestedingsprocedures worden gevolgd waar-
bij verschillende offertes worden aangevraagd en waarbij geselecteerd wordt op basis 
van vooraf vastgelegde criteria. 
De beoordeling van de offertes moet uitsluitend plaatsvinden op basis van vergelijk-
bare kosten, waarbij eventueel verschuldigde BTW gecompenseerd wordt.8 
 
De SUWI-criteria laten veel ruimte open voor een eigen invulling van de aanbeste-
dingsprocedure. Het gevolg is dat er een grote diversiteit aan aanbestedingsprocedures 
bestaat. Sommige gemeenten kiezen voor een openbare aanbesteding waaraan alle re-
integratiebedrijven kunnen deelnemen. Andere gemeenten organiseren gefaseerde aan-
bestedingsprocedures, waarbij in een eerste fase alle reïntegratiebedrijven die willen 
meedingen zich kunnen aanmelden, en in een tweede fase een beperkt aantal bedrijven 
wordt geselecteerd om een offerte in te dienen. Ook komen er besloten aanbestedingen 
voor, waarbij gemeenten aan enkele bedrijven vragen om een offerte uit te brengen. 
 
Gemeenten hechten eraan, meer dan UWV, om zelf de regie in handen te houden. Dit 
uit zich in de wijze waarop gemeenten en UWV reïntegratiebedrijven inschakelen. Het 
merendeel van de gemeenten koopt in principe losse producten in, zoals een diagnose-
stelling of een specifieke training. UWV koopt doorgaans volledige trajecten in. 
 

                                                        
7 Heyma et al (2003), 20-24. 
8 Batelaan et al (2003). 
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B. Contractvoorwaarden 
UWV hanteert voor de verschillende aanbestedingsprocedures een combinatie van no-
cure-less-pay en no-cure-no-pay. Bij no-cure-less-pay bestaat de vergoeding uit een 
vaste vergoeding en een resultaatafhankelijke vergoeding, waarbij resultaat wordt ge-
definieerd als de plaatsing van de cliënt in arbeid. Per doelgroep bepaalt UWV op 
grond van de verwachte plaatsingskansen de verhouding tussen de vaste vergoeding en 
de resultaatafhankelijke vergoeding. Daarbij geldt dat de resultaatafhankelijke vergoe-
ding relatief groter wordt naarmate de doelgroep gemakkelijker te plaatsen is. Bij no-
cure-no-pay maken de aanbieders enkel aanspraak op een resultaatafhankelijke ver-
goeding. 
 
De afgelopen jaren is UWV steeds meer nadruk gaan leggen op no-cure-no-pay. Vond 
in de aanbestedingsprocedure van 2001de vergoeding van vrijwel alle opdrachten 
plaats in de vorm van no-cure-less-pay. In de procedure van 2003 gold al voor 40% 
van de aanbesteedde contracten no-cure-no-pay. In 2004 zal het percentage no-cure-
no-pay naar verwachting verder worden opgehoogd. 
 
Daarnaast houdt UWV een uitgebreid stelsel van bonussen op na. Reïntegratie-
bedrijven kunnen bij elke opdracht bonussen verdienen voor het behalen en voor het 
overtreffen van de prestatieafspraken in het contract. De aanbestedingsprocedures van 
2004 voorzien in zogenaamde tempobonussen en plaatsingsbonussen. Het reïntegratie-
bedrijf ontvangt een tempobonus indien hij zorgt voor een zo kort mogelijke doorloop-
tijd van het reïntegratietraject tot en met de plaatsing van de cliënt in arbeid. De hoogte 
van de tempobonus hangt af van de doelgroep die in de bestekken van de aanbeste-
dingsprocedures zijn omschreven. Voor moeilijke doelgroepen geldt een hogere tem-
pobonus dan voor gemakkelijk plaatsbare doelgroepen. Een reïntegratiebedrijf ont-
vangt een plaatsingsbonus als het bij aanvang van de werkhervatting een plaatsing 
voor een jaar of voor onbepaalde tijd realiseert. Het betreft een standaardbonus die 
voor alle doelgroepen gelijk is.9 
 
Gemeenten hanteren verschillende financieringswijzen. De meest gangbare finan-
cieringswijze is momenteel no-cure-less-pay. Gemeenten betalen doorgaans de helft 
tot driekwart van het overeengekomen bedrag op basis van input of outputfinanciering 
en het resterende deel op basis van effectbekostiging. Een enkele gemeente besteedt 
zijn contracten aan via no-cure-no-pay.10  
 
UWV en het merendeel van de gemeenten werken met raamcontracten. Dit betekent 
dat de opdrachtgever geen garantie geeft over het precieze aantal cliënten dat het reïn-
tegratiebedrijf krijgt toegewezen. Wel worden er soms afspraken gemaakt over een 
minimum aantal cliënten dat het reïntegratiebedrijf mag reïntegreren.  
 
UWV en een groot aantal gemeenten werken met relatief korte contracten. Veel van 
deze opdrachtgevers zijn echter voornemens om in de toekomst langer lopende con-
tracten aan te gaan. Zij kunnen daardoor de transactiekosten waarmee de aanbeste-
dingsprocedure gepaard gaat verlagen en kunnen investeren in een goede samenwer-
king met het reïntegratiebedrijf. 
 
 

                                                        
9 Programma van eisen reïntegratiecontracten 2004 UWV. 
10  Batelaan et al (2003) en Arents et al (2003). 
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3 Fraudevormen en frauderisico’s  

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk geven wij de bevindingen weer van de interviews die wij hebben ge-
houden met onder meer reïntegratiebedrijven, een grote gemeente, SZW, IWI en RWI. 
Voor een volledige lijst met geïnterviewde partijen verwijzen wij naar Bijlage D. Wij 
hebben de geïnterviewden vragen voorgelegd over het bestaan van concrete gevallen 
van fraude en over fraudemogelijkheden. Daarbij zijn wij uitgegaan van de primaire en 
secundaire definitie van fraude die in de inleiding is gepresenteerd: overtredingen van 
wet- en regelgeving, en (georganiseerd) oneigenlijk gebruik dat tegen de geest van de 
wet- en regelgeving ingaat of dat gebruik maakt van gaten in wet- en regelgeving.  
 
Op basis van de bevindingen uit de interviews beantwoorden wij per hoofdcategorie 
van reïntegratieregelingen of –voorzieningen de onderzoeksvragen zoals geformuleerd 
in hoofdstuk 1. De uitvoering van reïntegratie in het kader van de WW, de WAO, de 
WWB en voor niet-uitkeringsgerechtigden (Nug) zijn samengevoegd tot hoofdcatego-
rie ‘reïntegratietrajecten’. Wij hanteren derhalve de volgende hoofdcategorieën: 
• Reïntegratietrajecten; 
• voorzieningen arbeidsgehandicapten (Wet REA, artikel 22 en 31); 
• SVWW. 
 
Per hoofdcategorie geven wij aan wat de belangrijkste processtappen zijn in de uitvoe-
ring. Aan de hand van het proces beschrijven we de fraudevormen en de mogelijke 
fraudevormen. Bij de eerste gaat het om fraudevormen die daadwerkelijk in de praktijk 
voorkomen volgens respondenten. Bij de tweede gaat het om mogelijke vormen die er 
zijn voor fraude of oneigenlijk gebruik, maar waarvan respondenten niet zeker weten 
of die in de praktijk voorkomen. Tegelijkertijd gaan wij daarbij in op de risicofactoren 
en gelegenheidsstructuren die aan deze vormen van fraude ten grondslag liggen. 
 
Vervolgens beschrijven wij in een aparte paragraaf de mogelijkheden voor fraude of 
oneigenlijk gebruik die ontstaan door overlappende beleidsterreinen en onduidelijke 
afbakeningen van de verschillende regelingen. Tot slot gaan wij in op de gesignaleerde 
fraudemogelijkheden die de wijze van toezicht op de uitvoering van reïntegratie met 
zich meebrengt. Voor een beschrijving van de regelingen en voorzieningen zelf ver-
wijzen wij naar hoofdstuk 2 en het uitgebreide format in bijlage B. Ter illustratie zijn 
enkele voorbeelden uit de interviews in kaders opgenomen. 

3.2 Reïntegratietrajecten 

3.2.1 Processtappen in de uitvoering  
UWV en gemeenten zijn verplicht de uitvoering van hun reïntegratietrajecten uit te 
besteden aan (private) reïntegratiebedrijven. Hiervoor maken zij gebruik van openbare 
en/of niet openbare aanbestedingsprocedures. Hoewel de inrichting van de uitvoering 
tussen UWV en gemeenten en tussen gemeenten onderling kan verschillen (zie hoofd-
stuk 2) zijn grofweg de volgende stappen te onderscheiden in de uitvoering van de re-
integratie:  
• aanbesteden contracten; 
• aanlevering cliënten; 
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• opstellen en accorderen arbeidsintegratieplan; 
• uitvoering reïntegratie; 
• periodiek rapporteren; 
• eventueel periodieke voortgangsgesprekken; 
• plaatsing cliënt; 
• nazorg; 
• facturering; 
• controle en uitbetaling (inclusief monitoren van de uitvoering). 

3.2.2 Vormen van fraude in de praktijk 
Enkele geïnterviewden hebben melding gemaakt van concrete vormen van valsheid in 
geschrifte. Het gaat om de volgende praktijken: 
• Reïntegratiebedrijven vermelden in offertes betere prestaties dan zij feitelijk beha-

len, zoals opgehoogde plaatsingspercentages en verlaagde uitvalpercentages. 
• Reïntegratiebedrijven declareren producten die niet of niet volledig zijn uitge-

voerd waardoor zij feitelijk geen aanspraak kunnen maken op een vergoeding. 
Concrete voorbeelden die door geïnterviewden zijn genoemd hebben betrekking 
op het declareren van volledige cursussen die niet zijn afgemaakt en het opgeven 
van individuele gesprekken voor het houden van goedkopere groepsgesprekken.  

3.2.3 Mogelijkheden tot fraude en oneigenlijk gebruik en risicofactoren  
Vrijwel alle geïnterviewden zijn van mening dat de organisatie van reïntegratietrajec-
ten de laatste jaren steeds minder ruimte laat voor fraude en oneigenlijk gebruik. Met 
name de organisatie van UWV lijkt bijna waterdicht te zijn. Dat is te danken aan de 
wijze van aanbesteden, de contractafspraken, het sturen op de uitvoering door koppe-
ling aan sofi-nummers, de voortgangrapportages en voortgangsgesprekken, de koppe-
ling met de verzekerden administratie en het afrekenen op basis van no-cure-no-pay. 
Gemeenten hanteren verschillende systemen en zijn later dan UWV gestart met het 
systematisch aanbesteden, waardoor het lastig is een algemene uitspraak te doen. Maar 
ook gemeenten lijken hun aanbestedingsprocedures steeds meer te hebben verfijnd. 
 
Niettemin is een aantal momenten in het reïntegratieproces aan te wijzen waarop mo-
gelijkheden voor fraude en oneigenlijk gebruik ontstaan. De gesignaleerde mogelijk-
heden zijn voor een groot deel terug te voeren op de afstand die bestaat tussen de op-
drachtgever en het reïntegratiebedrijf. De mogelijkheden tot fraude en oneigenlijk ge-
bruik ontstaan in situaties waarin opdrachtgevers vooral op basis van (papieren) ver-
antwoordingsrapportages en te overleggen documenten sturen en uitbetalen. Door deze 
afstand is het voor een opdrachtgever vrijwel onmogelijk te controleren of een reïnte-
gratiebedrijf daadwerkelijk heeft uitgevoerd wat is afgesproken en wat gefactureerd 
wordt. UWV heeft wel een boetesysteem ingevoerd voor gevallen dat afspraken niet 
worden nagekomen, maar dit systeem richt zich vooral op procedurele zaken, zoals het 
niet tijdig aanleveren van afgesproken documenten. Om het risico verder te verkleinen, 
voeren opdrachtgevers periodiek voortgangsgesprekken en worden soms steekproeven 
uitgevoerd onder cliënten die een reïntegratietraject volgen. Het is echter niet gebrui-
kelijk dat opdrachtgevers fysiek het veld in gaan, zoals sociale rechercheurs bij de bij-
stand. In het algemeen geldt dat hoe groter het cliëntenbestand van de opdrachtgever 
en daarmee van de uitvoeringsorganisatie, hoe groter de afstand tot de uitvoering van 
de reïntegratie. De indruk bestaat dat de afstemming van de informatie bij kleine ge-
meenten het beste is geregeld. In deze gemeenten zitten de sociale diensten vaak dicht 
op de uitvoering van reïntegratie, en zijn er bovendien nauwe lijnen tussen de uitke-
ringsadministratie, de inkoop van reïntegratie en de financiële administratie. 
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Hieronder beschrijven wij de mogelijkheden zoals die in de interviews ter sprake zijn 
gebracht. Niet alle genoemde mogelijkheden zijn ook daadwerkelijke mogelijkheden 
tot fraude. In sommige gevallen betreffen het mogelijkheden tot ondoelmatig gebruik 
of voor handelingen die niet conform de doelstelling van de wet zijn. Gezien het ver-
kennende karakter van dit onderzoek, zijn ook deze mogelijkheden hier vermeld. De 
mogelijkheden zijn zo veel mogelijk geordend naar de opeenvolgende processtappen 
in de uitvoering van reïntegratie. 
 
Aanbesteding 
• Procedure UWV:  

De inrichting van de aanbestedingsprocedure van UWV, waarbij gefocust wordt 
op de laagste prijs, heeft tot gevolg gehad dat de winstmarges van reïntegratiebe-
drijven klein zijn geworden. Daar komt bij dat door het gebruik van prestatiecon-
tracten (no-cure-no-pay en no-cure-less-pay) een aanzienlijke voorinvestering van 
de bedrijven wordt verlangd. Volgens betrokken partijen heeft dit geleid tot een, 
bedrijfseconomisch gezien, ongezonde situatie die reïntegratiebedrijven welhaast 
dwingt zo creatief mogelijk te zijn om de noodzakelijk cashflow te genereren. De 
ruimte voor ‘creativiteit’ ontstaat omdat UWV, zeker in de eerste jaren van de 
aanbesteding, de procedure heeft gebaseerd op het ‘geschreven woord’. Als het ge-
schreven aanbod van een reïntegratiebedrijven niet volledig voldoet aan de criteria 
en eisen uit het bestek dan krijgt het bedrijf geen opdracht gegund, ongeacht de 
werkelijke prestaties van een bedrijf. Deze wijze van aanbesteden geeft reïntegra-
tiebedrijven de mogelijkheid te hoge plaatsingcijfers of te lage prijzen offreren om 
te voldoen aan de gewenste scores van UWV. Reïntegratiebedrijven kunnen hun 
offertes ‘toeschrijven’ naar de eisen van UWV, met het risico dat er een discre-
pantie ontstaat tussen de opgave die een bedrijf doet en de werkelijk prestaties. 
Het onderstaande kader geeft hiervan een voorbeeld.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij de laatste aanbestedingsronde is UWV overigens begonnen om prestatiegege-
vens van reïntegratiebedrijven uit de eigen registratiesystemen te betrekken bij de 
beoordeling van offertes. Eerder was dit nog niet mogelijk omdat UWV nog geen 
of onvoldoende betrouwbare gegevens voorhanden had over de prestaties van reïn-
tegratiebedrijven. 

• Procedure ‘vrije ruimte’ UWV:  
UWV hanteert bij de aanbesteding strakke ervaringseisen. Om nieuwe bedrijven of 
initiatieven toch een kans te geven, reserveert UWV 20% van het budget als ‘vrije 
ruimte’. Meestal gaat het om nieuwkomers op de markt die in de reguliere aanbe-
stedingsprocedure weinig tot geen kans maken op gunning omdat zij nog niet kun-
nen bogen op goede resultaten in het verleden. Juist vanwege deze onbekendheid 
met de aanbieder, de reïntegratiemethode en de resultaten lijkt een intensievere 
beoordeling van het aanbod van het reïntegratiebedrijf noodzakelijk. UWV han-
teert echter hetzelfde aanbestedingsstramien als voor de reguliere reïntegratietra-

Reïntegratiebedrijven moeten in hun offertes aan UWV ook becijferen wat de verwachte 
eerste uitval is (het aantal cliënten die na het eerste gesprek worden teruggestuurd om-
dat het reïntegratiebedrijf er niets mee kan). In de eerste aanbestedingsrondes heeft 
UWV (toen nog Uvi’s) de contracten gegund aan reïntegratiebedrijven die onder de 5% 
eerste uitval offreerden, ook voor de WAO/Wajong-doelgroep. In werkelijkheid lag het 
eerste uitvalpercentage in die tijd voor deze laatste doelgroep op circa 20%. Het ver-
moeden bestaat dat de Uvi’s achteraf nooit meer hebben onderzocht in welke mate de 
reïntegratiebedrijven, aan wie de contracten waren gegund, hun offertebeloftes hebben 
waargemaakt. 
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jecten, gebaseerd op een ‘papieren aansturing’. Hierdoor ontstaat een verhoogd ri-
sico voor fraude.  

• Procedure gemeenten:  
Gemeenten maken geen gebruik van een uniform aanbestedingsmodel en dreigen 
daardoor volgens een aantal respondenten opnieuw het wiel uit te vinden. De kwa-
liteit van de aanbestedingsprocedure kan per gemeente verschillen. Mogelijkheden 
tot fraude of oneigenlijk gebruik die zich daarbij voordoen is bijvoorbeeld dat af-
spraken in contracten niet altijd even eenduidig worden beschreven. De in-
terpretatieruimte die hierdoor ontstaat kan door reïntegratiebedrijven worden ge-
bruikt om extra producten te declareren, de inrichting van reïntegratietrajecten an-
ders vorm te geven of dubieuze plaatsingen op te voeren. De meeste respondenten 
zijn echter van mening dat ook bij gemeenten de aanbestedingsprocedures wat ge-
noemde punten betreft steeds meer ‘waterdicht’ worden. 

 
Uitvoering reïntegratie 
• Sturing op ‘efficiency’:  

In het algemeen sturen opdrachtgevers de uitvoering van reïntegratie op afstand 
door het vragen van periodieke verantwoordingsrapportages, eventueel aangevuld 
met periode voortgangsgesprekken. Het zicht op de feitelijke uitvoering - ‘wat ge-
beurt er precies met een individuele cliënt?’ - is daardoor beperkt. Deze afstand in 
combinatie met de krappe marges voor reïntegratiebedrijven, brengt het risico met 
zich mee dat de uitvoering van reïntegratie meer wordt afgestemd op mogelijke ef-
ficiencyvoordelen voor het reïntegratiebedrijf dan op de behoefte van de cliënt. In 
dit verband is in de interviews gewezen op praktijken als ‘afromen’ van het cliën-
tenbestand (met name investeren in kansrijke cliënten), lange wachttijden en 
klachten van cliënten over slechte bejegening en een gebrekkige afstemming tus-
sen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarnaast worden reïntegratiebedrijven door 
gebruik van prestatiecontracten (no-cure-no-pay) geprikkeld een traject zo sober 
mogelijk in te vullen. Hoewel hier geen sprake is van fraude zijn de meeste res-
pondenten wel van mening dat de sterke sturing op prijs niet bijdraagt aan het doel 
van de reïntegratie (duurzame arbeidsinpassing) en een voedingsbodem creëert 
voor oneigenlijk gebruik en fraude. Inmiddels is bij UWV wel een tendens zicht-
baar dat naast prijs ook kwaliteit (meer) onderwerp van sturing wordt. 

• Uitvoering met onderaannemers:  
Reïntegratiebedrijven kunnen bij de uitvoering gebruikmaken van onderaannemers 
zoals scholingsinstituten, interventiebedrijven of andere reïntegratiebedrijven. De 
opdrachtgevers hebben vaak weinig zicht op de kwaliteit van de onderaannemers. 
Bovendien zijn de doorverwijzingen van opdrachten naar een onderaannemer over 
het algemeen weinig transparant. Dit risico lijkt verhoogd aanwezig bij reïntegra-
tiebedrijven die (ook) sociale activeringstrajecten uitvoeren. Deze maken veelal 
gebruik van lokale wijkgerichte initiatieven waarbij de kwaliteit soms te wensen 
overlaat (bijvoorbeeld niet eens ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) en 
die met vage contractomschrijvingen reïntegratiegelden voor andere doeleinden 
gebruiken (zie onderstand voorbeeld).  
 
