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Samenvatting en conclusies

Inleiding
Btj het beschikbaar komen van meer werk hebben in principe ook langdurig werklo-
zen (met beperkingen) meer kansen om werk te vinden. Bij de toegenomen vraag
blijft er echter een groep zeer moeilijk bemiddelbaren over waarbrj het grote moeite
kost om aan het werk te komen. Daar komt bij dat het niet alleen de werklozen
moeite kost maar ook de consulenten met een bemiddelingsopdracht.
De algemene doelstellingvan deze studie is om factoren aan het licht te brengen die
primair bijdragen aan het stagneren van een 'sluitende aanpak' voor zeer moeilijk
bemiddelbaren. Hierbij gaat het om het vinden en benoemen van factoren die de

'mismatch' tussen de doelgroep en mogelijkàeden voor werk veroorzaken.
Deze factoren kunnen verklarend en behulpzaamzljnbij het inrichten van adequaat
beleid en activeringsprogramma's.

Onderzoeksvragen
In deze studie in het kader van het SZW-TNO mee{aren onderzoeksprogramma is
antwoord gezocht op de volgende algemene vraag: welke verklarende factoren zijn
er voor de problematiek van de z,eer moeilijk bemiddelbare groep werklozen? Bij het
zoeken naar antwoorden op deze waag wordt onderscheid gemaakt tussen attitude-
kenmerken van de cliënt, kenmerken van het proces zelf en werhwijze van de pro-
fessional.

Uit de analyse moet duidelljk worden welk advies gegeven kan worden om de ge-
signaleerde problemen te verhelpen en te voorkomen. Uitgaande van ervaringen en
opvattingen van professionals bij het werken met de doelgroep wordt gezocht naar
'best practice' voorbeelden. Synthese van problematische ervaringen en goed wer-
kende procedures vorïnen de basis voor aanbevelingen over hoe het beter kan.
Voor het opstellen van het document is literatuur verzameld en in een veldstudie is
de problematiek vanuit het perspectief van de bemiddelende professionals onder-
zocht.

Samenhang met andere thema's
Het onderzoek dat hier behandeld wordt past in een thematische benadering van
onderwerpen die vallen onder activering en reïntegratie. De verschillende projecten
die samenhang vertonen met het hier behandelde thema gaan over arbeidstoeleiding,
oordeelsvorming en kwaliteitsaspecten alsmede motivatie. In een volgende fase van
onderzoek (beginnend in het jaar 2000) staat het onderwerp motivatie in de situatie
van de langdurig werklozen centraal. Motivatie kan bestudeerd worden als gedrags-
bepalende factor voor zowel de werkloze als ook de consulent die met de problema-
tiek van de cliënten geconfronteerd wordt.

Resultaten en conclusies

De evaluatie van literatuur, projectbeschrijvingen en veldonderzoek bij consulenten
heeft inzichten opgeleverd over de situatie van de moeilijk te bemiddelen groep
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werklozen en de wijze waarop deze problematiek aangepakt wordt. De resultaten

zijn in een aantal onderwerpen samen te vatten.

Wie zijn nu die moeilijk bemiddelbaren?

In hoofdlijnen zijn er twee soorten belemmeringen die in het rapport enkele malen

zijn genoemd als objectief en subjectief van aard.

In beide groepen bevinden zich langdurig werklozen die 'moeilijk aanspreekbaaÍ'

zijn door de publieke instanties voor arbeidstoeleiding. Objectieve belemmeringen

zijn verantwoordelijk voor het merendeel van de problemen. Cliënten met subjectie-

ve belemmeringen zijn echter moeilijker te doorgronden (diagnostiek) en te helpen

(interventies).
- Subjectieve belemmeringan (wat mensen overkomen is) zijn 'situationeel

en/of persoonsgebonden' en bieden in principe mogelijkÍreid tot verande-

ring. Hier consistent op inspelen met een individuele benadering biedt voor
een deel van de doelgroep de opening die uiteindelijk tot een baan leidt. Van
de mensen met subjectieve belemmeringen is er echter een deel waarbij in-
terventies niet tot werk leiden. Deze groep heeft 'gedragsgebonden belem-
meringen' die hen weerhoudt van de gewenste veranderingen. Het zijn btj-
voorbeeld de cliënten die als het ware belangen hebben om 'ongebonden' te

zijn. Mensen die het voor zichzelf onmogelijk achten om aan reguliere ar-

beid deel te nemen.

Bij overwegingen over in te zetten middelen en trajecten is het duidelijk dat

een selectieve diagnostiek van belemmeringen belangrijk is. Hiervoor zijn in
het geheel geen richtlijnen aangetroffen.

- Objectieve belemmeringen zijn ook 'situationeel enlof persoonsgebonden'

maar bieden minder mogelijkÍreid tot verandering. Voorbeelden hiervan
zijn: vrouwen in de bijstand met een zorgplicht voor hun kinderen, oudere

werknemers, allochtonen met beperkte kennis van de Nederlandse taal en

vakt<ennis, mensen met ernstig chronisch verslavingsgedrag enlof onaange-

past gedrag.

Deze bevindingen die afgeleid zijn uit projectbeschrijvingen en ervaringen van con-

sulenten geven aan dat beide typen belemmeringen hun probleemgevallen hebben.

Het is de waag of de bemiddelende consulenten voldoende mogelijkÍreden hebben

om bij de specifieke problematiek te bemiddelen. Voor het op weg helpen van ver-

schillende subgroepan zijn specifieke ingrepen geïndiceerd, bijvoorbeeld voor men-

sen (meestal wouwen) met een zorgplicht kinderopvang, voor 45 plussers een sys-

tematiek die rekening houdt met leeftijdsgevoelige factoren, voor allochtonen meer

aandacht voor kennis van de Nederlandse taal.

Behoefte aan methodiekontwikkeling en replicatie van w erlaili zen

Uit projectbeschrijvingen komt naar voren dat er nauwelijls sprake is van een sys-

tematische aanpak van de problematiek. Er zijn geen geprotocolleerde werkwijzen
aangetroffen. Er kan dan ook niet anders geconcludeerd worden dan dat de gehan-

teerde activeringsmethoden vage, niet-repliceerbare interventies zijn. Dit wil niet

zeggen dat er her en der goed werk verricht wordt dat steeds gebaseerd is op intuï-

tieve werkwijzen van consulenten.
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1. Inleiding en opzet van de verkenning

Zoals in de titel van dit rapport is aangegeven wordt niet alleen aandacht besteed aan

de problemen die de situatie van de zeer moeilijkbemiddelbaren kenmerkt maar ook

aan de problemen die bemiddelende consulenten eryaren.

Problematiek van de zeer moeilijk bemiddelbaren

In de faseringssystematiek die uitvoeringsinstellingen in de sociale zekerheid hante-

ren valt de groep zeer moeilijk bemiddelbaren onder de 'fase4' cliënten. Deze inde-

ling heeft formeel betrekking op:

'werlvoekenden die vanwege zware persoonlijke werkbelemmeringen zijn
aangewezen op hulp en zorg die gericht is op een zodanige verbeteringvan
htm positie dat pas op termijn arbeidsmarhinstrumenten inzetbaar zijn ge-

richt op verbetering van hun kans op werk' (Kansmeter, 1998)

Dit is een weinig hoopgevende beschrijving van kansen op werk (pas op termijn
wordt het zinvol geacht om arbeidsmarktinstrumenten in te zetten) voor de fase-4

geïndiceerden. Activeringsprogramma's kunnen echter op verschillende aandachts-

gebieden inspelen: 
^t{are 

persoonlijke werkbelemmerineen die wijzen op @ons:
rebonden problematiek met behelking tot maatschapoelijk rollen waaronder werk.