 

 
 
 
 
 
 

Een sociale dienst heeft onlangs een brief gehad van een lokale allochtone organisatie 
die een groot evenement wilde organiseren. Het ging om een informatie- en arbeids-
markt voor allochtonen. De totale begroting was ongeveer � 88.000,--. De sociale dienst 
werd gevaagd hieraan ruim � 18.000,-- bij te dragen. Omdat de sociale dienst niet was 
betrokken in de voorbespreking en ook de omschrijving van het evenement vraagtekens 
opriep, heeft de manager van de sociale dienst de zaak laten onderzoeken. De aanvra-
ger bleek al jaren werkloos en een cliënt van de eigen sociale dienst, die zeer actief was 
in ‘goed bedoelde’ vrijwillige activiteiten in de buurt. 
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Opdrachtgevers leren overigens wel van deze ervaringen en scherpen de kwaliteits-
eisen voor het werken met onderaannemers in toenemende mate aan. Ook komt het 
voor dat in de aanbesteding hindernissen worden opgeworpen voor onderaanne-
ming. Door de wijze van controle blijft het voor een opdrachtgever echter lastig om 
precies zicht te krijgen op wat een reïntegratiebedrijf uit- en opvoert als activiteiten 
en welke partij die activiteiten heeft uitgevoerd. 

 
Rapportages  
• ‘Verlengen’ trajectduur:   

De reeds genoemde afstand tot de uitvoering, maakt het voor reïntegratiebedrijven 
in principe mogelijk de vereiste verantwoordingsrapportages in hun voordeel op te 
stellen. Al is deze ruimte veelal beperkt, toch zijn de meeste respondenten van 
mening dat reïntegratiebedrijven, gezien ‘de financiële fuik’ waar zij in zitten, alle 
ruimte die er is benutten om de kosten te kunnen declareren. Tijdens de interviews 
zijn enkele voorbeelden genoemd. In geval van no-cure-less-pay contracten krij-
gen reïntegratiebedrijven halverwege het traject 50% van de trajectkosten uitbe-
taald. Reïntegratiebedrijven zullen er zo veel mogelijk voor zorgen dat voor de 
rapportages ook vroegtijdige uitvallers minimaal een halfjaar in traject blijven. 
Hetzelfde geldt voor het incasseren van het prestatieafhankelijke deel van de belo-
ning. Reïntegratiebedrijven zullen hun cliënten zolang als contractueel mogelijk is 
in hun bestand houden (zonder verdere activiteiten uit te voeren) om eventuele 
werkaanvaarding alsnog als plaatsing op te kunnen voeren. 

• ‘Ophogen’ afgeronde activiteiten:  
Voor opdrachtgevers, met name gemeenten, die veel met no-cure-less-pay con-
tracten werken en/of losse trajectonderdelen kopen is het risico van onjuiste ver-
antwoording groter. Een voorbeeld: als in het trajectplan een training van vier da-
gen is opgenomen, en de cliënt blijkt al na drie dagen te zijn afgehaakt, dan rap-
porteren reïntegratiebedrijven waar mogelijk een volledige deelname. Als deze 
bedrijven opgave doen van een afgebroken training dan lopen zij afhankelijk van 
de contracten het risico de uitgevoerde drie trainingsdagen niet betaald te krijgen. 
Veel reïntegratiebedrijven kunnen zich een dergelijke derving van inkomsten niet 
permitteren. Een ander voorbeeld: het vermoeden bestaat dat als een opdrachtge-
ver met een reïntegratiebedrijf afspreekt dat cliënten individuele gesprekken krij-
gen, cliënten vervolgens door sommige reïntegratiebedrijven worden opgeroepen 
voor een collectieve bijeenkomst, waarna het reïntegratiebedrijf wel individuele 
gesprekken rapporteert en factureert. Bij no-cure-no-pay contracten is dit geen fi-
nancieel issue, maar bestaat evengoed het risico dat reïntegratiebedrijven de uit-
voering anders inrichten dan in de rapportage wordt verantwoord.  

 
Facturering en controle prestaties (inclusief monitoring)   
• Controle van gefactureerde activiteiten:  

De toetsing van de facturatie van reïntegratietrajecten gebeurt hoofdzakelijk op 
basis van schriftelijke rapportages en documenten. Zeker in de beginperiode, toen 
de Uvi’s nog contracten aanbesteedden op basis van productfinanciering, kwam 
het voor dat reïntegratiebedrijven meer of andere activiteiten factureerden dan zij 
feitelijk aanboden. In de huidige no-cure-no-pay financieringssystematiek is het 
niet meer mogelijk om extra producten voor te stellen en te declareren.  

• Controle plaatsingen:  
Bij plaatsing krijgt een reïntegratiebedrijf na overleg van een arbeidscontract een 
vast, contractueel overeengekomen bedrag. UWV beschikt over mogelijkheden 
om plaatsingen te controleren door gegevens van het reïntegratiebedrijf te verge-
lijken met de eigen verzekerden-administratie (Verzekerden Personen en Dienst-
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verbanden, VPD). Voor gemeenten is dit lastiger. Zij zullen ter controle werkge-
vers moeten benaderen die geplaatste cliënten in dienst hebben genomen. Laten zij 
dat na dan ontstaat er ruimte om plaatsingsresultaten ‘op te poetsen’.   
Wij hebben geen concrete aanwijzingen gevonden dat reïntegratiebedrijven (op 
grote schaal) plaatsingscijfers ophogen door het aanbieden van contracten bij het 
eigen of een gelieerd bedrijf (bijvoorbeeld detacheringsbureaus). UWV betaalt pas 
uit als een cliënt door de proeftijd en uit de uitkering is. Het overleggen van 
‘schijncontracten’ heeft daardoor vrijwel geen zin. Het zelf in loondienst nemen 
van cliënten kan in principe wel, maar is gezien de huidige trajectprijzen (gemid-
deld � 5.000,--) en de vaak veel hogere kosten van het in dienst nemen weinig lu-
cratief voor reïntegratiebedrijven.  

• Informatievoorziening (monitoring):  
Verschillende respondenten benadrukken dat de informatievoorziening mogelijk-
heden geeft tot oneigenlijk gebruik van reïntegratiegelden. Voor het monitoren, 
het verrekenen en het controleren van reïntegratieactiviteiten is het van belang dat 
een opdrachtgever beschikt over betrouwbare gegevens. In de praktijk blijkt dit 
problematisch. Zo zou het meer regel dan uitzondering zijn dat de (aantallen) ge-
registreerde activiteiten en prestaties van reïntegratiebedrijven niet overeenkomen 
met de systemen van UWV en sociale diensten. Daar komt bij dat de verschillende 
systemen binnen UWV en sociale diensten ook niet altijd met elkaar corresponde-
ren. Het gaat hierbij om veelal separate systemen van basis-uitkeringsgegevens 
van cliënten, de inkoop en uitvoering van reïntegratie en de financiële administra-
tie. De validatie van gegevens (aantallen, data) tussen opdrachtgever en opdracht-
nemer wordt een groot probleem genoemd. Daarnaast lijkt er sprake van definitie-
kwesties: in welke periode tel je iemand mee? Deze verschillen in de gegevens le-
veren soms strijd op, die in geval van UWV, volgens reïntegratiebedrijven, 
meestal in nadeel van de opdrachtnemer wordt beslecht. Gemeenten lijken in het 
algemeen wat soepeler om te gaan met dergelijke kwesties.   
Het risico is aanwezig dat reïntegratiebedrijven misbruik maken van de ruimte die 
ontstaat door het niet corresponderen van de verschillende systemen. Er is geen in-
zicht in welke mate dit ook daadwerkelijk gebeurt. Hierbij dient opgemerkt te 
worden dat deze ruimte in geval van no-cure-no-pay contracten beperkt is.  
Dat een goede en inzichtelijke informatievoorziening niet alleen van belang is 
voor een goede sturing en controle, maar ook voor de beeldvorming naar buiten, 
bewijst het onderstaande voorbeeld.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In NOVA is een verhaal over Oost-Groningen uitgezonden waarin � 4 miljoen zou zijn 
besteed om 4 mensen aan het werk te krijgen. Dit verhaal kent politieke achtergronden 
en geeft een vertekend beeld. In werkelijkheid gaat het om een contract met een waarde 
van � 3,2 miljoen voor 1.600 gemeentecliënten. Voor 600 daarvan geldt dat ze niet ar-
beidsplichtig zijn en was de vraag aan het reïntegratiebedrijf om alleen een diagnose uit 
te voeren om hen ‘in kaart te brengen’ (dus geen plaatsingsopdracht). De overige 1.000 
moet het reïntegratiebedrijf naar (gesubsidieerd) werk begeleiden. Het contract is in 
2003 afgesloten op basis van no-cure-no-pay en no-cure-less-pay. De betreffende ge-
meente(n) leverde(n) pas in de 2e helft van 2003 de eerste cliënten aan. Gezien de ge-
middelde traject duur (1 jaar) is het logisch dat eind 2003 nog nauwelijks cliënten waren 
uitgestroomd naar werk. Het verhaal in NOVA was echter gebaseerd op een rapportage 
van eind 2003, waarbij de resultaten zijn afgezet tegen de totale contractwaarde. Met het 
betreffende reïntegratiebedrijf zijn afspraken gemaakt om voortgang nu nauwgezet per 
kwartaal te monitoren. 
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3.3 Voorzieningen Wet REA 

3.3.1 Processtappen in de uitvoering  
De Wet REA betreft grotendeels voorzieningen die er op gericht zijn om de mogelijk-
heden voor arbeidsinpassing van arbeidsgehandicapten (in de zin van de Wet REA, 
artikel 2) te vergroten, zoals scholing, vervoersvoorziening of job-coach. UWV is be-
last met de uitvoering van de Wet REA. Hoewel de uitvoering per voorziening kan 
verschillen, zijn in het algemeen de volgende stappen in het proces te onderscheiden: 
• aanvraag bij UWV door aanvraagformulier; 
• registratie en controle aanvraag (check in systemen); 
• beoordeling en toekenning aanvraag (voldoet aanvraag aan de voorwaarden); 
• afgeven beschikking aan aanvrager; 
• afhankelijk van regeling zendt aanvrager declaraties naar UWV; 
• controle en gereed zetten betaling; 
• steekproef op gereed staande betalingen en uitbetalen; 
• monitoring en afhankelijk van regeling na verloop van tijd nacalculatie (bijv. bij 

premiekorting en meerkosten) en definitieve vaststelling en uitbetalen subsidie (of 
korting). 

3.3.2 Vormen van fraude in de praktijk 
Een concrete fraudevorm binnen de REA-voorzieningen is door cliënten naar voren 
gebracht. Het gaat om vermeend verkeerd gebruik van werkgeverssubsidies, zoals de 
onkostenvergoeding voor werkplekaanpassingen voor gehandicapten (Wet REA, arti-
kel 31). Volgens cliënten ontvangen werkgevers vergoedingen, maar worden de subsi-
dies onvoldoende besteed aan het oplossen van het probleem. Ontoereikende controle 
van UWV (en voorlopers Uvi’s) heeft daaraan bijgedragen. Deze ‘vermoedens’ hebben 
echter geen concrete fraudezaken opgeleverd. In de huidige REA is een deel van deze 
subsidies afgebouwd en gefiscaliseerd. Dit neemt niet weg dat volgens een aantal res-
pondenten door een gebrekkige controle en definitiekwesties er nog steeds mogelijk-
heden zijn voor oneigenlijk gebruik van REA-voorzieningen. 
 
Een andere fraudevorm komt voor bij een voorziening die weliswaar niet in de Wet 
REA wordt geregeld, maar naar aard, doel en procedure wel overeenkomsten daarmee 
vertoont. Het gaat om de premiekortingen die werkgevers kunnen krijgen als zij mee-
werken aan de terugkeer van hun werknemers in het bedrijf (WAO, artikel 79b). Vol-
gens een bericht in het Algemeen Dagblad van 3 september 2004 vragen werkgevers 
deze premiekortingen aan zonder de betreffende werknemers daarvan op de hoogte te 
stellen. Instemming van de werknemer is evenwel vereist om voor de korting in aan-
merking te komen. 

3.3.3 Mogelijkheden tot fraude en oneigenlijk gebruik en risicofactoren 
De uitvoering van de Wet REA is relatief eenvoudig. Het kritieke moment in het pro-
ces is de toetsing door UWV of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Mogelijkhe-
den tot fraude en oneigenlijk gebruik bij de toetsing ontstaan in gevallen waarin een 
definitie van een voorwaarde ruimte laat voor interpretatie of in gevallen waarin UWV 
gebruik maakt van indicaties die door derden zijn afgegeven. We geven enkele voor-
beelden uit de interviews. 
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Toetsing aanvraag 
• De loondispensatieregeling houdt in dat een werkgever minder loon mag betalen 

voor een specifieke groep arbeidsgehandicapten. Dit instrument wordt vaak in 
combinatie met de job-coach ingezet en was in het verleden alleen bedoeld voor 
cliënten met een Wajong-uitkering en verstandelijk gehandicapten. Met de invoe-
ring van de wet REA is de loondispensatieregeling breder inzetbaar geworden. Het 
is een voor werkgevers aantrekkelijke regeling. Mogelijk fraude-element is de 
vaststelling van het dispensatiepunt: wanneer presteert een werknemer zodanig dat 
dispensatie aan de orde is. Nu wordt gesproken over een bandbreedte van 20%, 
maar er zijn nog geen richtlijnen hoe dat vastgesteld moet worden. 

• Om in aanmerking te komen voor een meeneembare voorziening moet een ar-
beidsgehandicapte zelf een aanvraag indienen via een uitleencentrale. Voorwaarde 
is dat de voorzieningen persoonsgebonden zijn en geen algemeen gebruikelijke 
zaken betreffen die ook door andere medewerkers of klanten kan worden gebruikt. 
Ook deze definitie kent interpretatieruimte. Mogelijkheden tot fraude ontstaan op 
het moment dat de controle beperkt blijft tot een toetsing van papieren aanvragen. 

 
Indicatie door derden 
• Om voor REA-voorzieningen in aanmerking te komen, moet primair sprake zijn 

van een aanvraag door of voor een arbeidsgehandicapte (doelgroep). De marginale 
(papieren) toetsing van UWV geeft ruimte voor oneigenlijk gebruik. In de inter-
views wordt met name gewezen op het Arbeidsgehandicaptenbesluit (van 20 juli 
1998, Stb. 1998, 488) dat de beoordeling regelt van arbeidsgehandicapten. De be-
oordeling wordt uitgevoerd door UWV en de gemeenten, terwijl intermediairs zo-
als arbodiensten als adviseurs optreden. Indien een persoon als arbeidsgehandicapt 
wordt aangemerkt, komt deze in aanmerking voor een breed scala aan werkgele-
genheidsinstrumenten, waaronder REA-voorzieningen. Daarmee wordt het voor 
werkgevers aantrekkelijker de betrokken persoon in dienst te nemen. Met name op 
financieel gebied zijn de gevolgen van toekenning van het predikaat arbeidsge-
handicapt groot. De werkgever kan immers aanspraak maken op een premiekor-
ting in het kader van de premiekwijtscheldings- en kortingsregeling voor de WAO, 
op overname van de loondoorbetalingsverplichting krachtens artikel 29b Ziekte-
wet en op de zogenoemde "no-riskpolis" van de WAO (artikelen 75c en 76f 
WAO).  
Het Arbeidsgehandicaptenbesluit biedt veel ruimte voor interpretatieverschillen. 
Het is dan ook waarschijnlijk dat UWV en gemeenten in de praktijk de beoorde-
ling anders uitvoeren. Tegelijkertijd lijkt het erop dat de uitvoeringsorganisaties de 
beoordelingen van elkaar niet of nauwelijks controleren. Als een persoon door een 
gemeente als arbeidsgehandicapte is beoordeeld, neemt UWV dit oordeel vaak 
zonder controle of herbeoordeling over, ook als de betreffende persoon volgens de 
eigen UWV-beoordeling niet als zodanig zou zijn aangemerkt. In feite is dit ook 
niet mogelijk omdat een beschikking dat een cliënt een REA-status heeft afdoende 
is. Hierdoor is het denkbaar dat UWV REA-voorzieningen inzet voor personen die 
daar volgens de eigen beoordelingsrichtlijnen eigenlijk niet in aanmerking voor 
zouden komen. De adviserende stem van intermediairs als arbodiensten maakt de 
beoordelingspraktijk volgens sommige respondenten extra kwetsbaar. Het is niet 
uit te sluiten dat de opgerekte beoordelingsregels van het Arbeidsgehandicapten-
besluit intermediairs in staat stellen om publieke reïntegratiemiddelen naar zich 
toe te trekken of door te sluizen naar gelieerde reïntegratiebedrijven en werkge-
vers. 
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• Op het moment van het schrijven van deze rapportage antwoordde niettemin 
staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken op vragen van de Tweede Kamer dat 
de onafhankelijkheid van bedrijfsartsen voldoende is gewaarborgd, ook van be-
drijfsartsen die bij arbodiensten werkzaam zijn. De mate waarin dit type klachten 
voorkomt geeft volgens Van Hoof geen aanleiding te denken aan een structureel 
probleem. 

 
Artikel 29b Ziektewet 
Een andere regeling waarbij mogelijkheden tot fraude aanwezig zijn, is de verminde-
ring ziekterisico arbeidsgehandicapten conform artikel 29b van de Ziektewet. Deze 
regeling is weliswaar geen REA-voorziening, maar aard, doel en procedure van de 
regeling vertonen overeenkomsten met de REA-voorzieningen. Daarom behandelen 
wij het genoemde frauderisico in de uitvoering van deze regeling hier. 
Een werkgever die een arbeidsgehandicapte in dienst neemt hoeft bij ziekte van de 
betreffende werknemer niet het loon door te betalen in het kader van de Wet uitbrei-
ding loondoorbetaling bij ziekte (Wulbz). De arbeidsgehandicapte werknemer komt 
dan namelijk in aanmerking voor ziekengeld krachtens artikel 29b van de Ziektewet. 
Dit artikel kan beschouwd worden als een regeling van reïntegratie omdat het risico 
voor werkgevers om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen wordt verminderd. Het 
risico zit in de controle tijdens uitkeringsperiode van het ziekengeld door UWV. De 
werkgever zou loonkosten kunnen uitsparen als de arbeidsgehandicapte werknemer 
zich (langer) ziek meldt en daarmee ziekengeld uitgekeerd krijgt, terwijl deze persoon 
al weer aan het werk is of gewoon blijft werken. De werkgever zou de werknemer tot 
deze frauduleuze praktijk kunnen aanzetten door hem of haar een vaste dienstbetrek-
king, bonussen, gratificaties of andere voordelen in het vooruitzicht te stellen. Hier 
ontstaat een verhoogd risico voor fraude omdat UWV zich niet tot een ‘papieren con-
trole’ kan beperken en tot controle op de bedrijfsvloer zou moeten overgaan, hetgeen 
de uitvoering van deze regeling lastig maakt. 

3.4 SVWW 

3.4.1 Processtappen in de uitvoering  
De SVWW is eigenlijk een vreemde eend in de bijt van reïntegratie-regelingen. Het 
uitgangspunt wordt niet gevormd door personen die gereïntegreerd dienen te worden 
maar van vacatures die vervuld dienen te worden, uiteraard met werkzoekenden. 
Voorts worden de middelen ingezet via subsidies. Aanvragers zijn vacaturehouders op 
sector- of op ondernemingsniveau. Aanvragen moeten door werkgevers- en werkne-
merskant worden gesteund. De uitvoering van de SVWW gebeurt grofweg in de vol-
gende stappen: 
• indienen projectplan door aanvrager(s); 
• toetsen van projectplan aan criteria en eisen door RWI; 
• toekennen subsidie (besluit); 
• (eventueel) verstrekken van periodieke voorschotten; 
• tussentijdse controle op project door een externe accountant (financiële en project-

administratie aanvrager); 
• indienen einddeclaratie met eindrapportage en accountantsverklaring; 
• monitoring en toetsing einddeclaratie en –rapportage en verstrekken subsidie en 

eventuele bonussen. 
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3.4.2 Vormen van fraude in de praktijk 
Er zijn volgens onze respondenten geen concrete fraudevormen met betrekking tot de 
SVWW die in de praktijk geconstateerd zijn.  

3.4.3 Mogelijkheden tot fraude en oneigenlijk gebruik en risicofactoren 
De meeste mogelijkheden tot fraude en oneigenlijk gebruik bij de uitvoering van de 
SVWW doet zich voor door een ‘beperkte’ aansturing en controle door RWI. RWI 
onderhoudt een subsidierelatie met de aanvrager (de vacaturehouder) en niet met de 
uitvoerders (reïntegratiebedrijven, scholingsbedrijven etc). De controle richt zich dan 
ook op de aanvrager. De fase-indelingen van werkzoekenden moeten bijvoorbeeld 
aangetoond worden met CWI-verklaringen. Ook mag er geen samenloop zijn met an-
dere regelingen (bijv. met REA of ESF). RWI toetst deze anticumulatievoorwaarde aan 
de hand van een verklaring van de aanvrager. 
 
De grote financiële belangen liggen echter niet zozeer bij de aanvragers maar bij de 
uitvoerders, de reïntegratiebedrijven. Indien in het kader van een project reïntegra-
tietrajecten worden ingekocht, verlangt de RWI wel inzicht in de contracten die met 
deze bedrijven zijn afgesloten, maar de controle van de RWI blijft beperkt tot een pa-
pieren toetsing. Daarmee heeft de RWI weinig zicht op de praktijk. Het is theoretisch 
mogelijk dat reïntegratiebedrijven de SVWW-regeling toch combineren met REA-
instrumenten of activiteiten dubbel declareren. Een aanvrager kan bijvoorbeeld con-
tracten afsluiten met reïntegratiebedrijven, die op basis van de SVWW-subsidie be-
taald worden om cliënten aan te leveren, terwijl zij de cliënten zelf via de aanbesteding 
van UWV of gemeenten aangeleverd krijgen. Dit geldt ook voor combinaties die te 
maken zijn met de besteding van ESF-middelen. 
Doordat de RWI alleen aanvrager controleert en er geen controle op sofi-nummer 
plaatsvindt met de bestanden van UWV is het mogelijk om te frauderen. Het is echter 
niet bekend of en in welke mate dit gebeurt. Veelal zijn het ‘gerenommeerde’ organi-
saties die de uitvoering op zich nemen, maar dit biedt uiteraard geen waarborgen tegen 
fraude. 

3.5 Samenloop regelingen  

Een deel van de respondenten is van mening dat er veel mogelijkheden tot fraude en 
oneigenlijk gebruik zijn in de grijze schemergebieden tussen verschillende regelingen. 
Afbakeningen van domein, doelgroep en uitvoeringstaken zijn niet altijd eenduidig. 
Daardoor ontstaan er mogelijkheden om al dan niet bewust, gelijktijdig aanspraak ma-
ken op twee regelingen (dubbel declareren). Deze fraudevormen zijn vooral mogelijk 
bij de overlap tussen de uitvoering van reïntegratie, de Wet REA, de AWBZ en de 
Wsw. Tevens is in de interviews gewezen op de mogelijkheden tot fraude die ontstaan 
op het moment dat een (uitvoerings)organisatie opereert op meerdere beleidsterreinen 
waarvoor verschillende regelingen bestaan. 
 
Dubbel declareren: 
• Scholing voor arbeidsgehandicapten die betaald worden uit de REA-gelden (Wet 

REA artikel 22) kunnen ook zijn opgenomen in de trajectprijs van een reïntegratie-
traject dat voor UWV of gemeente wordt uitgevoerd, waardoor het mogelijk is dat 
reïntegratiebedrijven dubbel declareren. Het risico daarvan is echter de laatste ja-
ren sterk afgenomen. Ten eerste zijn de aanspraken op scholing krachtens artikel 
22 van de Wet REA sterk ingeperkt. Ten tweede heeft UWV scholing opgenomen 
in de prijs van reïntegratietrajecten. Omdat scholing relatief duur is en trajecten 
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gedeeltelijk op grond van de prijs worden gegund, bieden reïntegratiebedrijven 
nauwelijks meer scholing aan via reguliere reïntegratietrajecten. 

• Een vergelijkbaar risico doet zich voor daar waar de taken van zorg en reïntegratie 
elkaar raken. Zo zijn in de AWBZ zeven functies opgenomen waarvan er twee 
overlap vertonen met het domein van reïntegratie en sociale activering. Bovendien 
hebben AWBZ-instellingen een sterke greep op de besteding van de middelen, ook 
nog na de invoering van het persoonsgebonden budget (PGB). Het gevolg is dat 
AWBZ-instellingen uitgevoerde taken dubbel kunnen declareren: bij de AWBZ én 
bij de verantwoordelijken voor reïntegratieregelingen. Een duidelijke grens is er 
niet en bestaat mogelijk ook niet. Het is zelden duidelijk welk gedeelte van het tra-
ject betrekking heeft op arbeidsreïntegratie en welk gedeelte op de zorg. Een on-
duidelijke taakafbakening vergroot op deze wijze de mogelijkheid dat middelen 
oneigenlijk worden gebruik. Een zorgkantoor kent de klant niet en UWV en ge-
meente hebben weinig zicht op de zorgondersteuning en regelingen die daarbij ho-
ren. Het gevolg is dat sommige zorgbehandelingen worden betaald met middelen 
voor reïntegratie, terwijl het omgekeerde ook plaatsvindt. Zo komt het voor dat 
een behandeling door een psycholoog wordt betaald uit reïntegratiegelden, terwijl 
deze eigenlijk vanuit de AWBZ gefinancierd zou moeten worden11. 

 
Opereren op aanpalende beleidsterreinen: 
• Door het karakter van de bijstandspopulatie lopen bij gemeenten l reïntegratie, 

sociale activering en zorg al snel door elkaar heen. Mogelijkheden tot fraude en 
oneigenlijk gebruik ontstaan als budgetten oneigenlijk worden verweven of als 
partijen gebruik maken van onduidelijke (taak)afbakeningen tussen regelingen. In 
de interviews is erop gewezen dat, met name in de beginperiode van het aanbeste-
den van reïntegratiecontracten, gemeenten mogelijk gebruik hebben gemaakt van 
zogeheten U-bocht constructies. U-bocht constructies doen zich voor als een ge-
meente bij de gunning van reïntegratieactiviteiten eist dat het reïntegratiebedrijf 
een gedeelte van de activiteiten in onderaanneming uitbesteedt aan een SW-bedrijf 
of een Wiw-organisatie. Op deze wijze kunnen gemeenten deze organisaties, die 
de uitvoering doen van de wetten waarvoor de gemeente eveneens verantwoorde-
lijk is, ondersteunen. Hoewel dergelijke praktijken niet de bedoeling van de wet-
gever zijn, is het nog onduidelijk of er juridische mogelijkheden zijn om tegen U-
bocht constructies op te treden. 

• Andersom komt het ook voor dat SW-bedrijven zich op de reïntegratiemarkt bege-
ven. Hoewel hiervoor private bedrijven worden opgericht, doet het risico zich voor 
dat Wsw-middelen worden aangewend voor het uitvoeren van reïntegratietrajecten 
van niet Wsw-geïndiceerden. Er zijn in dat opzicht allerlei complexe juridische en 
administratieve constructies mogelijk die het voor gemeenten lastig zo niet onmo-
gelijk maken om oneigenlijk gebruik van middelen op te sporen. De situatie wordt 
extra gecompliceerd als gemeenten door hun verwantschap met bepaalde SW-be-
drijven zelf ook belanghebbend zijn. Mochten SW-bedrijven door deze manier van 
werken ertoe overgaan om lage prijzen te offreren, dan vindt er naast oneigenlijk 
gebruik van Wsw-middelen ook concurrentievervalsing plaats. 

                                                        
11  Overigens komt een dergelijke onduidelijke scheidslijn ook voor in de arbo-curatieve 

zorg. De kosten van bijvoorbeeld een interventie gericht op burn out kunnen worden ver-
goed door de ziektekostenverzekeraar, maar ook de inkomensverzekeraar of de werkge-
ver. 
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3.6 Toezicht op de uitvoering van reïntegratie 

Voor wat betreft de besteding van reïntegratiegelden ligt de verantwoordelijkheid voor 
controle en handhaving primair bij de publieke opdrachtgevers UWV en gemeenten. 
De overheid houdt, via de Inspectie Werk en Inkomen (IWI), toezicht op de uitvoering 
door de opdrachtgevers. IWI gaat bij het toezicht zo veel mogelijk uit van de verant-
woordingsrapportage van de uitvoeringsorganisatie of gemeente. Schiet die te kort, dan 
kan IWI aanvullend onderzoek doen. IWI verricht ook eigen onderzoek, afhankelijk 
van de risico's die IWI in de uitvoering ziet. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de kwali-
teit van de samenwerking, fraudebestrijding of reïntegratie van arbeidsgehandicapten. 
Het toezicht van IWI richt zich vooral op de vraag of de processen van UWV en ge-
meenten conform de doelstelling van de wet worden uitgevoerd (hoe scoort de uitvoe-
ring op aspecten als rechtmatigheid, doelmatigheid en tijdigheid?). Dit houdt in dat 
IWI met name onderzoekt op welke wijze UWV en gemeenten hun processen voor 
fraudebestrijding hebben ingericht. Op last van het Ministerie van SZW behoort de 
inspectie van reïntegratiebedrijven niet tot de taken van IWI. 
 
Ook het Ministerie van SZW volgt de ontwikkelingen op de reïntegratiemarkt slechts 
op afstand. De reïntegratiedienstverlening is geprivatiseerd en het opdrachtgeverschap 
is gedelegeerd aan UWV en gemeenten. SZW kiest ervoor om op afstand te blijven en 
gaat er vooralsnog van uit dat de markt zichzelf reguleert. De reïntegratiebranche is 
hier ook een voorstander van en heeft zelf een keurmerk in het leven geroepen: het 
Borea Keurmerk Reïntegratie. Het keurmerk bevat de noodzakelijke kwaliteitscriteria, 
maar er bestaan twijfel over de kwaliteit van de toetsing. 
In de eerste plaats ontbreekt er een goede controle op de uitvoering van het Borea 
keurmerk. Er is weliswaar een adviesraad waarin onder meer SZW, UWV en IWI zijn 
vertegenwoordigd, maar deze heeft niet de bevoegdheid toezicht te houden en daar 
waar nodig in te grijpen. Op de tweede plaats is de uitvoering op verschillende punten 
onduidelijk geregeld. Zo laat de procedure van het klanttevredenheidsonderzoek te 
wensen over. Hoewel het onderzoek moet worden uitgevoerd door een onafhankelijk 
bureau, hebben de reïntegratiebedrijven de vrijheid zelf de vragenlijsten onder de cli-
enten uit te zetten. Reïntegratiebedrijven hebben er belang bij dat de uitkomsten van 
het klanttevredenheidsonderzoek positief uitvallen. Tevreden cliënten kunnen worden 
aangemoedigd om vragenlijsten in te vullen, terwijl voor ontevreden cliënten obstakels 
opgeworpen kunnen worden om vragenlijsten in handen te krijgen.  
 
De vraag is of deze bewuste afstand in de regulering van en het toezicht op de uitvoe-
ring van reïntegratie geen mogelijkheden tot fraude met zich meebrengen. Door de 
keuze van UWV om de uitvoering van reïntegratietrajecten vrijwel geheel over te laten 
aan reïntegratiebedrijven, wordt het zicht op de werkelijke uitvoeringspraktijk nog 
verder verkleind. Bij gemeenten is die afstand weliswaar minder groot, maar daar 
speelt dat de wettelijke regelingen rondom de aanbesteding en inkoop van reïntegratie-
trajecten door de overgangsregeling in de Wet Werk & Bijstand zo complex zijn ge-
worden dat het de vraag is of het Ministerie van SZW hier voldoende zicht op de be-
steding van publieke middelen kan krijgen. 
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4 Conclusies  

In dit hoofdstuk beantwoorden we op basis van bevindingen de probleemstelling en de 
onderzoeksvragen. Vervolgens gaan we in op de aanknopingspunten die het onderzoek 
biedt voor de rol die SIOD zou kunnen spelen in het reïntegratiespeelveld. 

4.1 Hoe ziet de markt voor reïntegratiegelden eruit? 

In dit onderzoek hebben we regelingen op het gebied van reïntegratie beschreven, in-
clusief doelgroep, spelers, bedragen en aantallen. Deze informatie hebben we in hoofd-
stuk 2 en Bijlagen A en B weergegeven.  
 
Bij de analyse van geselecteerde regelingen van reïntegratie-instrumenten en -trajecten 
zijn twee zaken opgevallen. In de eerste plaats bevatten de regelingen geen expliciete 
beschrijvingen van fraude-aspecten (definities, sancties). Daarnaast zijn aantallen ge-
bruikers van reïntegratiediensten en budgetten moeilijk vast te stellen. Dat komt door-
dat de inhoudelijke invulling en de uitvoering van bepaalde regelingen naar gemeenten 
zijn gedelegeerd, bepaalde regelingen elkaar overlappen en doordat niet alle regelingen 
uitgaan van dezelfde definities.  

4.2 Welke vormen van fraude met reïntegratiegelden zijn bekend en wie spelen daar-
bij welke rol? 

In dit onderzoek hebben we een onderscheid gemaakt tussen fraudevormen die daad-
werkelijk in de praktijk voorkomen volgens respondenten en mogelijke vormen die er 
zijn voor fraude of oneigenlijk gebruik, maar waarvan respondenten niet zeker weten 
of ze voorkomen. Bij dit onderscheid gaan wij af op de inschatting van onze respon-
denten.  
 
Concrete fraudevormen in de praktijk zijn: 
• Reïntegratiebedrijven vermelden in offertes betere prestaties dan zij feitelijk beha-

len, zoals opgehoogde plaatsingspercentages en verlaagde uitvalpercentages. 
• Reïntegratiebedrijven declareren producten die niet of niet volledig zijn uitge-

voerd waardoor zij feitelijk geen aanspraak kunnen maken op een vergoeding. 
Concrete voorbeelden die door geïnterviewden zijn genoemd hebben betrekking 
op het declareren van volledige cursussen die niet zijn afgemaakt en het opgeven 
van individuele gesprekken voor het houden van goedkopere groepsgesprekken.  

• Reïntegratiebedrijven declareren activiteiten dubbel door onterecht aanspraak te 
maken op verschillende regelingen. Zo wordt er dubbel gedeclareerd voor de uit-
voering van reïntegratie-instrumenten of –trajecten en voor de uitvoering van 
voorzieningen uit het onderwijs of de zorg (met name de AWBZ). 

• Reïntegratiebedrijven houden cliënten onnodig lang vast. Zij verrichten dan geen 
activiteiten meer in de hoop dat de cliënt zelf een baan vindt, zodat het reïntegra-
tiebedrijf alsnog de betaling kan opstrijken. 

• REA-subsidies worden niet of niet volledig besteed aan het oplossen van het pro-
bleem van de arbeidsgehandicapte. 

• In het verleden zijn meldingen gemaakt van zogenaamde U-bocht constructies, 
waarbij gemeenten reïntegratiebedrijven verplichten (delen van) trajecten bij 
voorbaat toe te kennen aan instellingen die aan gemeenten zijn gelieerd (Wiw, 
SW-bedrijf). 

 



TNO rapport 17867 | 25423 43 

 

Mogelijke fraudevormen die zijn genoemd betreffen: 
• Reïntegratiebedrijven kunnen ten onrechte plaatsingen van cliënten opvoeren. 
• Het is mogelijk dat een arbeidsgehandicaptenstatus op advies van een arbo-arts ‘te 

gemakkelijk’ wordt toegekend waarmee een toegang wordt geforceerd tot voor-
zieningen en subsidies voor werkgever en reïntegratiebedrijf. 

• Het is mogelijk dat een werkgever nalaat om aan UWV door te geven dat een 
ziekteperiode van een arbeidsgehandicapte werknemer is afgelopen met als doel 
om op grond van artikel 29b Ziektewet een loonvergoeding te blijven ontvangen. 

• Het is mogelijk om contracten aan SW-bedrijven te gunnen die vervolgens cliën-
ten tewerkstellen in de sociale werkvoorziening (werkplaats, detachering of bege-
leid werken). 

• Er zijn signalen dat SW-bedrijven Wsw-middelen aanwenden voor het uitvoeren 
van reguliere reïntegratieactiviteiten van niet Wsw-geïndiceerden. 

4.3 Wat is bekend over risicofactoren en gelegenheidsstructuren die fraude met 
reïntegratiegelden mogelijk kunnen bevorderen? 

De volgende risicofactoren kunnen fraude met reïntegratiegelden mogelijk bevorderen: 
 
De nieuwheid van een regeling en/of onervarenheid van een uitvoerder 
Toen de reïntegratiemarkt net geprivatiseerd was hebben reïntegratiebedrijven gepro-
fiteerd van de onervarenheid van UWV met aanbesteden door te positieve uitval- en 
slagingspercentages te beloven, wetende dat ze daar toch niet op afgerekend konden 
worden. UWV is daarop maatregelen gaan nemen, zodat dit nu in principe niet meer 
voor kan komen. 
Een ander voorbeeld is dat in de beginfase van de geprivatiseerde reïntegratiemarkt 
reïntegratiebedrijven creatief omgegaan zijn met het declareren van producten. Thans 
is er meer en meer sprake van resultaatfinanciering in de vorm van no-cure-no-pay en 
no-cure-less-pay.  
Gemeenten zijn nu de partij met de minste ervaring maar proberen te leren van UWV 
en elkaar.  
 
Gebrekkige (aansluiting tussen) informatiesystemen  
Een tweede risicofactor is de informatievoorziening. In de eerste plaats corresponderen 
de systemen tussen uitvoerders en opdrachtgevers vaak onvoldoende. Zo zou het meer 
uitzondering dan regel zijn dat de (aantallen) geregistreerde activiteiten en prestaties 
van reïntegratiebedrijven overeenkomen met de systemen van UWV en sociale dien-
sten. Zelfs tussen verschillende systemen binnen eenzelfde opdrachtgever zitten vaak 
verschillen (uitkeringsadministratie, inkoopregistratie, financiële administratie).Ook 
het werken met verschillende opdrachtnemers binnen het traject en met onderaanne-
ming vertroebelt het overzicht. De validatie van gegevens (aantallen, data) tussen op-
drachtgever en opdrachtnemer is daardoor een probleem. De controle op fraude kan 
daardoor gehinderd worden. 
In de tweede plaats beschikken opdrachtgevers niet altijd over geschikte informatie om 
de prestaties van uitvoerders te controleren. Dit geldt met name voor gemeenten. Waar 
UWV kan controleren met de basisregistraties voor werknemers, hebben gemeenten 
geen informatiesysteem waaruit blijkt dat een cliënt daadwerkelijk aan het werk gehol-
pen is. Dit biedt mogelijkheden voor reïntegratiebedrijven om hiermee te frauderen. 
 



TNO rapport 17867 | 25423 44 

 

Samenloop tussen verschillende regeling en onduidelijke domeinafbakening 
Reïntegratie is een breed beleidsdomein, dat bestaat uit meerdere, elkaar niet uitslui-
tende regelingen en wetten zoals reïntegratietrajecten, gesubsidieerde arbeid, sociale 
werkvoorzieningen en overige reïntegratie-instrumenten, maar zeker zo belangrijk 
overlap vertoont met beleidsterreinen als zorg en onderwijs. De mogelijkheden op 
fraude nemen toe als beleidsterreinen elkaar overlappen en als de taakafbakening tus-
sen wetten of regelingen onduidelijk is. 
Voorbeelden zijn: 
• Kosten van scholing van arbeidsgehandicapten die betaald worden uit de REA-

gelden en die eveneens zijn opgenomen in de trajectprijs van het reïntegratietra-
ject, waardoor het mogelijk is dat reïntegratiebedrijven dubbel declareren. Het ri-
sico daarvan is echter de laatste jaren sterk afgenomen. 

• Samenloop tussen SVWW, de Wet REA en de reïntegratie door UWV en sociale 
diensten. Ook bestaat het risico dat reïntegratiebedrijven activiteiten dubbel decla-
reren. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat de aanvrager een contract sluit met reïnte-
gratiebedrijven, die betaald worden om cliënten aan te leveren, terwijl ze die zelf 
al via UWV of gemeenten aangeleverd hebben gekregen. Dit geldt ook voor com-
binaties die te maken zijn met de besteding van ESF-middelen. 

• Samenloop op het grensvlak tussen reïntegratie en zorg. Sommige zorgbehandelin-
gen worden betaald met middelen voor reïntegratie, terwijl het omgekeerde ook 
plaatsvindt. Zo komt het voor dat behandeling door psychologen wordt betaald uit 
reïntegratiegelden, terwijl deze eigenlijk vanuit de AWBZ gefinancierd zou moe-
ten worden. 

 
Gebrekkig toezicht/controle 
Ook een gebrekkig toezicht en/of een gebrekkige controle is een risicofactor. De aan-
dacht van controlerende instanties is thans sterk gericht op uitkeringsfraude.  
IWI houdt alleen toezicht op gemeenten en UWV, zij heeft geen bevoegdheden om 
toezicht te houden op de reïntegratiebedrijven, terwijl deze wel grotendeels met pu-
blieke middelen gefinancierd worden. Bij de SVWW controleert de uitvoerder RWI 
alleen de aanvrager en heeft aldus weinig zicht op de praktijk van de uitvoering. Feite-
lijk wordt er in deze gevallen maar een deel van het proces gecontroleerd. 
Samenhangend met de genoemde samenloop kan ook geconstateerd worden dat er een 
geringe domeinoverstijgende controle plaatsvindt tussen arbeid, onderwijs en zorg. De 
controle is niet systematisch en ook niet gecoördineerd. 
Daarnaast blijkt er in de praktijk vooral een ‘papieren controle’ door opdrachtgevers en 
accountants plaats te vinden. Daardoor is er slechts beperkt zicht op wat er precies ge-
beurt. Mede door de gebrekkige en decentrale informatiesystemen lijkt er weinig con-
trole plaats te vinden door bestandsvergelijking op contract- en sofi-nummerniveau 
tussen de verschillende uitvoerders waar anticumulatie geldt. Voor gebruik van voor-
zieningen uit de Wet REA is bijvoorbeeld een vaststelling van arbeidsgehandicapt-zijn 
nodig. Een van de manieren om hieraan te voldoen is het uitvoeren van de REA-toets 
door een arbo-arts. UWV toetst alleen op de aanwezigheid van een verklaring en niet 
op de inhoud. 
 