Dit zijn de onderwerpen waar consulenten bij de bemiddehng op in kunnen spelur.
De bemiddeling is gericht op het verlichten of verhelpen van problemen op het vlak
van iemands maatschappelijke en professionele positie. Naast het gebruik van in-
strumenten gaat het hierbij om vaardigheden die consulenten nodig hebben om
voorgelegde problemen te helpen oplossen en te komen tot de formulering van een

adequaat activeringsprogramma. Daarna is het noodzakelijk dat de client op het

rechte spoor gehouden wordt om de arbeidstoeleiding tot uitvoering te brengen.

In dit rapport wordt de rol van de actoren en de processen die betrokken zijn bij de

bemiddeling en activering van de doelgroep behandeld. Vanuit de veldstudie wordt
met name de problematiek die professionals ondervinden bij activering, benmidde-

ling en toeleiding aan de orde gebracht. Zie verder de appendix voor een verdere

toelichting op de begrippen.

1.1 DoeI van het onderzoek

Het hoofddoel van deze verkenning is om beter zicht te krijgen op factoren die een

rol spelen bij de problematiek van de bemiddeling bij de doelgroep zeer moeilijk
bemiddelbaren. Naast factoren die in de situatie van de persoon gelegen zijn wordt
ook gezocht naar de problemen die de professionals ondervinden bij hun werk. Deze

informatie maakt het mogelijk om gerichter beleid te ontwi}kelen om de bemidde-

lingspraktijk te verbeteren.

Het is de verwachting dat de verkenning bijdraagt aan het zicht op een ideale be-

middelingssystematiek en gehanteerde beoordelingscriteria.
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1.2 Probleemomschrijving

Zowel voor beleidsvorming als de uitvoering van de bemiddeling is het van belang
om meer vat te lcrijgen op de problematiek van de groep die moeilijk of niet te be-
middelen valt. Er is een aantal oorzaken aan te wijzen die de situatie problematisch
maken:
o Het werk van de bemiddelende professionals bestaat voor een belangrijk deel uit

het inschatten van mogelijl*reden van de cliënt en het kunnen vinden en gebrui-
ken van de juiste communicatiekanalen. Bij de bemiddeling van langdurig werk-
lozen is het moeilijk om een actueel werkvermogen in relatie tot relevante be-
roepsfuncties (de relatie belasting- belastbaarheid) in te schatten. Het is de waag
in welke mate de situatie van langdurige werkloosheid het actuele werkvermo-
gen heeft gereduceerd. Dit probleem vraagt om geschikte methoden en technie-
ken voor de oordeelsvorming en bemiddeling.

o De keuze van een toeleidingstraject kan van doorslaggevende betekenis zijn. Er
is niet goed bekend welke hajecten geboden worden, wat de kwaliteit en effecti-
viteit ervan is en welke succesfactoren daarbij gelden.

ln deze studie worden bovengenoemde probleemgebieden onderzocht. De onder-
zoekswagen die hierbij gesteld zijn staan in de volgende paragraaf beschreven.

1.3 Onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen hebben betrekÍ<ing op de omschrijving van de doelgroep, per-
soons- en omgevingsgebonden variabelen en problematiek die de tijdens het proces
van bemiddeling ervaren wordt.

o 'Welke personen vallen in de groep zeer moeilijk bemiddelbaar en wat is de

omvang van de problematiek?
o Wat betekent de sluitende aanpak en op wie zijn de maatregelen gericht?
. Welke problematische persoons- en omgevingsvariabel en zijn bekend?
o Hoe wordt omgegaan met onderling verweven problematiek (schulden, ver-

slaving, etc.).
o Welke ervaringen zijn opgedaan in de praktijk?
o Wat zijn de kenmerken van de bemiddelingsproblematiek de proces-

variabelen van de toeleiding (zeer) moeilijk bemiddelbaren?
o Wanneer zijn economische en sociale activering aan de orde?

1.4 Opzet en methode van aanpak

De evaluatiestudie is opgebouwd uit de volgende activiteiten. Een literatuur-
studie om de meest actuele informatie over de bemiddeling van de doelgroep te
verzamelen. Hiervoor worden kamerstukken, vreterschappelijke en andere pu-
blicaties verzameld. Om ervaringen van bestaande projecten te kunnen evalue-
ren wordt ook gebruik gemaakt van projectbeschrijvingen ('gnjze' literatuur').
Om te weten te komen waar het proces van bemiddeling verbeterd kan worden
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wordt een veldonderzoek uitgevoerd. Toeleidingsprocessen worden doorgelicht
om te achterhalen welke 'best practice' ervaringen zijn opgedaan en hoe de er-

varingen uit proj ecten samenhangen.

1.5 Indeling van het rapport en leeswijzer

De rapportage is uitgewerkt in een aantal hoofdstukken. In het tweede hoofdstuk
wordt een beschrijving van de doelgroep en een overzicht van de omvang van de

problematiek gegeven. kr dit hoofdstuk worden verbanden gelegd met de maatrege-

len die de overheid neemt om te komen tot een sluitende aanpak voor moeilijk be-
middelbaren. In een volgend hoofdstuk (3) wordt op grond van verzamelde publica-
ties aandacht besteed aan persoons- en omgevingsgebonden factoren. In het vierde
hoofdstuk staan praktijkervaringen beschreven. In het volgende hoofdstuk (5) zrjn de

resultaten van de waaggesprelJ<en met professionals uitgewerkt. In het laatste

hoofdstuk volgt de conclusie en discussie. In een slotbeschouwing worden enige
aanbevelingen gegeven voor beleidsvorming en de uitvoering.
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2. Langdurig werklozen en bemiddelingsproblematiek

Moeilijk bemiddelbaren zdn grofweg in te delen in werklozen die tot een jaar werk-

zoekend zijn en de groep die al langer op zoek is naar werk. Voor de eerste groep is

het overheidsprogramma 'een sluitende aanpak' volop van toepassing. In dit hoofd-
stuk wordt aandacht besteed aan kenmerken van beide groeperingen. Het vervolg
vandeze studie is echter vooral gericht op de langdurig werkloze groep.

2.1 Inleiding

kr de SUWI nota (1998) van het Ministerie van SZW wordt uitvoerig stilgestaan bij
nieuwe maatregelen op het vlak van de reïntegratie van moeilijk plaatsbaren.

Er zijn in principe diverse financieringsbronnen beschikbaar: het prestatiedeel van

de Rijksbrldrage aan Arbeidsvoorziening, de inkoopbudgetten, het Gemeentelijk
'Werkfonds, de REA-gelden en de ESF-middelen. In de SUWI nota worden de fi-
nanciële afwikkeling en prilJ«els voor een goede besteding van de middelen bena-

drukt. Echter argumenten voor een kwalitatief goede uitvoering worden niet behan-

deld. Toch is dit een belangrijk onderwerp om de effectiviteit van bemiddeling te

verhogen.

2.2 Moeilijk bemiddelbaar: wie zijn het?

Langdurig werklozen zijn over het algemeen moeilijk bemiddelbaar en komen der-

halve terecht in de bestanden van de publieke instanties. Deze groep mensen heeft
een bestaansinkomen dat op uitkeringen is gebaseerd: ABW soms gecombineerd

met gedeeltehjke WAO. Moeilijk bemiddelbaren vallen echter niet altijd onder de

langdurig werklozen. Er wordt hier gedoeld op de populatie mensen die deel uit
maakt van de 'actieve' portefeuille van de bemiddelingsconsulent (doorgaans korter
dan 1 jaar werkloos) ze vonnen het onderwerp van 'de sluitende aanpak'. h dit
hoofclstuk wordt eerst stilgestaan bij de groep mensen die geholpen wordt in het
kader van de sluitende aanpak. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de groep

langdurig werklozen die als zeer moeilijk bemiddelbaar bekend staan. Hierna wordt
het zojuist gemaakte onderscheid in een overzicht (2.2a) toegelicht.
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Overzicht 2.2a Enige kenmerken van moeilijk bemiddelbare cliënten van de sociale zekefteid onderverdeeld in twee

aandachtsgehieden (bron: auteurs).