Complexiteit, onduidelijkheden of ruimte in de regeling 
Sommige regelingen zijn ook lastig te controleren vanwege de voorwaarden die ruimte 
voor interpretatie laten. Een voorbeeld is de vaststelling van het dispensatiepunt in de 
Wet REA. Een ander voorbeeld uit de Wet REA is het begrip ‘geen algemeen gebrui-
kelijke zaken’. 
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SW- en Wiw-instellingen kunnen verder allerlei complexe juridische en administra-
tieve constructies hanteren die het voor gemeenten lastig, zo niet onmogelijk maakt om 
misbruik van middelen op te sporen. 
 
Krappe marges en sturing op prijs 
De introductie van marktwerking (vooral de sturing op prijs in de eerste jaren) heeft tot 
kleine marges geleid voor reïntegratiebedrijven. Deze probeerden zo’n groot mogelijk 
marktaandeel te verwerven. Reïntegratiebedrijven werden bijna genoodzaakt zo crea-
tief mogelijk om te gaan met de (beperkte) ruimte in de aanbestedings- en afrekenings-
systematiek. Deze risicofactor vormt in feite ook het motief voor bepaalde vormen van 
fraude. Anderzijds leidt resultaatfinanciering in de vorm van no-cure-no-pay en no-
cure-less-pay tot minder mogelijkheden voor fraude door declareren van niet of ge-
deeltelijk uitgevoerde activiteiten door het reïntegratiebedrijf.  
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Bijlage A: Globaal format (alle regelingen) 

Het globale format betreft een overzicht van regelingen van reïntegratie ten behoeve 
van mogelijk fraudeonderzoek door de SIOD. 
 
Voor het overzicht geldt de volgende afbakening: 
• Het gaat om regelingen waarvan de middelen door het Ministerie van Sociale Za-

ken en Werkgelegenheid worden verstrekt. Voorzieningen die door lagere overhe-
den (gemeenten) en werkgevers worden gefinancierd zijn buiten beschouwing ge-
laten. 

• Het gaat om instrumenten of trajecten van reïntegratie. Dat wil zeggen dat gesub-
sidieerde arbeid (Wsw, ID-banen, Wiw) en fiscale en premiekortingen niet in het 
overzicht zijn opgenomen.  

• Voorlopers van de regelingen worden vermeld voor zover de actuele regeling jon-
ger is dan vijf jaar. Regelingen die inmiddels volledig zijn vervallen vallen buiten 
het onderzoek. 

 
Het overzicht is ingedeeld per wet of regeling (bijstand, Wet REA, AO-fonds, WW 
etc.). Voorts is een onderverdeling gemaakt naar instrument, subsidie of voorziening. 
Bij de wetten of regelingen jonger dan vijf jaar wordt aangegeven wat de voorlopers 
zijn. 
 
In de kolom Doelgroep en voorwaarden is uiteengezet voor welke personen de rege-
ling bedoeld is (cliënt, werknemers, werkgever) alsmede de voorwaarden die voor 
rechthebbenden gelden. 
 
De organisaties die belast zijn met de uitvoering van de regelingen worden in de vierde 
kolom vermeld. Bij een aantal regelingen wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen 
opdrachtgever (UWV of gemeenten) en aanbieders van diensten (reïntegratiebedrijven, 
kinderdagopvang, etc.). 
 
In de vijfde kolom wordt aangegeven wat de uitgaven zijn (voor zover deze bekend 
zijn), gesplitst in totale uitgaven per jaar en gemiddelde uitgaven per persoon per jaar. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van de begroting 2004 van het Ministerie van SZW, het 
rapport van de Inspectie voor Werk en Inkomen (IWI) over de inzet van reïntegratie-
instrumenten door UWV, en het beleidskader 2004 van de Raad voor Werk en Inko-
men (RWI).12 Gezien de complexiteit van de regelgeving en de gedeelde verantwoor-
delijkheden bij de uitvoering van tal van regelingen is het vaak lastig om adequate data 
te verkrijgen. Ten aanzien van de gemiddelde kosten per persoon per jaar zijn we op 
grond van de beschikbare gegevens uitgegaan van het totaal beschikbare budget ge-
deeld door het aantal rechthebbenden. Daar veel rechthebbenden in de praktijk niet of 
slechts partieel gebruik maken van de aangeboden scholings- of reïntegratieproducten, 
komen de vermelde bedragen per persoon niet overeen met de totale kosten van reïnte-
gratietrajecten of –producten. 
 

                                                        
12  Zie: Rijksbegroting 2004. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den 

Haag, 2004; Inspectie Werk en Inkomen, Inzet reïntegratie-instrumenten en –
voorzieningen door UWV, Zoetermeer, 2004; Raad voor Werk en Inkomen, Beleidska-
der Werk en Inkomen 2004. Naar een werkende arbeidsmarkt, Den Haag, 2004. 
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De beschikbare budgetten zijn soms flexibel inzetbaar (ongebonden budgetten) en 
soms gerelateerd aan relatief structurele loonkosten ten behoeve van dienstverbanden 
(gebonden budgetten). We hebben ervoor gekozen om de gebonden budgetten die be-
trekking hebben op de sociale werkvoorziening en gesubsidieerde arbeid niet in het 
overzicht op te nemen, omdat deze regelingen buiten het onderzoek vallen. 
 
In de kolom inschatten van risico’s ten slotte worden per regeling, instrument of voor-
ziening de kansen op fraude beoordeeld. Een + staat voor een hoge kans; een 0 voor 
een matige kans; en een – voor een geringe kans op fraude. Voor de inschatting van de 
risico’s hebben de volgende criteria gegolden: 
• hoogte van het budget (hoe hoger hoe groter de kans op fraude); 
• complexiteit van de regelgeving (w.o. cumulatie van de besteding van middelen); 
• mogelijkheden om voorwaarden te toetsen; 
• ervaring van opdrachtgevers met de uitbesteding van reïntegratieproducten; 
• controle op de uitvoering door aanbieders van reïntegratieproducten. 
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Regeling Bijzonderheden Doelgroep en voorwaarden 
 

Uitvoeringsorga-
nisatie 
 

Uitgaven 
 

Inschatting  
risico’s 

1. Bijstand 

1.1 
Flexibel reïntegratie 
budget (WW&B). 

 
Van kracht per 1-1- 2004. 
Vervangt de ABW, de 
Wet financiering ABW, de 
IOAW, IOAZ, de Wiw en 
het besluit instroom-door-
stoombanen (ID-banen). 

 
Bijstandsgerechtigden.  
Gemeenten ontvangen van het rijk een flexibel reïntegratiebudget om bij-
standsgerechtigden te begeleiden naar een baan. Het reïntegratiebudget 
moet voor het grootste gedeelte besteed worden op de private markt. Hier-
mee hoopt het Rijk een zo gunstig mogelijke verhouding te bewerkstelligen 
tussen prijs en kwaliteit van de reïntegratiedienstverlening. Gemeenten 
kunnen zelf bepalen welk middel zij inzetten om mensen aan de slag te 
helpen (bijvoorbeeld reïntegratietraject, loonkostensubsidie, bemiddeling via 
CWI of een gesubsidieerde baan). Het budget voor het aan het werk helpen 
van bijstandsgerechtigden mag alleen voor dit doel worden gebruikt. 
Het landelijke budget voor de betaling van bijstandsuitkeringen wordt jaar-
lijks vastgesteld.  

 
Opdracht: 
Gemeenten. 
 
Aanbieders: 
Ribs. 

 
Totaal 2004: 
� 393 mln. 
 
Per persoon: 
� 935,-- 
(alleen ongebon-
den uitgaven). 

 
Algemene indicatie: 
+ 
 
Argument: 
+ hoogte budget; 
+ nieuwe taak van 
gemeenten; 
+ grote vrijheid voor 
gemeenten om gel-
den te besteden. 
 

1.2  
Kinderopvang 
(WWB). 

 
Viel voor 1-1-2004 onder 
regeling Kinderopvang 
ABW.  
Vervalt per 1-1-2005 met 
de invoering van de Wet 
basisvoorziening kinder-
opvang. 

 
Bijstandsgerechtigden met kinderen. 

 
Opdracht: 
Gemeenten. 
 
Aanbieders: 
KDV’s. 

 
Totaal 2004: 
� 85 mln. 
 

 
Algemene indicatie: 
0 
 
Argument: 
+ hoogte budget; 
+ beperkte controle 
op uitvoerders; 
- vervalt per 1-1-’05. 
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Regeling Bijzonderheden Doelgroep en voorwaarden 
 

Uitvoeringsorga-
nisatie 
 

Uitgaven 
 

Inschatting  
risico’s 

2. Wet op de Reïntegratie Arbeidsgehandicapten 

2.1 
Wet REA (stb 1998, 
742; stb 2003, 376). 

 
Van kracht per 1-7-1998. 
De Wet REA is bedoeld 
om werkgevers te stimu-
leren arbeidsgehandicap-
ten in dienst te nemen of 
te houden. De wet is zo-
wel van toepassing op 
arbeidsgehandicapten die 
opnieuw aan het werk 
willen (reïntegratie), als 
voor mensen die nog 
nooit hebben gewerkt 
(integratie). 
Per 1 januari 2002 is een 
aantal voorzieningen uit 
de Wet REA komen te 
vervallen. 

 
Arbeidsgehandicapten. Een arbeidsgehandicapte is iemand die door ziekte 
of gebrek verminderde kansen heeft op de arbeidsmarkt. Het gaat om per-
sonen:  
- met een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van 

de WAO, WAZ, of Wajong; 
- die gebruik maken van een voorziening die de mogelijkheden om werk 

te verrichten verbeteren;  
- onder de Wsw vallen, maar geen SW-arbeid verrichten; 
- waarvan de arbeidshandicap is aangetoond op grond van een me-

disch-arbeidskundige beoordeling. 
 
Personen blijven voor de wet arbeidsgehandicapt tot 5 jaar nadat de uitke-
ring is beëindigd. 

 
UWV. 
 

 
Totaal in 2002:  
� 439 mln. 
 
Per cliënt / werkn. / 
werkgever in 2003: 
� 514,-- (ongebon-
den). 
 

 
Algemene indicatie: 
+/0 
 
Argument: 
+ moeilijk te toet-
sen; 
+ cumulatie beste-
ding middelen; 
- voorwaarden zijn 
gedetailleerd. 

2.1.1 
Inrichting arbeid 
passend bij handi-
cap / pakket op 
maat (Wet REA, 
artikel 9). 

  
Werkgever (ten behoeve van arbeids-gehandicapte werknemers). 

 
UWV. 

 
Totaal 2002: 
� 7 mln. 
 
Per werkn. 
� 4.750,-- 
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2.1.2 
Voorzieningen (Wet 
REA, artikel 22). 

 
Voorzieningen bestaan 
uit: 
- scholing / opleiding; 
- scholingsvoorzienin-

gen; 
- voorzieningen i.v.m. 

arbeid op proefplaats 
of gericht op inscha-
keling arbeid; 

- specifieke voorzie-
ningen voor Waz-
verzekerden; 

- vervoersvoorzienin-
gen. 

 
Arbeidsgehandicapte niet-werknemers 
Voorwaarden: 
- de voorziening mag niet "algemeen gebruikelijk" zijn (gebruikt door de 

meeste mensen in het bedrijf); 
- de voorziening moet in overwegende mate op het individu gericht zijn; 
- d voorziening wordt niet toegekend, wanneer de waarde van de voor-

ziening minder bedraagt dan 1,85 maal het minimumloon per dag, dit 
om kruimelvoorzieningen te voorkomen. 

 
Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op voorzieningen geregeld in 
Wet REA, artikelen 23 en 31. 

 
UWV. 

 
Totaal 2003: 
� 104 mln. 

 

2.1.3 
Financiering kinder-
opvang (Wet REA, 
artikel 22a). 

  
Arbeidsgehandicapte met kind die gebruikt maakt van een REA-voorziening 
of proefplaatsing. 

 
Opdracht: 
UWV. 
 
Aanbieders: 
KDV's. 

  

2.1.4 
Reïntegratie-uitke-
ring bij proefplaat-
sing en scholing 
(Wet REA, artikel 
23). 

  
Arbeidsgehandicapten. 
Voorwaarden: 
- recht op WW of WBIA uitkering, dan wel gelijkstelling; 
- beloonde arbeid; 
- WAO-, WAZ- of Wajonguitkeringen worden niet ingetrokken of herzien; 
- in bepaalde situaties bestaat geen recht op reïntegratie-uitkering (arti-

kel 24 Wet REA). 

 
UWV. 

 
Totaal 2002: 
� 57 mln. 
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2.1.5 
Toelage i.v.m. in-
komensderving bij 
voorziening Waz-
cliënten (Wet REA, 
artikel 28). 

  
Arbeidsgehandicapte zelfstandige. 
De toelage wordt met name verstrekt bij scholing. 

 
UWV. 

 
Totaal 2002:  
< � 1 mln.  

 

2.1.6 
Inkomenssuppletie 
indien inkomen 
lager is dan theore-
tische verdiencapa-
citeit (Wet REA, 
artikel 29). 

 
Nadere regelgeving in 
Reïntegratie-instrumen-
tenbesluit Wet REA. 

 
Arbeidsgehandicapte zelfstandige. 
De hoogte van de inkomenssuppletie bedraagt: 
a. gedurende het eerste jaar 100%; 
b. gedurende het tweede jaar 75%; 
c. gedurende het derde jaar 50%; 
d. gedurende het vierde jaar 25%. 
 
Van het verschil tussen de arbeidsongeschiktheidsuitkering en het door 
betrokkene per uur verdiende inkomen. 

 
UWV. 

 
Totaal 2002:  
< � 1 mln. 

 

2.1.7 
Starterskrediet (Wet 
REA, artikel 30). 

 
Nadere regelgeving in 
Besluit starterskrediet 
arbeids-gehandicapten. 

 
Arbeidsgehandicapte die als zelfstandige aan de slag wil. 
UWV kan op aanvraag van een arbeidsgehandicapte ter voorziening in de 
behoefte aan bedrijfskapitaal een lening van ten hoogste � 29 889 verstrek-
ken of borgtocht voor ten hoogste � 29 889 verlenen, indien: 
a. de arbeidsmarktpositie van de arbeidsgehandicapte daartoe aanleiding 

geeft; 
b. de arbeidsgehandicapte de persoonlijke vaardigheden heeft die nood-

zakelijk zijn om als zelfstandig ondernemer te kunnen werken; 
c. de arbeidsgehandicapte voldoende vakbekwaam is om als zelfstandig 

ondernemer te kunnen werken; 
d. de arbeidsgehandicapte een bedrijfsplan heeft ingediend dat is voor-

zien van een winstprognose aan de hand waarvan de haalbaarheid en 
de levensvatbaarheid van de op te richten onderneming kan worden 
beoordeeld. 

 
UWV. 

 
Totaal 2002:  
� 1 mln. 
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2.1.8 
Voorzieningen (Wet 
REA, artikel 31). 

 
Voorzieningen bestaan 
uit: 
- vervoersvoorzienin-

gen; 
- persoonlijke onder-

steuning (job-coa-
ching); 

- communicatie voor-
zieningen voor do-
ven. 

 
Nadere regelgeving in 
Reïntegratie-instrumen-
tenbesluit Wet REA. 

 
Arbeidsgehandicapte werknemer. Geen recht o.g.v. Wiw of Arbeidsvoorzie-
ningswet 1996 kunnen deze voorzieningen worden toegekend.  

 
UWV. 

 
Totaal 2003:  
� 38 mln. 

 

2.1.9 
Loonsuppletie in-
dien inkomen lager 
is dan theoretische 
verdiencapaciteit 
(Wet REA, artikel 
32). 

 
Nadere regelgeving in 
Reïntegratie-instrumen-
tenbesluit Wet REA. 

 
Arbeidsgehandicapte werknemer. De hoogte van de loonsuppletie be-
draagt: 
a. gedurende het eerste jaar 100%; 
b. gedurende het tweede jaar 75%; 
c. gedurende het derde jaar 50%; 
d. gedurende het vierde jaar 25%. 
 
Van het verschil tussen de arbeidsongeschiktheidsuitkering en het door 
betrokkene per uur verdiende loon. 

 
UWV. 

 
Totaal 2002:  
� 3 mln. 

 

2.1.10 
Persoonsgebonden 
reïntegratiebudget 
(Wet REA, artikel 33 
en 33a). 

  
Arbeidsgehandicapte werknemer en niet-werknemer. 

 
Opdracht: 
UWV en cliënt. 
 
Aanbieders: 
Ribs. 

 
Totaal 2003: 
� 2 mln. 
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3. Flexibel reïntegratiebudget Arbeidsongeschikten (AO) 

3.1 
Trajecten arbeids-
ongeschikten. 

  
Arbeidsgehandicapte met een WAO, Wajong of WAZ uitkering. 

 
Opdracht: 
UWV. 
 
Aanbieders: 
Ribs. 

 
Totaal 2004: 
� 61 mln. 
 
Per persoon: 
� 478,-- 

 
Algemene indicatie: 
+ 
 
Argument: 
+ door uitvoering 
ribs. 

4. Flexibel reïntegratiebudget niet-uitkeringsgerechtigde werklozen (Nug) 

4.1  
Trajecten. 

  
Werkzoekende zonder uitkering. 

 
Opdracht: 
Gemeenten. 
 
Aanbieders: 
Ribs. 

 
Totaal 2004: 
� 52 mln. 
 
Per persoon: 
� 224,-- 

 
Algemene indicatie: 
+ 
 
Argument: 
+ door uitvoering 
ribs. 

5. Individuele Reïntegratieovereenkomst (IRO) 

5.1  
Ontwerpregeling 
IRO (Besluit SUWI, 
hoofdstuk 4). 

 
Voorloper: Persoonsge-
bonden  
Reïntegratiebudget (Wet 
REA, artikel 33 en 33a). 

 
Arbeidsgehandicapt zijn volgens artikel 10, lid 1, van Wet REA, of uitke-
ringsgerechtigde WW-er met afstand tot de arbeidsmarkt (fase 2-4). 
De cliënt moet bij zijn aanvraag een trajectplan overleggen, met informatie 
over het opleidingsniveau; de werkzaamheden; de looptijd; de beroepsacti-
viteiten waarop het traject is gericht, en een begroting. De werkzaamheden 
moeten direct gericht zijn op het verkrijgen van werk.  
De duur van het totale reïntegratietraject mag nooit langer zijn dan twee 
jaar. 
Naar verwachting zal de IRO-regeling in de loop van 2004 in werking tre-
den. 

 
Opdracht: 
UWV en cliënt. 
 
Aanbieders: 
Ribs. 

 
Nog niet bekend. 

 
Algemene indicatie: 
- 
 
Argument:  
nog niet ingevoerd. 
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6. Werkloosheidswet WW 

6.1  
Flexibel reïntegra-
tiebudget WW (alle 
WW-regelingen 
tezamen). 

  
Werkloze met recht op WW-uitkering. 

 
UWV. 

 
Totaal in 2004: 
� 131 mln. waarvan  
� 46 mln. onge-
bonden en � 85,-- 
gebonden. 
 
Per persoon: 
� 242,-- ongebon-
den;  
� 130,-- gebonden. 

 
Algemene indicatie: 
+ 
 
Argument: 
+ hoogte budget; 
+ voorwaarden 
onduidelijk. 

 
6.1.1 
Algemene reïnte-
gratie-taak UWV 
(WW, art. 72, 72a). 

  
Werkloze met recht op een WW-uitkering. Vooralsnog in de vorm van expe-
rimenten. 

 
Opdracht: 
UWV. 
 
Aanbieders: 
Ribs. 

 
Zie totaal bij 6.1. 

 

6.1.2 
Toepassen voorzie-
ningen op grond 
van de Wiw (WW, 
artikel 73 lid 1).  

 Werkloze met recht op een WW-uitkering. Heeft onder andere betrekking op 
sociale activering, kinderopvang en scholing. 

UWV. Zie totaal bij 6.1.  

6.1.3 
Plan inschakeling 
arbeidsproces (WW, 
artikel 73, lid 2). 

 Werkloze jonger dan 23 jaar met recht op een WW-uitkering. UWV stelt (of 
laat dit doen) een plan op gericht op de inschakeling in het arbeidsproces. 
Paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Wiw is van overeenkomstige toepas-
sing. 

UWV. Zie totaal bij 6.1.  

6.1.4 
Financiering Kin-
deropvang  
(WW, artikel 74). 

 Werkloze met recht op een WW-uitkering, die deelneemt aan een reïntegra-
tie-traject gericht op inschakeling in het arbeidsproces. Eigen bijdrage wordt 
bij ministeriële regeling vastgesteld. Komt wellicht te vervallen bij invoering 
van de Wet basisvoorziening kinderopvang per 1/1/’05.  

Opdracht: 
UWV. 
 
Aanbieders: 
KDV's. 

Zie totaal bij 6.1.  
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6.1.5  
Volgen noodzake-
lijke scholing met 
behoud van WW-
uitkering (WW, arti-
kel 76) 

  
Werkloze met recht op een WW-uitkering. Deze moet voldoen aan de ob-
ject- en subject toets. Nadere regelgeving is van toepassing: Besluit inzake 
beleid en scholing WW en Besluit inzake behoud recht op uitkering bij 
noodzakelijk scholing.  

 
Opdracht: 
UWV. 
 
Aanbieders: 
Scholingsinstellin-
gen. 

 
Zie totaal bij 6.1. 

 

6.1.6 
Vaststelling traject 
gericht op inschake-
ling in het arbeids-
proces (WW, artikel 
130). 

  
Werklozen 
Voorwaarden: 
- recht op een WW-uitkering; 
- beschikbaar voor tenminste 12 uur per week; 
- werkloos geworden na 1/1/1999; 
- er zijn geen arbeidsmarktinstrumenten beschikbaar; 
- traject dient gericht te zijn op directe bemiddeling of terugkeer naar de 

arbeidsmarkt. 
 
Nader uitgewerkt in de AMvB Tijdelijk besluit sluitende aanpak WW.  

 
Opdracht: 
UWV. 
 
Aanbieders: 
Ribs. 

 
Zie totaal bij 6.1. 

 

6.1.7 
Proefplaatsing met 
behoud van uitke-
ring (WW, artikel 
130a). 

  
Werklozen 
Voorwaarden: 
- recht op een WW-uitkering; 
- volledig werkloos; 
- geen arbeidsmarktinstrument beschikbaar; 
- geldt niet voor arbeidsgehandicapten; 
- geldt niet bij werktijdverkorting (BBA) of bij toepassing artikel 18 WW; 
- cliënt moet voor tenminste 12 uur onbeloond werkzaamheden gaan 

verrichten; 
- Voor aanvang aan UWV melden; 
- Maximaal 1.000 personen. 
Nader uitgewerkt in AMvB Tijdelijk Besluit proefplaatsing WW. Betreft een 
tijdelijk experiment met een duur van 4 jaar. 

 
UWV. 

 
Zie totaal bij 6.1. 

 



TNO rapport 17867 | 25423 57 

 

Regeling Bijzonderheden Doelgroep en voorwaarden 
 

Uitvoeringsorga-
nisatie 
 

Uitgaven 
 

Inschatting  
risico’s 

6.1.8 
Aftrek van inkom-
sten in plaats van 
het eindigen van het 
recht op WW-uitke-
ring bij het gaan 
verrichten van 
werkzaamheden als 
zelfstandige (WW, 
artikel 130a). 

  
Werklozen. 
Voorwaarden: 
- recht op een WW-uitkering; 
- startende zelfstandige; 
- geen arbeidsmarktinstrument beschikbaar; 
- geldt niet voor arbeidsgehandicapten; 
- geldt niet bij werktijdverkorting (BBA), of bij toepassing van artikel 18 

WW; 
- voor aanvang aan UWV melden; 
- er mag geen toepassing zijn gegeven aan het Tijdelijk besluit inkom-

stenkorting startende zelfstandigen WW; 
- maximaal 1.000 personen. 
Nader uitgewerkt in AMvB Tijdelijk besluit inkomstenkorting startende zelf-
standigen WW. Betreft een tijdelijk experiment met een duur van 4 jaar. 

 
UWV. 

 
Zie totaal bij 6.1. 

 

6.1.9 
Verlengen van her-
levingstermijn bij het 
verrichten van 
werkzaamheden als 
zelfstandige (WW, 
artikel 130a). 

  
Werkloze met recht op een WW-uitkering. Voor aanvang aan UWV melden. 
Er mag geen toepassing zijn gegeven aan het Tijdelijk besluit inkomsten-
korting startende zelfstandigen WW. Maximaal 1.000 personen. Nader uit-
gewerkt in AMvB Tijdelijk besluit verlenging herlevingstermijn startende 
zelfstandigen WW. Betreft een tijdelijk experiment met een duur van 4 jaar. 

 
UWV. 

 
Zie totaal bij 6.1. 

 

6.1.10 
Loonsuppletie bij 
werkaanvaarding 
tegen een lager 
loon dan de uitke-
ring (WW, artikel 
130b). 

  
Werknemers die recentelijk een WW-uitkering hebben ontvangen. 
Voorwaarden: 
- WW-recht moet beëindigd zijn;  
- cliënt moet voor tenminste 12 uur onbeloond werkzaamheden gaan 

verrichten; 
- voor aanvang UWV melden; 
- maximaal 1.000 personen. 
Nader uitgewerkt in AMvB Tijdelijk besluit loonsuppletie WW. Betreft een 
tijdelijk experiment met een duur van 4 jaar. 

 
UWV. 

 
Zie totaal bij 6.1. 
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Regeling Bijzonderheden Doelgroep en voorwaarden 
 

Uitvoeringsorga-
nisatie 
 

Uitgaven 
 

Inschatting  
risico’s 

6.1.11 
Bevorderen dat 
werknemers inge-
schakeld blijven in 
arbeid (WW, artikel 
130c). 

  
Werknemers waarvan valt aan te nemen dat binnen 4 maanden dienstbe-
trekking eindigt. Reïntegratiedienstverlening op aanvraag. Maximaal 1.000 
personen. Nader uitgewerkt in AMvB Tijdelijk preventieve inzet wachtgeld-
fondsen. Betreft een tijdelijk experiment met een duur van 4 jaar. 

 
UWV. 

 
Zie totaal bij 6.1. 

 

6.1.12 
In geval van loons-
verlaging bij eigen 
werkgever en daar-
op volgende werk-
loosheid, uitkering 
baseren op het 
vroegere hogere 
loon (Werkloos-
heidswet, artikel 
16a, dagloonregels 
IWS). 

  
Werknemers van 55 jaar en ouder. Maximaal het oude dagloon vermenig-
vuldigd met 9/7. 

 
UWV. 

 
Zie totaal bij 6.1. 

 

6.1.13 
Indien binnen 12 
maanden na ontslag 
lager betaald werk 
aanvaard wordt, en 
dan wederom werk-
loosheid ontstaat, 
dan wordt de uitke-
ring gebaseerd op 
het hogere loon 
(Werkloosheidswet, 
artikel 17, dagloon-
regels IWS). 

  
Alle werknemers. Geldt voor elke door ontslag ontstane werkloosheidsperi-
ode binnen 36 maanden na het eerste ontslag. Deze termijn geldt niet voor 
werknemers die op de datum van het eerste ontslag 57,5 jaar en ouder zijn. 

 
UWV. 

 
Zie totaal bij 6.1. 
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Regeling Bijzonderheden Doelgroep en voorwaarden 
 

Uitvoeringsorga-
nisatie 
 

Uitgaven 
 

Inschatting  
risico’s 

7. Doelgroepenbeleid 

7.1 
Verbeteren arbeids-
marktpositie etni-
sche minderheden. 

  
Werklozen behorend tot een etnische minderheid. 

 
Opdracht: 
CWI, UWV, ge-
meenten. 
 
Aanbieders: 
ribs; scholingsin-
stellingen. 

 
Totaal in 2004:  
� 0,6 mln.  

 
Algemene indicatie: 
- 
 
Argument: 
- klein budget. 

7.2 
Verbeteren arbeids-
marktpositie herin-
tredende vrouwen. 

  
Vrouwen die langdurig werkloos zijn of gedurende lange tijd geen betaalde 
baan hebben gehad.  

 
Opdracht: 
CWI, UWV, ge-
meenten. 
 
Aanbieders: 
ribs; scholingsin-
stellingen. 

 
Totaal in 2004: 
� 1,4 mln. 

 
Algemene indicatie: 
- 
 
Argument: 
- klein budget. 

7.3  
Verbeteren ar-
beidsmarktpositie 
allochtone vrouwen. 

  
Allochtone vrouwen die langdurig werkloos zijn of gedurende lange tijd geen 
betaalde baan hebben gehad. 

 
Opdracht: 
CWI, UWV, ge-
meenten. 
 
Aanbieders: 
ribs; scholings-in-
stellingen. 

 
Totaal in 2004:  
� 1,2 mln. 

 
Algemene indicatie: 
- 
 
Argument: 
- klein budget. 

7.4  
Verbeteren arbeids-
markt.positie jonge-
ren. 

  
Jeugdige werklozen (< 23 jaar). 

 
Opdracht: 
CWI, UWV ge-
meenten. 
Aanbieders: 
ribs; scholingsin-
stellingen. 

 
Totaal in 2004:  
� 11,4 mln. 

 
Algemene indicatie: 
- 
 
Argument: 
- klein budget. 
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Regeling Bijzonderheden Doelgroep en voorwaarden 
 

Uitvoeringsorga-
nisatie 
 

Uitgaven 
 

Inschatting  
risico’s 

8. Hoofdelijk Versnelde Scholing (HVS) 

8.1. 
Stichting Centra 
voor Vakopleiding. 

 
Tot in 2003 door de Cen-
tra voor Vakopleiding. In 
2003 opgegaan in de 
Regionale Opleidings-
centra (ROC's). 

Werkzoekenden, en met werkloosheid bedreigden, alsmede werknemers. 
De Stichting Centrum Vakopleiding was een belangrijke aanbieder van 
praktijkscholing (volgens de methode van de Hoofdelijk Versnelde Scholing 
(HVS) gericht op reïntegratie van werkzoekenden. 
De activiteiten van de Stichting Centrum Vakopleiding zijn per januari 2003 
overgenomen door een groot aantal Regionale Opleidingencentra (ROC’s). 

ROC’s; voorheen 
Arbeidsvoorziening. 

Totaal in 2003:  
� 80 mln, waarvan 
� 64,8 mln. Voor 
borging HVS-me-
thode bij ROC’s. 
Voor gemeenten en 
UWV is een geoor-
merkt budget be-
schik-baar voor 
praktijk-scholing. 
 
Kosten per opge-
leide in 2001: 
Gem.: � 4.500,--. 

Algemene indicatie: 
- 
 
Argument: 
- geen gelden voor 
reïntegratie. 

9. Sectorale stimulansen 

9.1 
SVWW (Stimule-
rings-regeling Va-
cature-vervulling 
door Werklozen en 
met werkloosheid 
bedreigde Werkne-
mers). 

 
Van kracht per 1-1-2002. 
De SVWW biedt werkge-
vers een financiële tege-
moetkoming in de kosten 
van plannen om hun va-
catures duurzaam te ver-
vullen.  
Voorloper: BBSW (Bij-
drage regeling Bedrijfs-
taks-gewijze Scholing van 
Werklozen, Stb. 1996, 
132). De BBSW is per 1-
1-2002 opgegaan in de 
SVWW. 

 
Helpt werkgevers bij het vervullen van vacatures. De vacatures moeten 
worden vervuld door mensen die werkloos zijn of door werknemers die met 
werkloosheid worden bedreigd. Bij werklozen gaat het om personen die 
geen werk hebben of minder dan 12 uur per week werken en staan inge-
schreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI). Zij moeten boven-
dien behoren tot fase 1 en langer dan zes maanden na het moment van hun 
fasering niet hebben gewerkt of CWI moet hen hebben ingedeeld in fase 2, 
3 of 4. 
Bij met werkloosheid bedreigde werknemers betreft het personen die een 
scholingstraject nodig hebben om vanuit hun baan, die ze dreigen te verlie-
zen, de overstap naar een nieuwe werkkring te kunnen maken. 

 
RWI. 

 
Totaal 2004:  
� 27 mln. 
 
Per werkn. / werk-
zoekende:  
� 4.500,--. 

 
Algemene indicatie: 
+ 
 
Argument: 
+ controle op rege-
ling is lastig;  
+ capaciteit uitvoe-
ring RWI is gering 
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Bijlage B:  Uitgebreid format (geselecteerde regelingen) 
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B1  Wet Werk & Bijstand 

B1.1  Doelgroep 

Ingevolge artikel 10 van de Wet Werk & Bijstand maken de volgende personen aan-
spraak op ondersteuning bij arbeidsinschakeling en reïntegratie: 
1. zij die algemene bijstand ontvangen; 
2. personen met een nabestaanden- of halfwezenuitkering op grond van de Algemene 

nabestaandenwet; 
3. niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden. 

B1.2  Vindplaats 

Wet werk en bijstand (WWB). Inwerkingtreding: 1 januari 2004 (Stb. 2003, 386). De 
WWB vervangt de ABW, de IOAW, IOAZ, de Wiw en het besluit instroom-door-
stoombanen (ID-banen).  
 
Iedere gemeente kent eigen verordeningen tot uitvoering van de WWB. Bovendien is 
de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI) (Stb. 2001, 
682) op de WWB van toepassing. 

B1.3  Uitvoering 

De gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de sociale active-
ring, reïntegratie en plaatsing van de personen uit de doelgroep, alsmede voor een goe-
de controle op de uitvoering. Gemeenten worden daarbij geacht samen te werken met 
ketenpartners als CWI en UWV, waarvoor zogenaamde Service Niveau Overeen-
komsten of SNO's worden afgesloten. Voorts zijn gemeenten verplicht krachtens arti-
kel 7, lid 4, de reïntegratiedienstverlening uit te besteden aan particuliere reïntegratie-
bedrijven. 
 
De Inspectie voor Werk en Inkomen (IWI) is belast om namens de Minister van SZW 
toezicht te houden op de uitvoering door gemeenten van de Wet Werk & Bijstand (ar-
tikel 76). De toezicht van het IWI richt zich erop of de uitvoering rechtmatig en doel-
matig is. Als de IWI ernstige tekortkomingen constateert in de uitvoering kan de Mi-
nister een aanwijzing geven. Hij treedt daarbij niet in de besluitvorming inzake indivi-
duele gevallen. In een aanwijzing wordt een termijn opgenomen waarbinnen het col-
lege van B&W de uitvoering in overeenstemming heeft gebracht met deze aanwijzing. 

B1.4  Inhoud 

De Wet Werk & Bijstand kent drie uitgangspunten: 
1. De burger dient er alles aan te doen wat nodig en mogelijk is om in het eigen be-

staan te voorzien. Het begrip ‘passende arbeid’ uit de Algemene bijstandswet is 
om die reden vervangen door het begrip ‘algemeen geaccepteerde arbeid’. Hier-
door moet de bijstandsgerechtigde ook werk accepteren dat niet aansluit bij haar of 
zijn opleiding of werkervaring. Pas als burgers niet in staat blijken te zijn om in 
het eigen bestaan te voorzien, kunnen zij aanspraak maken op ondersteuning door 
de gemeente. 

2. De gemeente dient zo goed mogelijk te zijn toegerust om de burger aan het werk te 
helpen. 



TNO rapport 17867 | 25423 63 

 

3. Gemeenten en cliënten tezamen zijn primair verantwoordelijk voor een doelmatige 
arbeidsinschakeling. 

 
Alle inspanningen van cliënt en gemeente dienen te zijn gericht op arbeidsinschake-
ling. Onder arbeidsinschakeling wordt verstaan het verrichten van algemeen geaccep-
teerde arbeid. Gesubsidieerde arbeid wordt weliswaar beschouwd als algemeen geac-
cepteerde arbeid, maar kan nooit het einddoel zijn omdat het een voorziening voor ar-
beidsinschakeling is. Het einddoel is het verkrijgen van reguliere arbeid. De werkne-
mer op een gesubsidieerde arbeidsplaats mag dan ook van de gemeente verwachten dat 
hij ondersteuning krijgt gericht op doorstroom naar ongesubsidieerd werk. 
 
De verantwoordelijkheden van cliënt en gemeente voor arbeidsinschakeling en reïnte-
gratie worden in gemeentelijke verordeningen nader uitgewerkt. De cliënt moet ge-
bruik kunnen maken van voorzieningen gericht op inschakeling in het arbeidsproces 
als dat naar het oordeel van de gemeente nodig is. Zowel bij het toekennen van rechten 
als bij het opleggen van verplichtingen speelt het toepassen van maatwerk door ge-
meenten een hoofdrol. De Wet beoogt verder een grotere snelheid van het reïntegratie-
proces te bewerkstelligen door de gemeenten een grotere beleidsruimte te geven bij de 
invulling van de individuele rechten en plichten en bij het aanbieden van voorzienin-
gen. 
 
De grote beleidsruimte en de daaraan verbonden grote financiële verantwoordelijkheid 
stellen gemeenten in staat een eigen gemeentelijk activerend arbeidsmarktbeleid te 
ontwikkelen. In de praktijk bestaan er dan ook grote verschillen tussen gemeenten in 
de manier waarop zij het arbeidsmarktbeleid vormgeven. 

B1.5  Voorwaarden  

De gemeenteraad stelt bij verordening vast op welke vormen van ondersteuning en op 
welke voorzieningen van reïntegratie de verschillende cliënten aanspraak kunnen ma-
ken. Alle rechthebbenden tussen de 18 en 65 jaar zijn in principe verplicht gebruik te 
maken van een door het college van B&W aangeboden voorziening, waaronder begre-
pen sociale activering, gericht op arbeidsinschakeling. Ook moeten deze personen 
meewerken aan een onderzoek naar de mogelijkheden tot arbeidsinschakeling (artikel 
9, lid 1, onderdeel b.). In individuele gevallen kan het College besluiten een tijdelijke 
ontheffing te verlenen van deze verplichting, bijvoorbeeld als de bijstandsgerechtigde 
extra belast is met zorgtaken. Zo kent de Wet Werk & Bijstand speciale ontheffingen 
voor alleenstaanden met kinderen. 

B1.6  Aanvragen, hoogte en duur 

De aanvraagprocedures verschillen per gemeente en per regeling. Dat geldt ook voor 
de hoogte en duur van de voorzieningen. In de regel wordt onderscheid gemaakt tussen 
vier verschillende categorieën cliënten op grond van hun kansen op werk dan wel af-
stand tot de arbeidsmarkt (fase 1 t/m 4), als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderde-
len a, b, c, en d van de Regeling SUWI. Van de goed bemiddelbare cliënten (fase 1) 
wordt over het algemeen verwacht dat zij zelfstandig werk kunnen vinden. De matig 
bemiddelbare cliënten (fase 2 en 3) komen veelal in aanmerking voor een reïntegratie-
traject, voor een werkervaringsplaats of voor een gesubsidieerde baan. De slecht be-
middelbare cliënten (fase 4) moeten meestal eerst deelnemen aan sociale activering 
eerst alvorens zij kunnen beginnen aan een vorm van reïntegratie. Aanvragen voor één 
van de voorzieningen kunnen in de regel gedaan worden bij de gemeentelijke sociale 
dienst. In sommige gemeenten is voor gesubsidieerde arbeid een aparte organisatie in 
het leven geroepen (zoals Maatwerk in Amsterdam). 
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B1.7  Financiering 

Gemeenten zijn financieel volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet 
Werk & Bijstand. Het Rijk verschaft hun daartoe een vast budget dat bestaat uit een 
inkomensdeel en een werkdeel. Het budget voor het inkomensdeel beweegt mee met 
de conjunctuur. Daarnaast is er een hardheidsclausule die aan een gemeente onder 
strenge voorwaarden de mogelijkheid biedt van een aanvulling op het toegekende bud-
get. 
 
Middelen die de gemeente overhoudt op het werkdeel vloeien terug naar het Rijk. Een 
overschot in het inkomensdeel is vrij besteedbaar. Deze systematiek is nodig om de 
gemeenten een maximale stimulans te geven de in het werkdeel ter beschikking ge-
stelde middelen volledig te benutten, in combinatie met de stimulans om ook middelen 
uit het inkomensdeel zo nodig voor reïntegratie te kunnen inzetten. Op deze wijze er-
varen gemeenten positieve financiële gevolgen wanneer mensen snel aan de slag ko-
men, en negatieve financiële gevolgen als de sociale activering, reïntegratie en ar-
beidsinschakeling belemmerd of vertraagd wordt. 