Aspecten van

bemiddeling Vallend onder de actieve bemiddeling Iangdurig werklozen opgenomen in bestanden

temijn van aanpak nog geen 12 maanden werkloos:'nieuwe

inslroom'

meer dan 1 2 maanden werkloos

stijl van aanpak 'sluitende aanpak':

procedurele en Íinanciële aanmoediging,

'snel optreden'

speciale aanpak:

proÍessionaliteit in termen van methoden, technieken

en deskundigheid van consulenten,

doorverwijzing naar privale intermediairs

uitvoering (nu nog) vooral publieke instanties mel name gespecialiseerde reïntegratiebediljven

moeilijkheidsgraad regulieÍtotmoeiliik,

problemen worden ingedamd

zeer moeilijk,

voor cliënten nemen problemen in omvang toe

Bovenstaand overzicht maakt duidelijk dat de groep moeilijk bemiddelbaren die

langer dm t2 maanden werkloos is vaak in bijzondere projecten geholpen wordt. Er
is specialisme vereist in termen van methoden en technieken maar ook in de deskun-

digheid (kennis van en omgang met de doelgroep). ln deze studie wordt gezocht

naar de specifieke vereisten die hiervoor nodig zijn.

In de volgende paragraaf wordt nagegaan hoe de publieke indelingssystematiek
werkt en op grond van \ryelke criteria moeilijk bemiddelbare cliënten ingedeeld wor-
den.

Indicering enfasering met de Kansmeter

Bij de aaÍrname van klanten voor mogelijke bemiddeling wordt bij de eerste admini-

stratieve procedure een faseringssystematiek gehanteerd. Deze systematiek: de

Kansmeter (SIVI, 1998) is bedoeld om in grote lijnen na te gaan welke vervolgstap-
pen voor een cliënt de meest geschikte zijn. Bij de fase-indeling staan drie criteria
centraal: het beroepsperspectief, de arbeidsmarktkwaliÍicaties en de persoonlijke

kwalificaties van de werkzoekende. In zijn uitwerking is het een eenvoudig systeem

waarbij cliënten ingedeeld in fase-l geadviseerd worden om in het vacaturebestand

te zoeken. In de fasen 2 en3 moet nader bepaald worden welke vorïn van activering

tot resultaten kan leiden. In de vierde fase is de klant het verst verwijderd van regu-

liere arbeid. Afgezien van de eerste fase wordt in een, uitgebreider vervolggesprek

dieper ingegaan op de kansen en achtergronden van de klant en kan zonodig de inde-

ling in een fase worden gecorrigeerd. Het instrument: de kansmeter kan bij herhaling

ingezet worden om zodoende adequaat te reageren op veranderingen in de situatie

van de klant.

Voor de doelgroep die onderwerp is van deze studie is de indeling in fase-4 van

belang. Bij hen zullen in veel gevallen 'zwaarwegende persoonlijke belemmeringan'

een rol spelen voor het kunnen aanvaarden van werk. Dit stigma is pas aan de orde

als de belemmeringen een onvrijwillig karakter hebben en duurzaam van aard zijn.
Een gebreklsige werkmotivatie, een zwak ontwikkeld arbeidsethos of een slechte



TNO-rapport

2590009119900526

beheersing van de Nederlandse taal vormen op zich zelfonvoldoende reden om een

klant in fase 4 in te delen. In het instrument de Kansmeter worden zeven vragen of
probleemgebieden gebruikt om de aard en ernst van de belemmeringen op te sporen.

Deze onderwerpen vormen een kader bij de indicering en het denken over de pro-
blematiek die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ondervinden. De
onderwerpen staan in overzicht 2.2b sametgevat.

Bij het hanteren van de Kansmeter wordt de consulent er bij herhaling op gewezen

dat het professioneel inzicht en oordeel belangrijk zijn voor de besluitvorming.
Btj de globale fasering is het niet de bedoeling dat de klant in de vorm van bewijs-
stukken zijn of haar situatie onderbouwd, zoals bij de lichamelijke, psychische en

sociale problemen met verklaringen van aÍsen of psychiaters. Dit komt later aan de

orde, bijvoorbeeld bij de kwaliÍïcerende intake en/of het gesprek met de bemidde-
lende instantie. In deze fase geldt: zo snel mogelijk ingrijpen, maar in ieder geval

binnen 1 jaar dat iemand werkloos is geworden. Dit is de inzet van het progranrÍna:

de sluitende aanpak.

0verzicht 2.2b Aandachtsgebieden die (voorlopig) als een onoverkomelijke blokkade bij het verkrijgen en de aanvaarding

van werk beschouwd worden (bron: Swi, 1998).

2.3 De sluitende aanpak

In de volgende paragrafen wordt stilgestaan bij de eerste periode van 12 maanden

waarin de cliënt geholpen wordt om aan werk te komen. Cliënten die stranden in
deze bemiddelingsfase worden de langdurig werklozen. Hieruit valt af te leiden dat
iemand niet langdurig werkloos l's maar hetwordt.
Zorgvddig stil staan bij de ervaringen uit het eerste jaar maakt het mogelijk beter in
te spelen op de problematiek die in volgende jaren uitvergroot en versterkt kan ra-
ken. 'Zorgvuldig' heeft hier betrekking op inhoudelijke aspecten van de activering.
In diverse studies wordt aandacht besteed aan bestuurlijke, financiële en organisato-

1 Presentatie

Beootdeling van non-verbaal en ander gedrag, uiterlilk en voorkomen, mate van aÍwilkend gedrag

2 Schulden

Staan (Íinanciële) schulden oÍ de gevolgen daarvan het verkrijgen van werk in de weg?

3 Verslaving

ls de klant yerslaaÍd aan drugs, alcohol oÍ gokken

4 Lichanelifte, psychische of sociale problenen

Het gaat om een globale vaststelling van problemen die werken (voorlopig) in de weg slaan. Bij de kwaliÍicerende intake oÍ
in hel gesptek met de uitkerende instantie wordt diepgaander aandacht besteed aan de betekenis van de bepe*ingen. Er

kan dan alsnog blijken dat sprake is van een 'potentiële arbeidshandicap'

5 Zorgtaak

Welke zoqtaak heeft de klant voor gezin enloÍ Íamilie, zijn er aÍstemmingsproblemen met kinderoppas, buitenschoolse

opvang oÍ schooltijden

6 lYooosituatie

ls sprake van extÍeme[ in de woonsituatie, het ontbreken van Ben vaste woon of verblijÍplaats

7 Conhinatie van factoren

Enkele oÍ meer van bovenslaande Íactoren vormen een onoverkomeliike blokkade om welk ta
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rische aspecten van het volume van langdurig werklozen. Veel minder in aantal zijn
de rapportages over succes- en faalfactoren van de bemiddeling van deze groep.

In de volgende paragrafen worden eerst de formele kaders van het programma van

de sluitende aanpak beschreven. Daama worden kenmerken van de doelgroep be-

noemd.

Formele kaders

In het Kamerstuk 1998-1999, 26333 nr. 4 wordt uitvoerig stilgestaan bij de bestrij-
ding van de werkloosheid. Met het plan 'Kansen l«ijgen, kansen pakJ<en' wordt
beoogd om te komen tot een 'sluitende aanpak'. De sluitende aanpak wordt gepre-

senteerd als een aanvullende ambitie van het activerende arbeidsmarktbeleid. Het
beleid kan dan ook beschouwd worden als een intensivering van het bestaande be-

leid. Dit plan behelst dat er in 2003 aan àlle nieuwe volwassen werklozen die niet
zelf werk kunnen vinden, een aanbod wordt gedaan voordat ztj 12 maanden werk-
loos zijn. Het aanbod kan bestaan uit een op maat ontworpen traject- of reïhtegratie-
plan.