B1.8  (Anti-)cumulatie 

De Wet Werk & Bijstand bevat geen anti-cumulatiebepalingen. Het is aan gemeenten 
om hierover regelgeving op te stellen. Interessante combinaties van de Wet Werk & 
Bijstand met de Wet REA en het doelgroepenbeleid liggen voor de hand. 
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B2  Flexibel reïntegratiebudget niet-uitkeringsgerech-
tigde werkzoekenden (Nug) 

B2.1  Doelgroep 

Werkzoekenden zonder uitkering 

B2.2  Vindplaats 

Wet werk & bijstand (WW&B). Inwerkingtreding: 1 januari 2004 (Stb. 2003, 386); 
 
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI). Inwerkingtreding: 
1 januari 2002 (Stb. 2001, 682). 

B2.3  Uitvoering(sinstantie) 

Gemeenten als opdrachtgever en reïntegratiebedrijven als aanbieders van reïntegratie-
trajecten. Gemeenten worden daarbij geacht samen te werken met CWI. 

B2.4  Inhoud 

Gemeenten hebben met de invoering van de wet SUWI per 1 januari 2002 via de Wiw 
de verantwoordelijkheid gekregen voor de reïntegratie van niet-uitkeringsgerechtigden 
(Nug). Deze taak vloeit voort uit het algemeen belang om te komen tot verhoging van 
de arbeidsparticipatie als voorwaarde voor een gunstige economische ontwikkeling. 
Sinds 1 januari 2004 wordt de reïntegratie van niet-uitkeringsgerechtigden geregeld in 
het kader van de WW&B.  
 
Gemeenten moeten in hun reïntegratieverordening expliciet opnemen hoe zij de reïnte-
gratie van niet-uitkeringsgerechtigden vormgeven. De doelgroep zelf heeft aanspraak 
op ondersteuning bij arbeidsinschakeling en op de naar het oordeel van het college van 
B&W noodzakelijk geachte voorziening gericht op arbeidsinschakeling. Ook maakt de 
doelgroep deel uit van de onder de in de EU richtsnoer 1 gemaakte afspraak om iedere 
nieuwe werkloze een traject aan te bieden, voordat hij een jaar werkloos is (de zoge-
naamde Sluitende Aanpak). De meeste gemeenten bieden niet-uitkeringsgerechtigden 
reïntegratietrajecten aan die qua inhoud overeenkomstig zijn met die van bijstandge-
rechtigden. 

B2.5  Voorwaarden 

Voor de niet-uitkeringsgerechtigden geldt geen verplichting tot reïntegratie. De doel-
groep dient zich als werkzoekende in te schrijven bij CWI. Alleen als CWI van oordeel 
is dat betrokkene een reïntegratietraject nodig heeft, vindt doorverwijzing naar de ge-
meente plaats. Omdat sprake is van vrijwilligheid kan de gemeente geen sanctie op de 
eventuele uitkering opleggen. Wel kan de gemeente voor deze doelgroep specifieke 
beleidsregels opnemen in de reïntegratieverordening. Deze regels kunnen betrekking 
hebben op de inhoud, duur en financiering van een traject. In het trajectplan kunnen 
verplichtingen voor de klant worden opgenomen, zoals de plicht tot het betalen van 
een eigen bijdrage en afspraken over terugbetaling van de kosten indien een traject niet 
succesvol wordt afgerond. Als er tussen klant en gemeente een geschil ontstaat over de 
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in het trajectplan gemaakte afspraken kan dit aan de burgerlijke rechter worden voor-
gelegd. 

B2.6  Aanvragen, hoogte en duur 

De aanvraagprocedures verschillen per gemeente en per regeling. Dat geldt ook voor 
de hoogte en duur van de voorzieningen. 

B2.7  Financiering 

Het Rijk verschaft gemeenten middelen voor de reïntegratie van niet-uitkeringsgerech-
tigden. Deze middelen maken deel uit van het budget in het kader van de WW&B. 
Voor de financiering in het kader van de WW&B wordt verwezen naar de beschrijving 
in hoofdstuk 2. In 2004 is in totaal � 52 mln gereserveerd voor de reïntegratie van niet-
uitkeringsgerechtigden. 

B2.8  (Anti-)cumulatie 

De WW&B bevat geen anti-cumulatiebepalingen. Het is aan gemeenten om hierover 
regelgeving op te stellen. Interessante combinaties met de Wet REA en het doelgroe-
penbeleid liggen voor de hand. 
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B3  Reïntegratietrajecten arbeidsongeschikten 

B3.1  Doelgroep 

Arbeidsongeschikten met recht op een uitkering ingevolge de WAO, Wajong en WAZ. 

B3.2  Vindplaats 

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Laatste tekst-
plaatsing: Stb. 1999, 25. Inwerkingtreding: 1 januari 1998 (Stb. 1997, 391). 
 
Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering WAO). Laatste tekstplaatsing: Stb. 
1999, 23. Inwerkingtreding: 1 september 1966 (Stb. 1966, 365). 
 
Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ). Laatste tekstplaatsing: 
Stb. 1999, 24. Inwerkingtreding: 1 januari 1998 (Stb. 1997, 391). 
 
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI). Inwerkingtreding: 
1 januari 2002 (Stb. 2001, 682). 

B3.3  Uitvoering 

UWV als opdrachtgever en reïntegratiebedrijven als aanbieders van reïntegratietrajec-
ten. 

B3.4  Inhoud 

Met de reïntegratietrajecten voor arbeidsongeschikten wordt beoogd de personen die 
worden (her)beoordeeld duurzaam te plaatsen in arbeid. Nadat door de verzekerings-
arts van UWV bij de WAO-beoordeling is vastgelegd wat de beperkingen en moge-
lijkheden van de zieke werknemer zijn, vindt overdracht plaats naar de arbeidsdeskun-
dige. Deze bepaalt op grond van deze rapportage en met behulp van het geautomati-
seerde functieduidingssysteem de mate van arbeidsongeschiktheid. Vervolgens gaat hij 
in een gesprek met de cliënt na welke belemmeringen en mogelijkheden de cliënt heeft 
ten aanzien van reïntegratie in het arbeidsproces. Ook wordt nagegaan welke reïntegra-
tieactiviteiten nodig zijn om de belemmeringen te verkleinen en de mogelijkheden te 
vergroten. Daarbij worden ook eventuele mogelijkheden tot terugkeer naar de eigen 
werkgever nog nagegaan. Op basis van de verkregen informatie deelt de arbeidsdes-
kundige de cliënt voorlopig in fase 1, 2, 3 of 4. Voor fase 4-cliënten worden verder 
geen reïntegratieinspanningen verricht, tenzij de cliënt er zelf sterk op aan dringt.  
 
De arbeidsdeskundige stelt op basis van het gesprek met de cliënt de zogenaamde reïn-
tegratievisie op, waarin zowel de zienswijze van de arbeidsdeskundige als van de cliënt 
is weergegeven en waarin een voorstel voor de inkoop van een reïntegratietraject 
wordt gedaan. De cliënt behoort te worden geïnformeerd over de inhoud van de reïnte-
gratievisie. 
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De reïntegratievisie dient uiterlijk vier weken te zijn meegedeeld dan wel verzonden: 
• nadat is vastgesteld dat de cliënt niet kan terugkeren bij de eigen werkgever; 
• na het einde van het wachtjaar voor WAO; 
• na herbeoordeling; 
• na een verzoek van de arbeidsgehandicapte om een reïntegratietraject. 
 
Op basis van de reïntegratievisie wordt vervolgens door UWV ( indien nodig geacht) 
een traject ingekocht bij een reïntegratiebedrijf, waarna de cliënt kan worden doorver-
wezen. In een intakegesprek bij het reïntegratiebedrijf wordt het reïntegratietraject 
voor de cliënt nader ingevuld. Het reïntegratiebedrijf stelt vervolgens een 
reïntegratieplan op en legt dit ter goedkeuring voor aan UWV. Niet altijd is inkoop 
van een reïntegratietraject noodzakelijk. In een aantal gevallen (met name bij fase-1 
gevallen) kan ook worden volstaan met het toekennen van een reïntegratieinstrument 
in het kader van de Wet REA. 
 
In de contracten die UWV sluit met reïntegratiebedrijven worden plaatsingspercenta-
ges afgesproken. 

B3.5  Voorwaarden 

De volgende voorwaarden gelden voor deelname aan een traject: 
• de cliënt moet beoordeeld of herbeoordeeld zijn door de verzekeringsarts; 
• de arbeidsdeskundige heeft een reïntegratievisie opgesteld waarin wordt aangege-

ven welke reïntegratieactiviteiten nodig zijn; 
• de arbeidsdeskundige heeft over de reïntegratievisie een gesprek gehad met de 

cliënt; 
• UWV heeft een reïntegratietraject ingekocht bij een reïntegratiebedrijf; 
• het reïntegratiebedrijf heeft in overleg met de cliënt een reïntegratieplan opgesteld 

welke is goedgekeurd door UWV; 
• de cliënt is verplicht het aangeboden reïntegratietraject te volgen op straffe van 

korting op zijn uitkering (WAO, artikel 25); 
• voor de cliënt geldt tevens een aanwezigheidsplicht gedurende het reïntegratie-

contract op straffe van korting op zijn uitkering (WAO, artikel 25). 
 
Reïntegratiebedrijven dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen om in opdracht 
van UWV reïntegratiediensten aan te bieden: 
• ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel;  
• beschikken over een privacyreglement en een klachtenreglement dat aan de mini-

male vereisten voldoet; 
• in het geval er sprake is van onderaanneming als hoofdaannemer alle verant-

woordelijkheden en verplichtingen voortvloeiend uit het contract op zich nemen; 
• beschikken over vakbekwaam personeel; 
• rapporteren op de wijze zoals verwoord in de Algemene Voorwaarden; 
• kwartaalrapportages inleveren en informatie verlenen op elk daartoe strekkend 

verzoek van UWV; 
• informatie verstrekken in het kader van handhaving (niet nakomen verplichtingen 

cliënten); 
• akkoord gaan met de voorgestelde factureringswijze; 
• de klantkeuzesjabloon invullen en akkoord gaan met publicatie daarvan op inter-

net; 
• toestaan dat de klant zich tijdens het intakegesprek en eventuele vervolggesprek-

ken over de verloop van het traject laat bijstaan door een vertrouwenspersoon; 
• onregelmatige aanlevering van klanten aankunnen; 
• goed bereikbaar zijn. 
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B3.6  Aanvragen 

De cliënt vraagt in dit geval zelf geen reïntegratie-traject aan. UWV biedt een reïnte-
gratietraject aan, welke de cliënt verplicht moet aannemen.  

B3.7  Ingangsdatum 

Het reïntegratiebedrijf dient met de uitvoering van het reïntegratietraject te starten ui-
terlijk binnen 21 kalenderdagen nadat UWV akkoord is gegaan met het reïnte-
gratieplan (artikel 5 van UWV reïntegratiecontract behorende bij de Algemene Voor-
waarden Reïntegratiecontracten 2004 UWV, juli 2004. 

B3.8  Hoogte 

De exacte hoogte van het reïntegratietraject hangt af van de prijs die het reïntegratie-
bedrijf in de offerte heeft aangeboden en de doelgroep waartoe de cliënt behoort. De 
gemiddelde trajectprijs bedraagt � 4.000,--.  

B3.9  Duur 

Afhankelijk van de doelgroep duren de reïntegratietrajecten voor arbeidsgehandicapten 
maximaal 1 tot 2 jaar. De meeste trajecten duren echter veel korter. 

B3.10 Uitbetaling 

UWV hanteert voor de verschillende aanbestedingsprocedures een combinatie van 
no-cure-less-pay en no-cure-no-pay. Bij no-cure-less-pay bestaat de vergoeding uit 
een 
vaste vergoeding en een resultaatafhankelijke vergoeding, waarbij resultaat wordt ge-
definieerd als de plaatsing van de cliënt in arbeid. Per doelgroep bepaalt UWV op 
grond van de verwachte plaatsingskansen de verhouding tussen de vaste vergoeding en 
de resultaatafhankelijke vergoeding. Daarbij geldt dat de resultaatafhankelijke vergoe-
ding relatief groter wordt naarmate de doelgroep relatief gemakkelijker te plaatsen is. 
 
Daarnaast houdt UWV een uitgebreid stelsel van bonussen erop na. Reïntegratiebedrij-
ven kunnen bij elke opdracht bonussen verdienen voor het behalen en voor het over-
treffen van de prestatieafspraken in het contract. De aanbestedingsprocedure voorziet 
in zogenaamde tempobonussen en plaatsingsbonussen. De aanbieder ontvangt een 
tempobonus indien hij zorgt voor een zo kort mogelijke doorlooptijd van het reïntegra-
tietraject tot en met de plaatsing van de cliënt in arbeid. De hoogte van de tempobonus 
hangt af van de doelgroep. Voor moeilijke doelgroepen geldt een hogere tempobonus 
dan voor gemakkelijke doelgroepen. Een aanbieder ontvangt een plaatsingsbonus als 
hij bij aanvang van de werkhervatting een plaatsing voor een jaar of voor onbepaalde 
tijd realiseert. Het betreft een standaardbonus die voor alle doelgroepen gelijk is. 
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B3.11 Weigeringsgronden of terugvordering 

Volgens de Algemene Voorwaarden Reïntegratiecontracten 2004 heeft UWV het recht 
om het contract bij deurwaardersexploot of aangetekende brief geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden als het reïntegratiebedrijf bij herhaling en ondanks aanmaning in gebreke 
blijft met de nakoming van (een van) de in de voorwaarden genoemde verplichtingen. 

B3.12 Bezwaar en beroep 

Beslissingen in het kader van bezwaar en beroep als bedoeld in de hoofdstukken 6, 7 
en 8 van de Algemene wet bestuursrecht worden genomen door UWV. 

B3.13 Financiering 

De financiering van de reïntegratietrajecten voor arbeidsongeschikten vanaf het tweede 
ziektejaar geschiedt vanuit het reïntegratiefonds. 

B3.14 (Anti)cumulatie 

Er zijn geen anti-cumulatiebepalingen bekend. In de praktijk worden reïntegratie-
trajecten gecombineerd met de voorzieningen voor arbeidsgehandicapten, zoals gere-
geld in de Wet REA. 
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B4 Reïntegratietrajecten werklozen 

B4.1  Doelgroep 

Werklozen met recht op een uitkering krachtens de Werkloosheidswet.  

B4.2  Vindplaats 

Werkloosheidswet. Laatste tekstplaatsing: Stb. 1999, 21. Inwerkingtreding: 1 januari 
1987 (Stb. 1986, 597). 
 
Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI). Inwerkingtreding: 
1 januari 2002 (Stb. 2001, 682). 

B4.3  Uitvoering(sinstantie) 

UWV als opdrachtgever en reïntegratiebedrijven als aanbieders van reïntegratie-
trajecten. CWI voor het opstellen van het reïntegratieadvies. 

B4.4  Inhoud 

De consulent van CWI rangschikt de cliënt in een van de vier fasen op grond van de 
fase-indeling conform artikel 2.1, eerste lid, onderdelen a, b, c, en d van de Regeling 
SUWI. Afhankelijk van de fase waarin de cliënt is ingedeeld, het arbeidsverleden, 
kennis en ervaring, het laatst uitgeoefende beroep, en andere kenmerken stelt de con-
sulent een reïntegratieadvies op. In dit advies wordt aangegeven wat de belemmerin-
gen en mogelijkheden van de cliënt zijn om terug te keren naar het arbeidsproces. Voor 
cliënten wordt nagegaan welke reïntegratieactiviteiten nodig zijn om de belemmerin-
gen te verkleinen en de mogelijkheden te vergroten. Cliënten in fase 2 en 3 komen in 
principe in aanmerking voor een reïntegratietraject. Fase 1 cliënten worden geacht 
zelfstandig werk te vinden. Ook fase 4-cliënten krijgen in principe geen reïntegratie-
traject aangeboden, tenzij zij er zelf op aandringen. De cliënt behoort te worden geïn-
formeerd over de inhoud van het reïntegratieadvies. 
 
Op basis van de reïntegratieadvies wordt vervolgens door bureau Inkoop van UWV 
een traject ingekocht bij een reïntegratiebedrijf, waarna de cliënt kan worden doorver-
wezen. In een intakegesprek bij het reïntegratiebedrijf wordt het reïntegratietraject 
voor de cliënt nader ingevuld. Het reïntegratiebedrijf stelt vervolgens een reïntegratie-
plan op en legt dit ter goedkeuring voor aan UWV. 
 
In de contracten die UWV sluit met reïntegratiebedrijven worden plaatsingspercenta-
ges afgesproken. 
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B4.5  Voorwaarden 

De volgende voorwaarden gelden voor deelname aan een traject: 
• de cliënt moet als werkzoekende ingeschreven staan bij CWI; 
• de consulent van CWI heeft een reïntegratieadvies opgesteld waarin wordt aange-

geven welke reïntegratieactiviteiten nodig zijn; 
• UWV heeft een reïntegratietraject ingekocht bij een reïntegratiebedrijf; 
• het reïntegratiebedrijf heeft in overleg met de cliënt een reïntegratieplan opgesteld 

welke is goedgekeurd door UWV; 
• de cliënt is verplicht het aangeboden reïntegratietraject te volgen op straffe van 

korting op zijn uitkering (WW, artikel 27); 
• voor de cliënt geldt tevens een aanwezigheidsplicht gedurende het reïntegratie-

contract op straffe van korting op zijn uitkering. 
 
Voor de voorwaarden waaraan reïntegratiebedrijven moeten voldoen om reïntegratie-
diensten aan te bieden wordt verwezen naar hoofdstuk 4.5. 

B4.6  Aanvragen 

De cliënt vraagt in dit geval zelf geen reïntegratie-traject aan. UWV biedt een reïnte-
gratietraject aan, welke de cliënt verplicht moet aannemen. Een beschrijving van de 
procedure is te vinden bij paragraaf Inhoud. 

B4.7  Ingangsdatum 

Het reïntegratiebedrijf dient met de uitvoering van het reïntegratietraject te starten ui-
terlijk binnen 21 kalenderdagen nadat UWV akkoord is gegaan met het reïntegra-
tieplan (artikel 5 van UWV reïntegratiecontract behorende bij de Algemene Voor-
waarden Reïntegratiecontracten 2004 UWV, juli 2004. 

B4.8  Hoogte 

De exacte hoogte van het reïntegratietraject hangt af van de prijs die het reïntegratie-
bedrijf in de offerte heeft aangeboden en de doelgroep waartoe de cliënt behoort. Uit 
navraag bij een aantal reïntegratiebedrijven blijkt dat de gemiddelde trajectprijs circa � 
4.000 bedraagt.  

B4.9  Duur 

Afhankelijk van de doelgroep duren de reïntegratietrajecten voor arbeidsgehandicapten 
maximaal 1 tot 2 jaar. De meeste trajecten duren echter veel korter. 

B4.10 Uitbetaling 

UWV hanteert voor de verschillende aanbestedingsprocedures een combinatie van no-
cure-less-pay en no-cure-no-pay. Bij no-cure-less-pay bestaat de vergoeding uit een 
vaste vergoeding en een resultaatafhankelijke vergoeding, waarbij resultaat wordt ge-
definieerd als de plaatsing van de cliënt in arbeid. Per doelgroep bepaalt UWV op 
grond van de verwachte plaatsingskansen de verhouding tussen de vaste vergoeding en 
de resultaatafhankelijke vergoeding. Daarbij geldt meestal dat de resultaatafhankelijke 
vergoeding relatief groter wordt naarmate de cliënt korter werkloos is dan wel de af-
stand tot de arbeidsmarkt kleiner is. Bij no-cure-no-pay maken de aanbieders enkel 
aanspraak op een resultaatafhankelijke vergoeding.  
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In de loop van de tijd is UWV voor de reïntegratietrajecten ten behoeve van werklozen 
steeds meer nadruk gaan leggen op no-cure-no-pay. Vond in de aanbestedingsproce-
dure van 2001 de vergoeding van verreweg de meeste opdrachten voor werklozen 
plaats in de vorm van no-cure-less-pay. In de procedure van 2003 gold al voor 40% 
van de aanbesteedde contracten no-cure-no-pay en voor 60% no-cure-less-pay. In 
2004 wordt het percentage no-cure-no-pay verder opgehoogd. 
 
Daarnaast houdt UWV een uitgebreid stelsel van bonussen erop na. Reïntegratiebedrij-
ven kunnen bij elke opdracht bonussen verdienen voor het behalen en voor het over-
treffen van de prestatieafspraken in het contract. De aanbestedingsprocedure voorziet 
in zogenaamde tempobonussen en plaatsingsbonussen. De aanbieder ontvangt een 
tempobonus indien hij zorgt voor een zo kort mogelijke doorlooptijd van het reïntegra-
tietraject tot en met de plaatsing van de cliënt in arbeid. De hoogte van de tempobonus 
hangt af van de doelgroep. Voor moeilijke doelgroepen geldt een hogere tempobonus 
dan voor gemakkelijke doelgroepen. Een aanbieder ontvangt een plaatsingsbonus als 
hij bij aanvang van de werkhervatting een plaatsing voor een jaar of voor onbepaalde 
tijd realiseert. Het betreft een standaardbonus die voor alle doelgroepen gelijk is. 

B4.11 Weigeringsgronden of terugvordering 

Volgens de Algemene Voorwaarden Reïntegratiecontracten 2004 heeft UWV het recht 
om het contract bij deurwaardersexploot of aangetekende brief geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden als het reïntegratiebedrijf bij herhaling en ondanks aanmaning in gebreke 
blijft met de nakoming van (een van) de in de voorwaarden genoemde verplichtingen. 
Het is niet bekend of en hoe vaak dit in de praktijk gebeurt. 

B4.12 Bezwaar en beroep 

Beslissingen in het kader van bezwaar en beroep als bedoeld in de hoofdstukken 6, 7 
en 8 van de Algemene wet bestuursrecht worden genomen door UWV. 

B4.13 Financiering 

De financiering van de reïntegratietrajecten voor arbeidsongeschikten vanaf het tweede 
ziektejaar geschiedt vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds. 

B4.14 (Anti)cumulatie 

Er zijn geen anti-cumulatiebepalingen bekend. 
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B5  Voorzieningen Wet REA  

B5.1  Doelgroep 

De arbeidsgehandicapte in de zin van de Wet REA, artikel 2. Daaronder wordt ver-
staan: 
a. De persoon die recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van 

de WAO, de WAZ of de Wajong. De persoon blijft arbeidsgehandicapt in de zin 
van de Wet REA tot vijf jaar na beëindiging van het recht op WAO, WAZ of Wa-
jong. 

b. De persoon aan wie op grond van een wettelijk voorschrift in verband met ziekte 
of gebrek een voorziening is toegekend die strekt tot behoud, herstel of bevorde-
ring van de mogelijkheid tot het verrichten van arbeid of ten behoeve van wie een 
subsidie voor met een voorziening verband houdende kosten is verstrekt. De per-
soon blijft arbeidsgehandicapt in de zin van de Wet REA tot vijf jaar na beëindi-
ging van het betreffende recht. 

c. De persoon die bij indicatiebeschikking of herindicatiebeschikking op grond van 
de Wsw behoort tot de doelgroep voor de Wsw, doch niet werkzaam is als werk-
nemer in de zin van de Wsw. De persoon blijft arbeidsgehandicapt in de zin van de 
Wet REA tot vijf jaar na indicatiestelling of herindicatiestelling voor de Wsw. 

d. De persoon van wie op grond van een medisch-arbeidskundige beoordeling is 
vastgesteld dat hij in verband met ziekte of gebrek een belemmering heeft bij het 
verkrijgen of verrichten van arbeid. Tot vijf jaar na de beoordeling blijft de per-
soon arbeidsgehandicapt in de zin van de Wet REA. 

 
Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt niet als 
arbeidsgehandicapte aangemerkt: 
a. De persoon, bedoeld in het eerste tot en met vierde lid, vanaf de eerste dag van de 

maand waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt. 
b. De persoon die werkzaam is als werknemer in de zin van de Wsw of op een ar-

beidsovereenkomst als bedoeld in artikel 7 van de Wsw. 

B5.2  Vindplaats 

• Art. 22 REA. 
• Art. 31 REA. 
• Art. 4 lid 2 Arbeidsvoorzieningswet (oud). 
• Reintegratie-instrumentenbesluit Wet REA, Besluit van 12 mei 1998, Stb. 1998, 

293. 
• Regeling inkomenstoets vervoersvoorzieningen REA, Besluit van 21 augustus 

1998, Stcrt. 1998, 161. 
• Circulaire Lisv nr. M 89.114, van 16 oktober 1998, inzake notitiemakers en com-

municatie-assistenten. 
• Erkenningenbeleid communicatievoorzieningen voor doven, Mededeling Lisv M 

99.089 van 14 oktober 1999. 
• Bekostiging communicatievoorzieningen voor doven, Mededeling Lisv M 01.101 

van 12 november 2001. 
• Regeling erkenningscriteria voor job-coachorganisaties, Besluit Lisv van 28 maart 

2000, Stcrt. 2000, 63. 
• Regeling aanvraagtermijnen Wet REA 2001, Lisv-besluit van 19 juni 2001, Stcrt. 

2001, 123. 
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• Beleidsregels UWV normbedragen REA-voorzieningen 2004, Besluit UWV van 
23 februari 2004, Stcrt. 2004, 43. 

B5.3  Uitvoeringsinstantie 

UWV is belast met de uitvoering van de Wet REA. In praktijk besteedt UWV (een 
deel van) deze taken uit aan gespecialiseerde vervoersbedrijven, scholingsinstellingen, 
reïntegratiebedrijven, en job-coaches. De IWI voert toezicht uit op de uitvoering van 
de Wet REA. 

B5.4  Inhoud 

Werknemersvoorzieningen zijn voorzieningen die strekken tot behoud, herstel of be-
vordering van de mogelijkheid om arbeid te verrichten. Ze worden opgesomd in art. 22 
Wet REA (voor arbeidsgehandicapten die worden genoemd in art. 10 Wet REA) en art. 
31 Wet REA (voor arbeidsgehandicapten die arbeid in dienstbetrekking verrichten). 
 
De voorzieningen in art. 22 Wet REA zijn: 
• Scholing of opleiding. 
• Voorzieningen die noodzakelijk zijn om scholing of opleiding te kunnen volgen. 
• Voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het kunnen verrichten van arbeid op een 

proefplaats als bedoeld in art. 23, lid 1 REA. 
• Voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het kunnen deelnemen aan andere acti-

viteiten die bevorderlijk zijn voor de inschakeling in de arbeid. 
• Voorzieningen voor jong-gehandicapten, die hen in staat stellen om onderwijs te 

volgen, zoals vergoeding van het vervoer, of een doventolk. 
• Vervoersvoorzieningen die strekken tot verbetering van de leefomstandigheden 

van de arbeidsgehandicapte aan wie een voorziening is toegekend. 
  
De voorzieningen in art. 31 Wet REA zijn: 
• Vervoersvoorzieningen die nodig zijn om de werkplek te kunnen bereiken. 
• Noodzakelijke persoonlijke ondersteuning van de arbeidsgehandicapte (ook be-

kend onder de naam "job-coach"). 
• Communicatievoorzieningen voor doven. 
• Vervoersvoorzieningen ter verbetering van de leefomstandigheden voor de ar-

beidsgehandicapte werknemer aan wie een voorziening is toegekend. 
• Meeneembare voorzieningen, die op de individuele werknemer afgestemd zijn, en 

die bedoeld zijn voor de inrichting van de werkplek, als hulpmiddel bij de arbeid, 
of voor de productie- en werkmethoden. 

 
De opsomming is niet limitatief. Het is mogelijk dat ook voorzieningen die niet in de 
opsomming worden genoemd, worden verstrekt. 
 
Met ingang van 1 maart 2004 is het vervoersvoorzieningenbeleid van UWV gewijzigd. 
Vanaf die datum verstrekt UWV lease-auto’s als vervoersvoorziening. Hierbij worden 
alle kosten van aanschaf, aanpassing, instandhouding en exploitatie van de auto inte-
graal vergoed. Wel wordt er een aftrek voor algemeen gebruikelijke kosten in rekening 
gebracht. 
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B5.5  Voorwaarden 

• De voorziening mag niet "algemeen gebruikelijk" zijn. 
Het is niet de bedoeling dat kosten of diensten worden vergoed die door de meeste 
mensen (in een bepaalde bedrijfstak) worden aangeschaft of gebruikt, ook al hangt 
de aanschaf of het gebruik samen met een ziekte of gebrek. Hierbij kan men bij-
voorbeeld denken aan een speciale autostoel. Ook bepaalde aanpassingen aan bin-
nenvaartschepen zoals bijvoorbeeld aluminium dekluiken in plaats van houten 
dekluiken, worden als algemeen gebruikelijk aangemerkt. Het oordeel of een be-
paalde aanpassing als algemeen gebruikelijk is te beschouwen, kan in de loop van 
de tijd veranderen. De uitvoeringsinstantie beslist of iets wel of niet algemeen ge-
bruikelijk is. 

• De voorziening moet in overwegende mate op het individu gericht zijn. 
Het moet vaststaan welke persoon de voorziening zal gaan gebruiken. De aanpas-
sing van de entree van een kantoorgebouw ten behoeve van rolstoelgebruikers valt 
dus niet onder de werknemersvoorzieningen, omdat meerdere arbeidsgehandi-
capte werknemers (en ook bezoekers) van deze voorziening gebruik kunnen ma-
ken.  

• De voorziening wordt niet toegekend, wanneer de waarde van de voorziening 
minder bedraagt dan 1,85 maal het minimumloon per dag. 
Deze regel is bedoeld om kruimelvoorzieningen te voorkomen. De kosten van een 
voorziening moeten in redelijke verhouding staan tot de te maken uitvoerings-
kosten. 
Wanneer in een kalenderjaar meerdere kruimelvoorzieningen nodig zijn, en de ge-
zamenlijke waarde daarvan het drempelbedrag overtreft, kan UWV wel tot ver-
goeding overgaan. Met ingang van 1 maart 2004 is het drempelbedrag � 108,-. 

 
De verschillende soorten voorzieningen kennen extra eigen voorwaarden. Zie: 
• voorwaarden vervoer; 
• voorwaarden leefvervoer; 
• voorwaarden communicatie; 
• voorwaarden persoonlijke ondersteuning. 
 
Voorwaarden vervoer 
Met ingang van 1 maart 2004 is het vervoersvoorzieningenbeleid van UWV geheel 
veranderd. Vanaf die datum verstrekt UWV lease-auto’s als vervoersvoorziening.  
De lopende vervoersvoorzieningen, alsmede de aanvragen voor vervoersvoorzieningen 
die tot en met 29 februari 2004 zijn aangevraagd (datum poststempel is doorslagge-
vend) worden nog op basis van het oude systeem afgehandeld. 
 
Vanaf 1 maart 2004 kan men een vergoeding krijgen voor: 
• auto’s in eigen bezit (kilometervergoeding); 
• taxikosten; 
• rijles; 
• motorinvalidenwagen. 
 
De verschaffing van bruikleenauto’s, de vergoeding voor standaardaanpassingen aan 
de eigen auto, en de vergoeding van reparaties aan de bruikleenauto zijn per 1 maart 
2004 afgeschaft. Voor lopende gevallen verandert er echter niets: wie voor 1 maart 
2004 een bruikleenauto had, of een aanvraag hiertoe had ingediend, valt nog onder het 
oude systeem. 
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Voor alle vervoersvoorzieningen, ongeacht de ingangsdatum, geldt een inkomens-
grens: 
• inkomensgrens werk- en leefvervoer: � 30.500,--; 
• inkomensgrens leefvervoer: � 26.200,--; 
• inkomensgrens tweede auto: � 45.800,--. 
 
Voorwaarden leefvervoer 
• Een leefvervoersvoorziening wordt alleen verleend, wanneer daarmee de uit ziek-

te of gebrek voortvloeiende beperkingen worden opgeheven of verminderd. 
• Een leefvervoersvoorziening wordt alleen verleend, indien de arbeidsgehandicapte 

tevens een vervoersvoorziening is verleend in verband met woon-werkverkeer, 
scholing, het werken op een proefplaats, of andere reïntegratie-activiteiten.Is geen 
vervoersvoorziening verleend, dan moet de arbeidsgehandicapte voor de verstrek-
king van de leefvervoersvoorziening een beroep doen op de Wet Voorzieningen 
Gehandicapten, die door de gemeente wordt uitgevoerd. 

• Een leefvervoersvoorziening wordt alleen verleend aan personen onder de 65 jaar. 
Is men ouder, dan moet men terecht bij de Wet Voorzieningen Gehandicapten. 

 
De leefvervoersvoorziening is dus nadrukkelijk gekoppeld aan de vervoersvoorziening. 
Stel dat de vervoersvoorziening na enige tijd wordt ingetrokken, dan kan de uitvoe-
ringsorganisatie nog gedurende maximaal 12 maanden de leefvervoersvoorziening 
voortzetten. Een soortgelijk geval kan zich bijvoorbeeld voordoen wanneer de arbeids-
gehandicapte werknemer zijn baan verliest. 
 
Voorwaarden communicatie 
• Onder een communicatievoorziening voor doven wordt uitsluitend verstaan een 

dovengebarentolk, een dovenschrijftolk, een notitiemaker of een communicatieas-
sistent.  

• De dovengebarentolken moeten in het bezit zijn van een diploma erkend door de 
Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen, of nog als zodanig zijn er-
kend dor de Nederlandse Tolkendienst voor Doven (NTD). Het voormalige Lisv 
heeft op 14 oktober 1999 besloten om de tolken te erkennen die in de toekomst in 
het bezit zullen komen van het diploma van de Opleiding Tolk Nederlandse Geba-
rentaal aan de Hogeschool van Utrecht. 

• De voorziening bestaat hetzij uit het "gebruik" van een tolk of notitiemaker, hetzij 
uit een vergoeding voor het gebruik ervan. 

 
Het voormalige Lisv is eind 1998 akkoord gegaan met het inzetten van zogenaamde 
communicatie-assistenten. Dit zijn dovengebarentolken die niet noodzakelijk hoeven te 
beschikken over een door het ministerie van OC en W erkend diploma. Vaak betreft 
het hier zeer cliënt- en situatiegebonden oplossingen zoals bijvoorbeeld een medestu-
dent. Communicatie-assistenten worden alleen vergoed: 
• In het lager en middelbaar onderwijs, en 
• In zeer specifieke persoonsgebonden situaties. 
 
Voorwaarden persoonlijke ondersteuning 
• De noodzakelijke persoonlijke ondersteuning is uitsluitend bedoeld voor de ar-

beidsgehandicapte werknemer die in dienstbetrekking arbeid verricht. 
• De voorziening bestaat hetzij uit het beschikbaar stellen van persoonlijke onder-

steuning, hetzij uit vergoeding van de kosten van persoonlijke ondersteuning. 
• De voorziening wordt alleen toegekend indien de persoonlijke ondersteuning be-

staat uit een individueel trainings- of inwerkprogramma op de werkplek en een 
systematische begeleiding van de arbeidsgehandicapte werknemer gericht op het 
behouden van de arbeidsplaats. 
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• De voorziening wordt alleen toegekend indien de arbeidsgehandicapte werknemer 
zonder een systematische begeleiding niet in staat zou zijn de hem opgedragen 
werkzaamheden te verrichten. 

• De persoonlijke ondersteuning moet gegeven worden door een persoon die ver-
bonden is aan een door UWV erkende rechtspersoon die tot doel heeft diensten te 
verlenen die kunnen worden aangemerkt als persoonlijke ondersteuning. 

B5.6  Aanvragen 

De voorzieningen kunnen zowel ambtshalve als op aanvraag verstrekt worden. 
De arbeidsgehandicapte moet de voorziening aanvragen bij UWV. 
 
Aanvraagtermijn: 
• De aanvraag moet worden ingediend binnen een jaar nadat de kosten zijn ont-

staan. Bij overschrijding van deze termijn worden kosten niet vergoed die langer 
dan een jaar voor de aanvraag zijn ontstaan. 

• Indien een aanvraag een jaar na het verstrijken van de aanvraagtermijn wordt in-
gediend kan UWV besluiten de aanvraag niet meer in behandeling te nemen. 

 
Op www.uwv.nl zijn de aanvraagformulieren te vinden die de arbeidsgehandicapte no-
dig heeft voor de aanvraag. Er zijn twee verschillende formulieren: het formulier 
‘Aanvraag voorzieningen’ en het formulier ‘Aanvraag vergoeding vervoer’. 

B5.7  Hoogte 

UWV heeft in de Beleidsregels normbedragen REA-voorzieningen 2004 de normbe-
dragen voor de verstrekking van voorzieningen vastgesteld. Dit geschiedt jaarlijks. Het 
drempelbedrag waaronder geen voorzieningen of vergoedingen worden verstrekt, be-
draagt met ingang van 1 maart 2004 � 108,- De Beleidsregels bevatten een opsomming 
van kilometervergoedingen voor auto's in bruikleen (oude systeem); de kilometerver-
goeding voor de eigen auto; een opsomming van de vergoedingen voor aanpassingen 
aan de auto (oude systeem); de kilometervergoeding voor motorinvalidenwagens; taxi-
kostenvergoedingen; vergoeding leskilometers; enz. 
 
Zie voor de hoogte van enkele specifieke vergoedingen: 
• Hoogte persoonlijke ondersteuning; 
• hoogte communicatie. 
 
Hoogte persoonlijke ondersteuning 
De vergoeding voor de noodzakelijke persoonlijke ondersteuning van de arbeidsge-
handicapte werknemer bedraagt per 1 maart 2004: � 72,-- per uur (excl. BTW). 
De persoonlijke ondersteuning in het eerste, tweede, derde en de daarop volgende jaren 
kan uit niet meer uren begeleiding bestaan dan het aantal uren dat correspondeert met 
resp. 15%, 7,5% en 6% van het aantal door de arbeidsgehandicapte te werken uren per 
jaar. UWV kan van deze percentages afwijken in bijzondere situaties. Bijvoorbeeld de 
situatie waarin een arbeidsgehandicapte werknemer, gezien de aard van zijn beperkin-
gen, een zodanig intensieve begeleiding nodig heeft, dat toekenning van de voorzie-
ning op standaardniveau onvoldoende is. 
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Hoogte vergoeding communicatie 
De vergoedingen voor communicatievoorzieningen voor doven zijn met ingang van 1 
juli 2003 als volgt: 
1. Uurvergoeding: 
• Tolk gebarentaal (geregistreerd)           � 31,30 
• Dovenschrijftolk                 � 29,10 
• Tolk in opleiding, notitiemaker, communicatie-assistent   �   9,55 
 
2. Vergoeding reiskosten, bedrag per kilometer, voor: 
• Tolk gebarentaal (geregistreerd)           �   0,68 
• Dovenschrijftolk                 �   0,64 
• Tolk in opleiding, notitiemaker, communicatieassistent   �   0,30 
 
3. Vergoeding, maximaal per dag, per opdracht voor: 
• Bemiddelingsorganisatie              � 37,58 
• Zelfstandig werkende tolk             � 12,60 
 
Het gaat hier om de tarieven exclusief BTW. 
De tarieven zijn per1 maart 2004 niet aangepast. 
 
De uurvergoeding wordt verstrekt bij een minimale inzet van de tolk van: 
• één lesuur in onderwijssituaties, of 
• een half uur in overige situaties. 
 
De kilometervergoeding wordt verstrekt op basis van de ANWB-methode ‘snelste rou-
te’ en op basis van volledige postcodes. De kilometervergoeding wordt pas verstrekt 
bij een reisafstand van minimaal 10 kilometer en van maximaal 220 kilometer. 
 
Voor de onder 3 opgenomen vergoeding per opdracht geldt als één opdracht: 
• iedere inzet per dag van een tolk voor een cliënt, ongeacht de duur; 
• de inzet van een tolk voor een groep van twee of meer leerlingen; 
• de inzet van twee of meer functionarissen voor dezelfde leerling of groep. 
 
Met ingang van 1 maart 2004 is een aantal normbedragen voor technische apparatuur 
toegevoegd aan de lijst van normbedragen. Het betreft de maximaal te vergoeden be-
dragen bij aanschaf van: 
• Een daisyspeler, die wordt verstrekt aan gebruikers van de bibliotheek voor studie 

en vak van de Federatie Nederlandse Blindenbibliotheken. Vergoeding maximaal 
� 475,--. 

• De PC-configuratie ten behoeve van de noodzaak in werksituaties schriftelijk te 
kunnen communiceren en/of aan onderwijssituaties te kunnen deelnemen. Vergoe-
ding maximaal � 1415,--. 

• Een eenmalige bijdrage in de verzekering van de PC-configuratie: maximaal � 
200,--. 

B5.8  Duur 

1. Duur van de vervoersvoorzieningen en de leefvervoersvoorzieningen: 
In de wet REA en het reïntegratie-besluit staat geen maximum duur aangegeven. UWV 
kan de voorziening toekennen voor zolang als dat nodig is. Wanneer de arbeidsgehan-
dicapte niet meer aan de toekenningsvoorwaarden voldoet, eindigt de verstrekking van 
de voorziening. Dit is bijvoorbeeld het geval, wanneer hij met zijn inkomen boven de 
inkomensgrens terechtkomt, of wanneer hij zijn baan verliest. Ook eindigt de verstrek-
king wanneer de arbeidsgehandicapte ouder dan 65 wordt. Echter, wanneer de betrok-
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kene na zijn 65e nog in ongeveer gelijke mate arbeid blijft verrichten, kan de voorzie-
ning worden voortgezet. 
 