Op Europees niveau passen de activiteiten in de richtsnoeren die in 1997 voor het

werkgelegenheidsbeleid zijn vastgelegd. Voor het in gang te zetten beleid is met
name het tweede Europese richtsnoer van belang:

Volwassen werlzoekenden wordt een nietrwe start geboden voordat zij 12

maanden werkloos zijn, in de vorm van een opleiding, omscholing, het opdoen

van werkervaring, een baan of andere maatregelen ter bevordering van de in-
zetbaarheid of meer in het algemeen door een individuele beroepskeuzebegelei-

ding. Naast de maatregelen op het vlak van de instroom voorziet de richtsnoer
o ok in he r intr e dingmaatr e ge I en v o or I an gdur i g w erkl oz e n.

Doelgroep
De sluitende aanpak richt zich op personen van23 jaar en ouder die jaarhjLs instro-
men in de werkloosheid, die een baan zoeken voor minimaal 12 uur per week en

waarvan wordt ingeschat dat nj binnen 12 maanden niet zonder aanvullende maat-

regelen een baan zullen vinden. De potentiële doelgroep omvat ook de personen met

een arbeidshandicap, oudere werklozen en overige personen die door de uitkerings-
instantie zijn vrijgesteld van de sollicitatieplicht. WerHoosheid wordt in samenhang

met arbeidshandicaps gezien.

Op basis van de huidige ervaringsgegevens wordt verwacht dat zo'n 265.000 men-

sen er niet zelfstandig in slagen binnen 12 maanden werk te vinden. Dit aantal laat

zich als volgt differentiëren (zie tabel2.3a).
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Tabel 2.3a 0verzicht van de omvang van de doelgÍoep van de sluitende aanpak (in duizendtallen): actieve publieke

instantie en complement van de sluitende aanpak (bron: Kamerstuk 23972w.30)

totale jaarlijkse instroom reeds ingezet sluitende aanpak

Fase 2 en 3

Fase 4

0uderen

Aóeidsgehandicapten

Arbvo, GSD. lisv

90

30

15

0

150

50

t5
50

60 Arbvo

20 vtlt,s

0

50 REA

r35

Voor het bemiddelen van 135.000 personen (derde kolom in tabel 2.3a) worden in
het kader van de sluitende aanpak extra fmanciële middelen ingezet. Van dat aantal

personen heeft bij benadering 40oA een 
'WW-uitkering,35Yo een ABw-uitkering, en

25%o geen uitkering. Het gaat hierbij om respectievelijk 54.000, 47.000 en 33.750

mensen.

Opmerkelijk is dat op de categorie oudere ex-werknemers (15.000) nog niets is in-
gezet (zie tweede kolom tabel2.3). Deze groep vormt een extra uitdaging omdat de

invloed van veroudering mede een rol speelt in een mogelijk beperkingenpatroon.

Arbeidsdeskundig oordelen vergt hier nu ook kennis van effecten van veroudering in
relatie tot beroepsperspectieven.

Middelen voor en vormgeving van projecten
Gevalskosten lopen uiteen van 850 gulden voor goedkope gevallen tot gemiddelden

van 5000 gulden voor fase 2 cliënten en 9400 gulden voor fase 3 cliënten. Kosten

voor fase 4 cliënten l«rnnen aanmerkelijk hoger komen te liggen in verband met

kostbare voortrajecten (bijvoorbeeld voor training of scholing). Dit laatste kan het
geval zijn als er sprake is van complexe patonen van beperkingen (bijvoorbeeld als

gevolg van leeftijd, handicap of etniciteit in samenhang met sociale beperkingen).

De totale brutokosten van de sluitende aanpak komen uit op ruim 800 mln. gulden

per jaar. De financieringsmogelijkÍreden zijn echter beperkt en worden in de loop

van de planperiode (tot en met 2003) geleidelijk opgevoerd. Er worden verschillende

financieringsbromen genoemd: besparingen op uitkeringen, ESF, middelen uit het

regeerakkoord en eindejaarsmÍrges. Al met al zijn de begrote budgetten uit rijks-
middelen voor de jaren 1999 tot en met 2003 respectievelijk in miljoenen guldens:

1,65, 202, 294, 343 en 363.

Voor de concrete uiwoering van de sluitende aanpak wordt aan zowel publieke als

private instanties de mogelijkheid geboden een bijdrage te leveren aan de realisatie.
De door Arbeidsvoorziening aangeboden trajecten bestaan in alle gevallen uit het

opstellen van een bemiddelingsplan, vaak in combinatie met de inzet van scholing

en bemiddeling. Optioneel worden daar andere producten aan toegevoegd (onder-

zoek arbeidsmogelijkÍreden, persoonlijke begeleiding, trainingen, toeleidings-

activiteiten, etc. Voor specifieke arbeidshandicaps kururen specifieke diensten inge-

kocht worden. Zo valt te denken aan specifieke expertise op het vlak van oudere
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vrerknemers of ffsieke en mentale beperkingen. Private intermediairs spelen bij de

afinrilí<eling van de trajecten in toenemende mate een rol.

Achter grondkenmerken van instr omers

In onderstaande tabel (2.3b) zijn enige achtergrondkenmerkan van ingesffoomde
werknemers weergegeven.

Tabel 2.3b Achterurondkenmerken van instromers bij gemeenten (bron: Kamerstuk 1998-1999, 23972 nt 351

per I januari 1998

aantal

per 1 januari 1399

aantal

Leeftild

< 30jaar

30- <40 jaar

40 . 55 jaar

> 55 laar

4912

8163

61 37

445

23

41

34

3

6762

12037

9907

787

25

42

31

2

Geslacht

Man

Vrouw

1r338

8319

57

43

58

42

1 6688

I 2508

Situatie voor instroom

Bijstandsregeling

Wll/V

0verig

Geen

I 3736

3802

131 I
800

70

r9

7

4

20464

5475

2220

1334

69

lg
8

5

Totaal 1 S657

Over de jaren is de instroom in omvang toegenomen maar proporlioneel gezien ge-

lijk gebleveni er zijn geen verschuivingen opgetreden tussen leeftijden, sekse en

situationele factoren. Het overgrote deel van de instromers komt vanuit een bij-
standssituatie. Het aandeel 40-55 jarigen vertegenwoordigt eenderde deel van de

instromers.

Opmerkelijk is dat het merendeel van de instromers zich in de leeftijdscohorten 30-

40 jaar en 40-55 jaar bevinden (bijna 75%). Leeftijd kan op zictrz,elf beschouwd

worden als een factor die het moeilijker maalÍ om een plaats op de arbeidsmarkt te

vinden en dit geldt te meer in combinatie met langdurige werkloosheid. Daarnaast

ontvangt 70Yo van de groep (alleen) een bijstanduitkering. Hun problematiek is
hoofdzakelijk te wijten aan de mismatch tussen individuele mogelijk*reden (capaci-

teiten in samenhang met motivationele factoren) en eisen die werk in het algemeen

stelt.

kr het voorgaande is uitvoerig stilgestaan bij het volume van de nieuwe instromers.

De tijdsduur van werkloosheid is over het algemeen een factor die de bemiddeling

compliceert (zie ook het onderscheid in overzicht 2.3b). Des te langduriger werkloos

des te omvangrijker de problemen dreigen te worden.

In volgende hoofdstukken wordt voornamelijk aandacht besteed aan werkzoekenden

die al langer dan een jaar in de bestanden van de publieke instanties zijn onderge-

r00100
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braeht. hoblemon zijn persoons- en/of omgevingsgebonden (wordt behandeld in
hoof(tstuk 3) enr ook de deslermdigheid \n4 de berniddelende consulent spoelt een

bolangrijke:rol (in hsofdshrk 4).
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3. Wat maakt ieman d zeer moeiliik bemiddelbaar?