2. Duur van de communicatievoorziening voor doven: 
De wet noch het besluit geeft een maximumduur voor de verstrekking van deze voor-
ziening. UWV kan de voorziening toekennen voor zolang als dat nodig is. De ver-
strekking eindigt in ieder geval wanneer de betrokkene 65 wordt, tenzij hij met zijn 
betaalde arbeid doorgaat. 
 
3. Duur van de noodzakelijke persoonlijke ondersteuning: 
Deze voorziening kan zowel tijdelijk als blijvend worden verstrekt. UWV kan beslis-
sen hoe lang de betrokkene persoonlijke ondersteuning nodig heeft. De verstrekking 
eindigt in ieder geval wanneer de betrokkene 65 wordt, tenzij hij met zijn betaalde ar-
beid doorgaat. 

B5.9  Bezwaar en Beroep 

Wanneer UWV weigert de arbeidsgehandicapte een werknemersvoorziening toe te 
kennen, dient de arbeidsgehandicapte eerst de bezwaarprocedure van UWV te volgen. 
Tegen de beschikking op bezwaar kan de cliënt beroep aantekenen bij de sector be-
stuursrecht van de rechtbank. Is de cliënt ook ontevreden over de uitspraak van de 
rechtbank dan kan hij of zij in hoger beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep.  

B5.10 Financiering 

De voorzieningen worden gefinancierd uit het Reïntegratiefonds. 

B5.11 Cumulatie 

Art. 22 en 31 REA bevatten geen anti-cumulatiebepalingen. De werknemersvoorzie-
ningen kunnen dus cumuleren met andere reïntegratie-instrumenten. 
Bijvoorbeeld: 
• De arbeidsgehandicapte met een WAO-uitkering, die scholing gaat volgen, kan de 

kosten van die scholing, en eventueel de vervoerskosten om de scholing te kunnen 
volgen, vergoed krijgen via een werknemersvoorziening. Tegelijkertijd weet hij 
dat tijdens de scholing geen herbeoordeling, noch een herziening of intrekking van 
de WAO kan plaatsvinden. En een jaar na voltooiing van de scholing blijft hij ver-
schoond van een herschatting. 

• De arbeidsgehandicapte die op een proefplaats met reïntegratie-uitkering arbeid 
kan verrichten, kan in aanmerking komen voor een vervoerskostenvergoeding, als 
dit noodzakelijk is om op zijn werkplek te kunnen komen. 
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B6  SVWW 

B6.1  Doelgroep 

De SVWW onderscheidt deelnemers en aanvragers. 
 
Deelnemers zijn: 
1. Werklozen in de zin van personen die geen werk hebben of minder dan 12 uur per 

week werken. De werkloze dient bij CWI ingeschreven als cliënt fase 2, 3 of 4, 
dan wel als cliënt fase 1 voorzover hij of zij langer dan zes maanden niet gewerkt 
heeft. De fase-indeling is conform artikel 2.1, eerste lid, onderdelen a, b, c, en d 
van de Regeling SUWI. 

2. Werknemers in de zin van personen met een dienstbetrekking die een schriftelijke 
mededeling van zijn werkgever ontvangt dat deze het voornemen heeft de arbeids-
overeenkomst in de zin van artikel 610 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, 
dan wel de publiekrechtelijke aanstelling, te beëindigen. Deze werknemers hebben 
een scholings- traject nodig om vanuit hun baan, die ze dreigen te verliezen, de 
overstap naar een nieuwe werkkring te kunnen maken. 

 
Vragers zijn: 
1. Ondernemingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de 

ondernemingsraden met vacatures dan wel met werknemers in dienst waarvoor 
een ontslagvergunning is aangevraagd; 

2. Samenwerkingsverbanden in de vorm van een stichting of vereniging met volle-
dige rechtsbevoegdheid waarin een aantal ondernemingen samenwerkt, dan wel 
een stichting of vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, opgericht door een of 
meer landelijk representatieve organisaties van werkgevers en een of meer lande-
lijk representatieve organisaties van werknemers. 

B6.2  Vindplaats 

Stimuleringsregeling Vacaturevervulling door Werklozen en met werkloosheid be-
dreigde Werknemers, SVWW (Stcrt. 2002, 2) en wijziging (Stcrt. 2003, 22). 

B6.3  Uitvoeringsorganisatie 

De Raad voor Werk en Inkomen voert de regeling uit namens de Minister van SZW. 
Wel bestaan er concrete plannen om de uitvoerende taak van de RWI af te bouwen. 

B6.4  Inhoud 

De Stimuleringsregeling Vacaturevervulling door Werklozen en met werkloosheid 
bedreigde Werknemers (SVWW) is een subsidieregeling die werkgevers helpt bij het 
vervullen van vacatures. Dit kunnen individuele werkgevers zijn, maar ook werkgevers 
die ten behoeve van de vervulling van hun vacatures een samenwerkingsverband aan-
gaan. De vacatures moeten worden vervuld door mensen die werkloos zijn of door 
werknemers die met werkloosheid worden bedreigd.  
Het doel van de SVWW is om de vervulling van vacatures op de Nederlandse ar-
beidsmarkt te stimuleren door duurzame arbeidsinpassing van mensen zonder werk en 
met werkloosheid bedreigde werknemers. De vraag van werkgevers op de arbeids-
markt naar personeel vormt daarbij het uitgangspunt.  
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Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen moeten noodzakelijk zijn om 
deelnemers duurzaam op beschikbare vacatures te plaatsen. Verder wordt alleen subsi-
die verstrekt voor activiteiten waarvan de resultaten in een redelijke verhouding staan 
tot de kosten van die activiteiten. Meer specifiek gaat het dan om de volgende subsidi-
abele activiteiten: 
• De werving en selectie van deelnemers voor de instroom op trajecten. 

De werving van deelnemers kan gaan via UWV, gemeenten, reïntegratie-bedrij-
ven en CWI’s (voor wat betreft fase 1-werkzoekenden, die langer dan zes maan-
den na het moment van hun fasering niet gewerkt hebben). Verder kan werving 
plaatsvinden door bijvoorbeeld het plaatsen van advertenties en het deelnemen 
aan banenmarkten. Bij de selectie van deelnemers gaat het om activiteiten als het 
voeren van selectie-gesprekken, de eventuele inzet van diagnostische instrumen-
ten en het opstellen van de reïntegratieplannen (het per deelnemer beschrijven van 
de instrumenten die moeten worden ingezet om arbeidsinpassing mogelijk te ma-
ken). 

• Het door de deelnemers doorlopen van een traject. 
Het gaat hier om de scholing of de training die door deelnemers moet worden ge-
volgd en/of de werkervaring die deelnemers moeten opdoen om op de beschikbare 
vacatures te kunnen worden geplaatst. Daarnaast is hierbij de begeleiding van de 
deelnemers gedurende hun traject van belang.  
Deelnemers kunnen zowel met als zonder dienstbetrekking aan een traject mee-
doen. Van een traject zonder dienstbetrekking is sprake als een deelnemer, over 
het algemeen met behoud van de uitkering van UWV of van een gemeente, eerst 
het traject doorloopt en daarna met een dienstbetrekking op een vacature wordt 
geplaatst. Bij een traject met een dienstbetrekking wordt bij aanvang van het tra-
ject aan een deelnemer direct een dienstbetrekking aangeboden en wordt het tra-
ject dus gedurende die dienstbetrekking doorlopen. De SVWW maakt ook een 
combinatie van beide invalshoeken mogelijk: een traject wordt dan gestart zonder 
en afgerond met een dienstbetrekking. 

• Activiteiten op het terrein van voorbereiding en beheer. 
Hierbij moet worden gedacht aan het voor het doen van een SVWW-aanvraag op-
stellen van een projectplan, de begeleiding en de coördinatie van de uitvoering 
van het projectplan, de opzet en beheer van een projectadministratie en het op ba-
sis daarvan verzorgen van periodieke uitvoeringsrapportages en het ten behoeve 
van de einddeclaratie opstellen van een accountantsverklaring. 

B6.5  Voorwaarden en weigeringsgronden 

Aanvragen die in het kader van de SVWW worden ingediend, moeten aan een aantal 
voorwaarden voldoen. De belangrijkste hiervan zijn: 
• Subsidieaanvragen dienen een bipartiet karakter te hebben in de vorm van een 

paritair samenwerkingsverband, of instemming van een personeelsverwoordiging 
of ondernemingsraad. Is dat niet mogelijk dan is een advies van een regionaal 
platform vereist. 

• Een project moet goed beschreven worden in een projectplan, waarin ook een be-
groting moet zijn opgenomen en een beschrijving van de partijen met wie bij de 
uitvoering van het project wordt samengewerkt. 

• De werving en selectie van deelnemers kan plaatsvinden tot maximaal 12 maan-
den na het moment van de subsidieverlening. Voor deelnemers die na dat moment 
met hun traject beginnen, kan geen subsidie meer worden verkregen. 

• Subsidie voor de kosten van trajecten kan slechts worden verstrekt voor trajecten 
die starten vanaf het moment van subsidieverlening. 

• De subsidie voor werving en selectie, alsmede de bonus, kunnen slechts worden 
verkregen voor deelnemers voor wie ook subsidie voor hun traject is verstrekt. 
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• Trajecten mogen maximaal 12 maanden duren. 
• Indien het traject uit scholingsactiviteiten bestaat, mogen dat geen door het Minis-

terie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen bekostigde reguliere be-
roepsopleidingen zijn. 

• Aanvragers moeten een actuele en volledige projectadministratie voeren en op 
grond daarvan periodiek aan de RWI rapporteren over de voortgang van de uit-
voering van het projectplan. 

 
Bijzondere voorwaarden voor met werkloosheid bedreigde werknemers 
Als een aanvraag betrekking heeft op met werkloosheid bedreigde werknemers geldt 
een aantal bijzondere voorwaarden. In de eerste plaats is van belang of een persoon in 
de zin van de SVWW een met werkloosheid bedreigde werknemer is. Verder dient de 
werknemer in een schriftelijke verklaring aan te geven mee te willen doen aan een 
scholingstraject dat kans geeft op een nieuwe baan. 
 
Verder gelden voor met werkloosheid bedreigde werknemers de volgende voorwaar-
den: 
• Trajecten kunnen uitsluitend bestaan uit scholing (werkervaring kan geen onder-

deel vormen van trajecten voor met werkloosheid bedreigde werknemers). 
• De met werkloosheid bedreigde werknemers moeten worden geschoold voor 

werkzaamheden in een andere onderneming en voor een andere functie of een an-
der beroep dan waarin zij voorafgaande aan de scholing werkzaam waren. 

 
Indien de SVWW-aanvraag wordt ingediend door een aanvrager, die daar aanwezige 
beschikbare vacatures wil vervullen met werknemers die elders met werkloosheid 
worden bedreigd, vinden de scholingstrajecten bij die aanvrager plaats. Er moet aan de 
betrokken werknemers dan direct bij de aanvang van de scholing een dienstbetrekking 
worden aangeboden. Er mag bij de overgang van de oude werkkring naar de nieuwe 
voor betrokken personen dus geen sprake zijn van zelfs maar één werkloosheidsdag. 
 
Indien de aanvraag wordt ingediend door een aanvrager, die met werkloosheid be-
dreigde werknemers wil toeleiden naar vacatures in andere bedrijven/instellingen, 
branches of sectoren, vinden de scholingstrajecten als vertrekpunt bij die ‘oude’ werk-
gever plaats (de regeling biedt overigens de mogelijkheid dat de scholingstrajecten in 
deze situatie gedeeltelijk bij de aanvrager en gedeeltelijk bij de nieuwe werkgever 
worden gevolgd). Er moet dan bij de aanvraag een samenwerkings-overeenkomst tus-
sen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ werkgever worden gevoegd, waarin onder meer: 
• de inhoud van de scholingstrajecten is omschreven; 
• de ‘oude’ werkgever verklaart de dienstbetrekking van de met werkloosheid be-

dreigde werknemers gedurende het scholingstraject te zullen continueren; 
•  de toezegging van de ‘nieuwe’ werkgever is opgenomen dat betrokken personen 

direct aansluitend op de afronding van het scholingstraject met een dienstbetrek-
king op de beschikbare vacatures zullen worden geplaatst. 

B6.6  Aanvragen 

Aanvragen voor de SVWW kunnen worden ingediend bij de RWI, waarbij alleen vol-
ledige aanvragen, in volgorde van binnenkomst, in behandeling worden genomen. De 
RWI neemt ook de beslissing over subsidieverlening (in beginsel binnen zes weken na 
datum van de aanvraag). 
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De volgende systematiek geldt voor de aanvragen: 
• projectvoorstellen kunnen gedurende het hele jaar worden ingediend; 
• per aanvraagperiode kan door een aanvrager één projectvoorstel voor 

SVWW-subsidie worden ingediend. Desgewenst kan een aanvrager dus vaker 
dan één keer per jaar een aanvraag doen; 

• indien subsidie is verleend, is ten hoogste vier maal een voorschot mogelijk 
(per keer maximaal 20% van het verleende subsidiebedrag); 

• indiening van de einddeclaratie moet, samen met een eindrapportage over het 
project en een accountantsverklaring, plaatsvinden binnen drie maanden na af-
ronding van het projectplan. 

B6.7  Hoogte 

De subsidie voor de activiteiten op het terrein van de werving en de selectie van deel-
nemers wordt verstrekt in de vorm van een vast bedrag van 3 600,- voor iedere deel-
nemer die in traject wordt genomen. 
 
Trajecten voor werklozen 
Voor de kosten van een traject voor een werkloze deelnemer gelden verschillende ver-
goedingen. Deze vergoedingen worden verstrekt als een percentage van de werkelijke 
kosten in het geval een traject zonder dienstbetrekking plaatsvindt. Bij trajecten met 
een dienstbetrekking is sprake van een vaste vergoeding in de loonkosten als gevolg 
van door de aanvrager geleden productiviteitsverlies, indien door de deelnemer het 
traject wordt doorlopen. 
 
Voor de hoogte van de vergoeding is van belang of een traject met of zonder een 
dienstbetrekking wordt doorlopen en daarnaast of de betreffende werkloze door CWI 
in fase 1/2 of fase 3/4 is ingedeeld.  
 
Trajecten Werkloze fase 1 of 2 Werkloze fase 3 of 4 

Zonder dienstbetrekking 80% werkelijke kosten 
Maximaal � 3.000,- p.p. 

80% werkelijke kosten 
Maximaal � 6.000,- p.p. 

Met dienstbetrekking � 250 p.p. per maand 
Maximaal � 3.000,- p.p. 

� 500 p.p. per maand 
Maximaal � 6.000,- p.p. 

Combinatie zonder / met 
dienstbetrekking 

Maximaal � 3.000,- p.p. Maximaal � 6.000,- p.p. 
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Trajecten voor werklozen in het geval van samenwerking met gemeenten 
In het geval gemeenten een financiële bijdrage leveren in de bekostiging van SVWW-
projecten, zijn de bijdragen voor trajecten voor werklozen als volgt:  
 
Trajecten Werkloze fase 1 of 2 Werkloze fase 3 of 4 

Zonder dienstbetrekking 45% werkelijke kosten 
Maximaal � 1.700,- p.p. 

45% werkelijke kosten 
Maximaal � 3.400,- p.p. 

Met dienstbetrekking � 125 p.p. per maand 
Maximaal � 1.500,- p.p. 

� 250 p.p. per maand 
Maximaal � 3.000,- p.p. 

Combinatie zonder/ met 
dienstbetrekking 

Maximaal � 1.700,- p.p. Maximaal � 3.400,- p.p. 

 
Trajecten voor met werkloosheid bedreigde werknemers 
Voor de scholingstrajecten die door met werkloosheid bedreigde werknemers worden 
doorlopen, bedraagt de subsidie een vast bedrag van � 250,- per persoon per maand tot 
een maximum van � 3.000,- per persoon.  
 
Bonus 
Als meer dan 25% van het aantal in het projectplan opgenomen werkloze deelnemers 
duurzaam wordt geplaatst, kan voor iedere duurzame arbeidsinpassing boven deze 
25% een bonus van � 2.000,- worden verstrekt. 
 
Voorbereiding en beheer 
De subsidie voor de activiteiten op het terrein van voorbereiding en beheer wordt ver-
strekt in de vorm van een vast bedrag en bedraagt 10% van de subsidie die wordt ver-
kregen voor de activiteiten ‘werving en selectie’ en ‘trajecten’. Hierbij geldt per aan-
vrager een maximum van � 115.000,- binnen een periode van 52 weken. 

B6.8  Bezwaar en beroep 

Bezwaarschriften tegen een eventuele afwijzing van een subsidieverzoek moeten wor-
den ingediend bij de RWI. Beroep tegen de beslissing van de RWI op een bezwaar-
schrift kan worden ingediend bij de Rechtbank en in tweede termijn bij de Centrale 
Raad van Beroep. 

B6.9  Financiering 

De subsidiegelden worden ter beschikking gesteld door de Minister van SZW.  

B6.10 (Anti-)cumulatie 

Vanuit de SVWW kan geen subsidie worden verstrekt voor de instroom op dienst- be-
trekkingen als bedoeld in de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) en de in- stroom 
op dienstverbanden als bedoeld in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Reïntegra-
tie-activiteiten, benodigd voor de instroom op banen als bedoeld in het Besluit in- en 
doorstroombanen (I/D-banen), komen wel voor SVWW-subsidie in aanmerking. Voor 
plaatsingen op dergelijke banen kan echter geen bonus worden verkregen. Voor de 
uitstroom uit Wiw-dienstbetrekkingen, Wsw-dienstverbanden en I/D-banen kan ook 
subsidie op grond van de SVWW worden verkregen. Verder kunnen Wiw- en Wsw-
instellingen aanvragen indienen gericht op de uitstroom van personen uit Wiw-
dienstbetrekkingen en Wsw-dienstverbanden, indien deze personen in de zin van de 
SVWW als een met werkloosheid bedreigde werknemer kunnen worden beschouwd en 
er bij andere werkgevers vacatures in beeld zijn waarop deze personen na afronding 
van een scholingsproject met een dienstbetrekking kunnen worden geplaatst. 
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Bijlage C:  Begrippenlijst 

ABW  Algemene Bijstandswet 
Amvb  Algemene maatregel van bestuur 
ANW  Algemene Nabestaandenwet 
AO   Arbeidsongeschiktheid 
BBA   Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 
BBSW  Bijdrage regeling bedrijfstaksgewijze scholing van werklozen 
BTW  Bruto Toegevoegde Waarde 
CBBS  Claimbeoordelings- en Borgingssysteem 
CWI   Centrum voor Werk en Inkomen 
ESF   Europees Sociaal Fonds 
GMD  Gemeenschappelijke Medische Dienst 
HVS   Hoofdelijk Versnelde Scholing 
ID-banen Instroom en doorstroom banen 
IOAW Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werk-

loze werknemers 
IOAZ Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen 

zelfstandigen 
IRO Individuele Reïntegratie Overeenkomst 
IWI   Inspectie Werk en Inkomen 
KDV   Kinderdagverblijf  
NMA  Nederlandse Mededingingsautoriteit 
NUG   Niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekende 
PGB   Persoonsgebonden budget 
PRB   Persoonsgebonden reïntegratiebudget 
ROC   Regionaal opleidingscentrum 
Ribs   Reïntegratiebedrijven 
RWI   Raad voor Werk en Inkomen 
SIOD  Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst 
Stb   Staatsblad 
SUWI  Structuur Uitvoering Werk en Inkomen 
SVWW Stimuleringsregeling Vacaturevervulling door Werklozen en met werkloos-

heid bedreigde Werknemers 
SW Sociale werkvoorziening 
SZW   Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
UWV  Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen 
Uvi   Uitvoeringsinstelling 
VNG   Vereniging Nederlandse Gemeenten 
VPD   Verzekerden personen en dienstverbanden 
Wajong  Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten 
WAO  Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
WAZ  Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen 
WBIA  Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria 
Wet REA Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten 
Wiw   Wet Inschakeling Werkzoekenden 
Wsw   Wet Sociale Werkvoorziening 
Wulbz  Wet uitbreiding loondoorbetalingplicht bij ziekte 
WW   Werkloosheidwet 
WWB  Wet Werk & Bijstand 
ZW   Ziektewet 
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Bijlage D: Geïnterviewde personen 

In de interviews hebben we gesproken met een of meerdere personen van de volgende 
organisaties: 
 
• Borea 
• Breed Platform Verzekerden en Werk 
• Divosa 
• Inspectie voor Werk en Inkomen 
• Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
• Raad voor Werk en Inkomen, uitvoerder SVWW en onderzoek en analyse reïnte-

gratiemarkt 
• Reïntegratiebedrijven: 1 kleinere, regionale aanbieder en 2 grote landelijke spe-

lers, alle met zowel gemeenten als UWV als opdrachtgevers 
• Sociale Dienst grote gemeente 
• Vereniging Nederlandse Gemeenten 