Langdurige werkloosheid hangt samen met een verscheidenheid aan complicerende

factoren. Helderheid over persoons- en omgevingsgebonden factoren draagt bij aan

de effectiviteit van het gesprek tussen consulent en cliënt dat uiteindelijk moet lei-

den tot de invulling van een toeleidingsplan.

In dit hoofdstuk worden factoren benoemd die iemand moeilijk bemiddelbaar rna-

ken. Deze factoren zijn afgeleid uit publicaties over problemen die opgegeven en

ervaren worden bij activeringsprogramma's.

3.1 Ervaringen uit experimenten

Een zogenaamd experimenteerartikel in de wetgeving (art. 144) is gericht op een

meer doelmatige arbeidstoeleiding en sociale activering. Met een afirijkings-
bevoegdheid hebben deelnemende gemeenten de mogelijlÖeid gel«egen om bij-
standsontvangers te stimuleren (met behoud van uitkering) om onbeloonde activitei-
ten te verrichten. Na afloop van de experimenten is het de bedoeling te bezien welke

maatregelen structureel in de AB'W worden opgenomen. Hieronder worden de resul-

taten van de experimenten weergegeven met de bedoeling om te weten te komen

welke factoren brjdragen aan het slagen of falen van de maatregelen.

Resultaten van de experimenten (kamerstuk 23 972 nr. i2, december 1998)

In het vooq'aar 1998 was ongeveer de helft van de 187 goedgekeurde experimenten

gestart. Eind 1998 zijn 127 experimenten opgezet.In het vooq'aar van 1998 ging het

om 4.300 en eind 1999 a|10.000 deelnemers. Van de ruim 10.000 deelnemers zegt

driekwart dat zij meer sociale contacten hebben gel«egen en geeft een kwart aan nu

minder eenzaamte zqn (SZV/ nieuwsberichten, 8-12-1999). Uit de tussentijdse eva-

luatie blijkt dat lloÀ na verloop van tijd om persoonlijke redenen aftraakt. Daarente-

gen stroomt ongeveer 20%o door: een kwart hiervan naar een gesubsidieerde baan,

8Yo naar een reguliere baan en anderen naar een vervolgtaject, wijwilligerswerk of
opleiding/scholing. De bevindingen uit de experimenten wijzen uit dat de motivatie

van deelnemers tegen de verwachting in hoog is (het betreffen fase-4 geïndiceerde

deelnemers die op korte termijn nauwelijks kans op werk hadden).

Het werven en selecteren van deelnemers aan de projecten blijkt moeilijk en niet
altijd goed mogelijk met een beperkte capaciteit en deskundigheid binnen de ge-

meenten. Enkele ervaringen uit de projecten (kamerstuk 23 972 nr. 32, december

1ee9):
o Diversiteit

Er is een grote diversiteit van opzet en feitelijke werking van de experi-

menten. De oorzaken liggen in verschillende doelgroepen (binnen fase4),
accentverschillen in gerichtheid op bevordering van arbeidstoeleiding ofbe-
strijding van sociaal isolement. Ook activiteiten; deelnameduur en hoeveel-
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heid scholing enlof begeleiding van deelnemers lopen sterk uiteen. Een aan-

tal factoren dat van betekenis is staat hieronder samengevat:

Netwerken
Bij wijwel alle experimenten werken gemeenten samen met andere organi-

saties, zoals welzijns- en wij willigersorganisaties.
Kwalitatief bereik van de doelgroep
De doelgroep van mensen met een grote mate van persoonlijke problematiek

wordt redelijk goed bereikt. Bijna de helft van de deelnemers maakt gebruik

van hulpverlenende instanties en ruim de helft ontvangt langer dan vijf jaar

een bij standsuitkering.

Sociaal isolement

Dit begrip vereist verfijning omdat het er naar uitziet dat de deelnemers niet
ongunstig afsteken bij de rest van de bevolking voor wat betreft contacten in
het primaire netwerk en lidmaatschap van verenigingen etc. In de ogen van

de deelnemers en de begeleidende functionarissen ligt er wel een onder-

scheid met omstandighedar die tijdens het experiment verbeteren, dit njn:
algemene maatschappelijke betrokkenheid, waardering, zelfuertrouwen, in-
zicht van wat men kan en wil en het welbevinden. De experimenten dragen

er aan bry dat voor wat bekeft deze vanabelen het sociaal isolement verbe-

tert.
B e ge I e i ding/ onder s t eunin g
De factoren die het sterkst bijdragen aan de bereikte resultaten lijken de

hoeveelheid begeleiding, het aantal uren dat de deelnemer besteed aan acti-

viteiten en de hoogte van de uitkering(en), hetgeen vertaald kan worden in
de ervaren waardering door de deelnemer.

Mot iv at i e v o or r eïnt e gr at i e

De motivatie van deelnemers om (opnieuw) een plaats op de arbeidsmarkt te

veroveren lijkt sterk. De conclusie wordt getrokJcen dat de fase4 oliënten

toch meer mogelijkÍreden hebben dan aanvankelijk werd gedacht. Het ziet er

naar uit dat de motivatie van deelnemers in sterke mate aftrankelijk is van de

wijze van aanpak en de attitude van consulenten.

Bevindingen van bijstandsconsulenten in experimenten (kamerstuk 23 972 nr. 32,

december 1998)

De experimentele benadering van bijstandscliënten is tijdsintensiever voor de consu-

lenten dan de reguliere werkwijze. De consulenten verkennen beter wat de moge-

lijkÍreden, interesses en wensen van cliënten zijn. Het streven naar hogere effectivi-
teit heeft een positieve weerslag op de motivatie van cliënten en consulenten.
o De weerslag van het experimenteren

Brj alle onderzochte gerneenten geeft het experimenteren een impuls aan de in-
vulling van de projecten sociale activering en de vormgeving van een samen-

hangend beleid op dit terrein. Ook is een direct gevolg van de experimenten dat

regionale samenwerking met diverse, vaak welzijnsorganisaties verbreed wordt.



TNO-rapport

2590009tr9900526

l5

Onv oldoende vr ijw illigersplaats en

De experimenten vereisen exha begeleiding in het wijwilligerswerk. Het aantal
plaatsen bij toeleidingsbedrijven blijkt echter beperkt te zijn.
Activering in speciaal opgezette projecten
De homogeniteit in de subgroepen (overeenkomst in problematiek) is belangnlk
voor een effectieve uitvoering van sociale activering. Het is belangrijk dat ge-

meenten goed zicht laijgen op kenmerken van hun fase4 populatie. Met behulp
van een actueel overzicht van gegevensbestanden kan beter ingeschat worden
hoeveel geschikte deelnemers er voor projecten zijn. Zo zijn er projecten voor
minderheden, ex-verslaafden, jongeren of alleenstaande ouders. Gesteld wordt
dat wanneer deze groeperingen ieder met een eigen programmering benaderd
worden, hun perspectieven op werk aanzienlijk verbeteren.

Kernconclusies
De experimenten hebben een looptijd tot 31 december 1999. Er is door de minister
een verlenging voorgesteld van twee jaren (de ABW biedt hiertoe de mogelijldreid
op grond van artikel 147) om optimaal over kennis en inzichten te kunnen beschik-

ken om uiteindelijk structurele wetswijzigingen in de ABW te waarborgen.

Een belangrijke conclusie uit de experimenten is dat het welslagen van het sociale
activeringsbeleid in de praktijk maatwerk waagl en gebaat is bij een zo breed moge-
lijk scala van mogelijkÍreden.
De resultaten zijn bemoedigend maar met een economisch hoogtij is het ean open
waag wat er gebeurd zou zijn zonder (de experimantele) bemiddelingsactiviteiten.
Daarnaast kan de mogelijk*reid overwogen worden of de aanpak uit te breiden is
naar andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld verslaafden.

Op grond van de experimenten kan geconcludeerd worden dat nog onvoldoende valt
vast te stellen welke elementen een positieve bijdrage leveren aan het vergroten van
de deelname aan of de slaagkans van sociale activeringsprojecten. De uitwerking
van de hier voorliggende studie moet bijdragen aan een verrijking van inzichten op
het vlak van de sociale activering. Een belangrijke waag hierbij is gericht op de

factoren die samenhangen met 'inactiviteit'.

Redenen voor inactiviteit

In een Ctsv publicatie (1998) over werlÍrervattingprocessen na een WAO-
beoordeling is nagegaan welke redenen voor inactiviteit worden opgegeven. Hiertoe
zijn cliënten in 6 groepen ingedeeld. Bij deze groepen was sprake van een bestaande

werksituatie (met wer§: van een werksituatie naaÍ een werlsituatie bij de oude

werkgever (mwl), van een werksituatie naar een werlisituatie bij eur nieuwe werk-
gever (mw2), van werk naar geen werk (mw3). Bij de resterende 3 groepen waren de

cliënten steeds zonder werk (zw): van geen werk naar werk bij oude werkgever
(zotl), van geen werk naar nieuw werk bij nieuwe werkgever (zvt?), continue geen

werk (zw3). Dit onderscheid wordt gebruikt bij de opgaaf van redenen voor eventue-
le inactiviteit (zie tabel 3.2)

3.2
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Uit onderstaande tabel blijkt hoe zwarr naar de mening van de cliënt hun gezond-

heidsklachten wegen. Ondanks het feit dat alle cliënten bij de keuring geschikt wor-

den bevonden om te werken.

Tabel 3.2 flpgaaÍ van redenen voor inactiviteit in verschillende gÍoepen met weÍk (mw) en zonder werk (zw) (bron:

Ctsv.1998l

Gliëntgroep (opgaaÍ in %)

zw3 totaal

a. Er is biina geen wetk 1414131416

b. llVerkgever neemt mii niet aan

omdat ik gedeeltelijk aÉeidsonge-

schikt ben

l417l1

c - Werkgever neemt mii niet 8an

omdat ik al een tild uit het afteids'

proces ben

d. Medisch gezien niet tot werken in I
staat ben

46561315

e - Mag van arts niet wetken t622l1

Í. Verwacht verslechtering van

gezondheid

Wil de Íuncties die ik kan doen niel

dosn

o - Te oud om te worden aangenomen 7 2819

1787h -Volgt nog scholing

i.Andere reden 36247647

Totaal aantal respondenten (aantal.

len)

Medische gronden (redenen d en e) zijn in de steekproef voor 62%o van de totale

groep en 78% (56% en22Yo) in de groep zonder werk (zw3) de opgegeven reden

voor het niet op zoekzijnnaar werk.

Uit bovenstaande tabel is nog een ander interessant fenomeen af te leiden. In bijna

alle groepen is een hoog percentage terug te vinden dat aangeeft dat Àjn of haar

(oudere) leeftijd een reden is om geen (ander of meer) werk te zoeken. Een nadere

analyse van 'te oud' in een aantal groepen levert voor groep 3 (met werk) op dat de

gemiddelde leeftijd 56 jaar is (variërend van 48 tot 60 jaar). In groep 3 (zonder

werk) is dit 53 jaar (variërend van28 tot 64 jaar).

In de categorie 'een andere reden' wordt door degenen met'trerk aangegeven dat het

momenteel hebben van werk reden is voor inactiviteit, voor degenen zonder werk

wordt genoemd: in de VUT, in de ziektewet of last van gezondheidsklachten.

Gegevens van bovenstaande steekproef hebben betrekking op WAO gevallen. Rede-

nen voor inactiviteit zijn goed verklaaÍbaar in termen van medische indicaties en

leeftijdsgrenzen. Het is duidelijk dat de jongere inactieven hier ondervertegenwoor-

digd zijn.

280182205110
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3.3 Arbeidsmarktoriëntatie:houdingengedrag

De individuele houding en het gedrag zijn in sterke mate bepalend voor de oriëntatie

op de arbeidsmarkt. Een aantal aspecten is beschreven in een publicatie over de tran-

sitie van een bijstandssituatie naar een baan (Angenent e.a., 1994).

'Houding' is geoperationaliseerd als opvattingen over het belang van werk en over

werkloosheid (arbeidsethos), alsook de schatting van persoonlijke kansen op de ar-

beidsmarkt en de mening over het nut van zoeken en solliciteren.

Als het gaat over het individuele oordeel over de verplichting om te zoeken naar

werk gaf ruim70%;o van ongeveer 1.200 onderwaagden aan het met deze verplich-

ting eens te zijn. Er is dus ook een deel (30%) dat het niet met deze plicht eens is.

Naar mate men ouder is wordt de verplichting eerder onderstreept. Opmerkelijk is
dat hoger opgeleiden het minder eens zijn met de verplichting. Het arbeidsethos is

dus lager naarmate het opleidingsniveau hoger is en de generatie tussen de 25- tot
35-jarigen heeft een lager arbeidsethos.

Uit het onderzoek bleek verder dat ruim 50% van de ABV/ cliënten onder de 57 jaar

niet de verwachting heeft binnen een halfjaar aan het werk te komen, tenvijl drie-

vierde van de mensen aangeeft wel weer te willen werken. Deze bevinding kan iets

zeggen over de inschatting van hun eigen mogelijldreden, of over de situatie op de

arbeidsmarkt of over de mogelij}*reden van de publieke bemiddeling naar werk.

Oudere leeftijd blijkt ook hier (zie ookparagraaf 3.3) een factor die betol:kenen zelf
als belemmering zien of door derden als zodanig beschouwd wordt

Het arbeidsmarktgedrag heeft beheLrking op het actieve zoekgedrag en de activitei-
ten ter verbetering van de positie op de arbeidsmarkt. Ruim drievierde (n= 988) wil
werken waarvan de helft actief zoekt en de andere helft niet echt zoekend is. Van de

cliënten die niet op zoek zijn geeft 33Yo (n:570) aan een zorgfaak voor kinderen te

hebben, daamaast heeft ruim 25%o te stellen met zielÍe of handicap.

De uitkeringsgerechtigden werken op diverse manieren aan het verbeteren van hun
positie op de arbeidsmarkt. Dit kan betekenen (bij n:526): scholing (23%), arbeids-

bemiddeling (I3%), beroepsbemiddehng (4%), het inwinnen van medisch advies

(3%) of sociale werkvoorziening Q,5%). Een relatief groot deel blijft onbemiddel-
baar (17%) of onbekend (26%).
Houding en gedrag veranderen onder invloed van maatschappelijke ontwikJ<elingen.

Het kan dus goed zijn dat de bevindingen uit het aangehaalde onderzoek (begin van

dejaren 90) in de huidige periode van hoogconjtrnctuur anders zou uitpakJ<en.

3.4 Motieven bij de overgang van bijstand naar werk

In een explorerend onderzoek naar factoren die van betekenis zijn bij de overgang

van een bijstandssituatie naar werk onderscheiden Hospers, e.a. (1998) drie gedrags-

factoren. Deze hebben te maken met houding, bestendigheid en interacties.
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o HoudingsÍactoren:
arbeidsmarktgedrag, bereidheid om werk te aanvaarden, om mee te doen aan

werkgelegenheidsprojecten, scholing te volgen, wijwilligerswerk te doen, socia-

le vaardigheden en andere persoonlijke psychische eigenschappen.

o Bestendigingfactoren:
de sociaal-medische situatie, de aanwezigheid van persoonlijke en psychische

problemen, het hebben van schulden en andere financiële problemen, het hebben

van een strafblad en andere vorÍnen van belemmeringen.
. InteractieÍactoren:

omgaan met tevredenheid over sociale diensten en arbeidsbureaus, omgaan met

werkgevers en met officiële instanties, aantal conflicten in relaties met instan-

ties, onderhouden van sociale relaties en relaties met de familie, betrol,rftenheid

bij sociale netwerken, maatschappelijke participatie in verenigingen.

Interessant in het dossier- en interviewonderzoek van Hospers, e.a. is de zoekÍocht

naar andere dan vaste achtergrondkenmerken als leeftijd, opleiding en duur van de

uitkering. Het onderzoek leverde op dat diverse factoren te benoemen zijn die met
gedrag en houding te maken hebben. Naast bestendigingfactoren blijven ook min of
meer 'blijvende' belemmeringen bestaan. In onderstaand overzicht (3.5) zijn deze in
verband gebracht met de mobiliteit (vooruitgang of terugval) van bemiddelde cliën-
ten.

0verzicht 3.5 Factoren die yan invloed zijn op de kans op terugkeer naar de arbeidsma*t van langduilg we*lozen (el is

aangegeven welke factoren gelden voor instromsrs, doorstromers en langdurig werklozen: blijvers (bron:

Hospers, e.a, 19981.

lnstromers Blijvers

Zorg voor kinderen

Schulden

Medische belemmeringen

volgen van opleiding

individuele trajectbegeleiding

inschrijving uitzendbureau

aft eidsodöntatisl-activiteiten

scholing, trainin0en, we* (vrijwillig)

leeftiid. ouderen,

beperkte werkeruaring,

laag opgeleid,

lang bekend bij da Soc. Dienst,

oplopende schulden,

tosname lichamelijke en psychische

belemmeringen,

sociale belemmeringen

Weer is oudere leeftijd een bepalende factor voor het langdurig werkloos blijven.
Over het geheel genomen is het de veronachtzaming van samenhangende factoren

die er voor zorg! dart individuele situaties: lichamelijlq mentaal en sociaal verslechte-

ren. Bij het achterwege bldven van woegtijdige maatregelen speelt het verglijden
van de tijd alleen maar in het nadeel van de client.
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3.5 Persoons- en omgevingsgebonden factoren

In deze paragraaf worden de ervaringen die beschreven staan in dit hoofdstuk sa-

mengevat door gebruik te maken van een indeling zoals die gebruikt wordt door

Warr (1987). Warr stelde een aantal criteria op die een verband aanbrengen tussen

kenmerken van de arbeidsomgeving en de psychische gezondheid van individuen.

Alhoewel deze benadering tamelijk specifiek aandoet past ze goed bij de situatie van

mensen die langdurig zonder werk verkeren. Warr onderscheid de psychische ge-

zondheid in een algemene en een arbeidsgebonden component. Het onderscheid is

enigszins gekunsteld omdat er sprake is van wederzijdse beïnvloeding. Kenmerken

van de verschillende invalshoeken worden weer samengebracht in een transactioneel

model. De kenmerken worden als volgt gedefinieerd (naar Wa:r, 1987):

Psychische gezondheid Omgevingskenmerken

1 AÍÍectieÍ welbevinden: tevredenheid

2 Competentie: de ervaring iets le kunnen

3 Aspiratie: de ervaring iets te willen

4 Autonomie: zelfstandigheid

5 Gei'ntegreerd Íunctioneren: zingeving aan het leven

I mogelilkheden tot beheersinglstudnglbeiïvloeding

2 mogelijkheden om (nieuwe) vaardigheden te gebruiken

3 extern aangereikte doelen

4 variatie in handelen

5 doorzichtigheid van de omgeving en sociale rollen

6 mogelijkheden lot interpersoonlijke contacten en sociale steun

7 beschikbaarheid van geld

8 Íysieke veiligheid

I gewaardeetde sociale positie

Bij het werken aan individuele doelen komen de factoren van de psychische ge-

zondheid terug in diverse therapieën en rehabilitatieprogramma's. De interactie met

invloeden uit de werkomgeving (de transactionele benadering) versterkt of verzwakt

de individuele psychische gezondheid.

De beïnvloeding van de psychische gezondheid vergelijkt Warr met het gebruik van

vitaminen. Vitaminen C en E werken tot een bepaalde maximale dosis. Exha toe-

voeging heeft na de limiet geen effect meer. Andere vitaminen (A en D) hebben bij
een overschrijding van een maximum een schadelijk effect. Zo noemt 

'Warr sommi-
ge omgevingskenmerken CE-constanten en anderen hebben de AD-kenmerken. De

kenmerken met een Constant Effect njn de laatste drie (7,8,9). Bij 'hoge dosering' is

een gunstige uitwerking op de gezondheid te verwachten. De eerste zes moeten vol-
gens Wa:r binnen grerzen gehanteerd en geactiveerd worden.

Dit 'vitamine-model' is ingewilí<eld door de wederzijdse beïnvloeding ftet transac-

tionele aspect). Bij een model met éénrichtingsverkeer en tamelijk constante per-

soonslijLr*reidsdeterminaten is voorspelbaarheid binnen een benadering beter moge-

lijk. Het vitaminemodel lijkt nuttig voor de benadering van de situatie waarin lang-

durig werklozen verkeren. Omgevingsinvloeden in samenhang met persoonlijk-

heidskenmerken liggen vaak ten grondslag aan de situatie. Door de genoemde com-

plexiteit van invloeden vergt een aanpak van de situatie veel van de professionaliteit

van de specialisten betrokken bij de reïntegratie.
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P ers oons geb onden factor en

Eerder is naar voren gebracht dat naast omgevingsfactoren ook persoonsgebonden

factoren een rol spelen bij de achterstandssituatie van langdurig werklozen. Van
Weeghel (1997) beschreefop grond van een literatuuronderzoek een reeks van per-

soonsgebonden predictoren bij kansen op arbeidsparticipatie.

Sterke voorspellers Minder sterke voospellers lllader te ondsrzosken

Arbeidsverleden

Prestalies in beschutte werkomgeving

Waargenomen eigen arbeidscompetentie

Redzaamheid op andere levensgebieden

Sociale competentie

ego-steÍkte

cognitieve bepe*ingen

psychiatrische symptomen

medicatiegebruik

recenl opnameverleden

0pname verleden in het algemeen

Psychiatrische diagnose

0pleidingsniveau

Andere demograÍische factoren (ge.

§lacht leeftiid, etnicileit, burgeililke

staat)

Eigen verwachlingen cliënt

Verwachtingen belangrijke anderen

Sociale steun

Acceptatie ziektef handicap

Beheersingsoriëntatie (internlextern)

Copingvaardigheden

Bereidheid- oÍ doelvaadigheid

3.6

Sterke, minder sterke en nader te onderzoeken voorspellers zijn behulpzaam bij het
opstellen van afschattingscriteria maar ook voor de opzet van activeringsprogram-
ma's. De categorieën voorspellers staan hierboven samengevat:

Conclusie

kr dit hoofdstuk is vanuit een aantal invalshoeken gekeken naar de problematiek van

de moeilijk te bemiddelen cliënt. Bij de hier besproken bevindingen komen veel
variabelen ter sprake waarbrj oorzaken van langdurige werkloosheid liggen bij de

persoon enlof de omgeving. De bevindingen geven enerzijds aan bij welke ingreep
(activering, toeleiding, bemiddeling) effect te verwachten is of als het anders beke-

ken wordt bij welke omstandigheid succes achterwege blijft.

Van de langdurig werkloze cliënt zijn veel gegevens verzameld die het basismateri-

aal vormen voor de oordeelsvorming over mogelijl*treden van de cliënt. Er zijn zn-
genaamde objectieve kenmerken en subjectieve kenmerken die bij personen passen.

De obiectieve kenmerken zijn beschreven als de kenmerken die niet (makkelijk) te

beïhvloeden zijn: leeftijd, opleidingsniveau, uitkeringsduur en in enige mate etnische

aÍkomst.

De Subjectieve kenmerken geven aan wat mensen overkomen is. Bijna de heft van

de mensen in de bijstand kent medische, psychische erlof sociale problemen.

Complicerende factoren zijn scheidingen en vereenzaming. Er wordt over het

algemeen geconstateerd dat naarmate de bijstandsituatie voortduurt de sociaal-

medische problemen toenemen. Het voortdurende besef van de combinatie van

problemen versterkt dat besef van de problemen. Deze negatieve spiraal lijkt soms

doorbroken te kunnen worden door mensen (soms tegen hur wil) te activeren.
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kunnen worden door mensen (soms tegen hun wil) te activeren. Aanknopingspunten

voor het invullen van activeringsprograflrÍna's liggen dus vooral bij de subjectieve

kenmerken van de mens€n in de doelgroep.

Brj het analyseren van deze informatie hlkt het ook niet meeÍ zo van belang om

meer feiten over oorzaken en gevolgen boven tafel te krijgen maar eerder welke

aanpak en condities voor meer slaagkansen bieden. Hierbij is het goed om te weten

aan welke cliënt wel te beginnen en welke niet. Hiervoor zijn criteria nodig die op-

gesteld moeten worden uit de veelheid van impliciete kennis die bU consulenten

aanwezig is.

hr het volgende hoofdstuk wordt stilgestaan bij de ervaringen uit projecten met de

bedoeling meer vat te krijgen op met name slaagkansen voor langdurig werklozen

op terugkeer naar werk.
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4. Ervaringen met activeringsprogramma's

In dit hoofdstuk worden ervaringen van een aantal werkgelegenheidsprojecten be-

schreven. Hiervoor is gebruik gemaakt van projectbeschrijvingen (van der Aa, van

Berkel; 1998; Ruimbaan,1999; Regioplan, 1998; Action for employment, 1999).

Het hoofdstuk begint met een bespreking van scholing als een voÍïn van activering

waar wij gemakkelijk naar verwezen wordt daarna worden de projecten behandeld.

4.1 Scholing als vorm van activering

kr het Nationaal actieprogramma: Een leven lang leren van het Ministerie van

OC&V/ (1998) wordt de volgende stelling naar voren gebracht: 'Scholing voor
werkzoekenden is een weg naar werk en tegelijk een investering in duurzame inzet-
baarheid (employability), die terugval naar werkloosheid voorkomt'. Dit streven kan
gegeneraliseerd worden voor alle investeringen en activeringsprogramÍna's gericht

op de arbeidstoeleiding. Immers effectieve besteding van middelen vereist een duur-
zaameffect van de inspanningen. De wagen die hierbij opdoemt heeft te maken met

de verschillende wijzen van activering en de redenen waarom terugval naar een uit-
keringssituati e zich voordoet.

Scholing
Nyfer (1998) constateert dat er sprake is van een 'mismatch' tussen werkzoekenden

aan de onderkant van de arbeidsmarkt en hun opleidingsniveau. Deze situatie wordt
in verband gezien met het relatief hoge niveau van de laagste loonschalen in Neder-

land. Anders gezegd de productiviteit van een segment van de langdurig werklozen
ligt te laag om de loonkosten terug te verdienen. Scholing wordt als oplossinggezíen
om de kans op matching te verhogen. Hier schuilt tevens een categorie problemen

die te maken heeft met mogelijkÍreden, motivatie en schoolbaarheid van leden van
de doelgroep. Er zijn namelijk een aantal momenten van tansitie die als knelpunt
eÍvaren kunnen worden. Het gaat om de gevallen waarin de kandidaten er niet toe
komen om de opleiding te beginnen, te volgen, af te ronden en de overgang naar

werk te maken en een baan te behouden.

Uit de studie van Nrjfer blijkt dat scholing voor langdurig werklozen maar matig
effectief blijkt te zijn. Voor de groep met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zou

echter meer effect te verwachten zijn.

Kanttekeningbij dez* effectiviteitstudies zrjn de gebrekkige methodologische bena-
deringen van onderzoek. Effecten van diverse studies spreken elkaar tegen en de

effectiviteit wordt niet gevolgd over langere tijd. Allerlei problemen kunnen hier aan

bijdragen. Een algemeen 'maatschappelijk afdrijven', het verliezen van vaardighe-

den om te ontwikÍ<elen en te leren, het verliezen van controle over gedragscodes die
zo belangrijk zijn in een arbeidsrelatie.
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In de volgende paragrafen wordt bij een aantal projecten nagegaan welke ervaringen

zijn opgedaan.

4.2 Rotterdamse ervaringen

In een boekje over sociale activering worden ervaringen van Rotterdamse deelne-

mers aan projecten beschreven (van der Aa, van Berkel; 1998). De projecten hadden

een experimenteel karakter en werden bewaakt door de sociale dienst van Rotterdam

en de vakgroep algemene sociale wetenschappen van de universiteit van Utrecht. De

algemene rnaagstelling luidde:
Kan sociale activering de participatie in sociale verbanden en in de samenle-

ving van mensen met weinig kansen op de arbeidsmarh bevorderen? Welke

voorwaarden ten aanzien van de inhoudelijke, methodische en organisatorische
vormgeving van sociale activering zijn doorslaggevend om dergelijke doelstel-

lingen te realiseren?

In deze paragraaf wordt stilgestaan bij kenmerken van het Rotterdamse project en

ervaringen die er zijn opgedaan. Midden 1998 was de instroom voor het project

opgelopen tot ongeveer 4.000 mensen. Van ongeveer 1.000 ex-deelnemers zijn ruim
500 personen doorgestroomd naar met name arbeidsmarktfajecten of betaald werk.

De projectactiviteiten worden gekenschetst met de benaming 'Onbenutte Kwalitei-
ten' en laten zich als volgÍ samenvatten:

o De prímaire groep bestaat uit bijstandgerechtigden met een grote afstand tot
de arbeidsmarkt (voornamelijk ingedeeld in fase-4).

o Deelname aan het project is waar mogeldk en wenselijk gericht op het be-

vorderen van doorstroom maar niet per definitie op uitstroom naar de ar-

beidsmarkt.
e Er wordt op wijwillige basis deelgenomen aan het project.
o De aanpak is klantgericht, waarbij meerdere activiteiten mogelijk zijn, zoals

vrijwilligerswerl eigen initiatief en cursussen, er kan intensieve begeleiding
geboden worden.

o Deelnemers worden maximaal twee jaar wijgesteld van de sollicitatieplicht,
verlenging van deelname is mogelijk.

o Deelnemers aan wijwilligerswerk of 'eigen initiatieven' krijgen een onkos-

tenvergoeding van maximaal1.200 gulden per jaar.

Nader onderzoek bd een klein deel van de onderzoeksgroep (n=37) brengt een rela-

tie van langdurige bijstandsaftrankelijkÍreid met een relatief hoge leeftijd en lage

opleiding aan het licht. Verder valt op dat veel van de deelnemers te kampen hebben

met problematiek van ffsieke, psychosociale enlof psychiatrische aard.

In het algemeen geldt voor veel van de respondenten dat de bijstandsaftrankeldlteid
samenhangt met het verlies van een baan en/of echtscheiding.

De ervaringen met uitsluiting spelen zichvaak af over langere periodes. Er is dan

wijwel altijd sprake van uitsluiting 'door anderen' en van zelfuitsluiting. De erva-
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ringen van projectdeelnemers aan het begin van een traject worden als volgt samen-

gevat:
o Gebrek aan status en respect.
o Inperking van zelfbeschikking en zelfstandigheid.
o Uitsluiting van bredere maatschappelijke en sociale verbanden.
o Gemis aan waardering door anderen en gelegenheid tot het leveren van een

maatschappelij ke bij drage.
o Gebrek aan ontwikkelingsmogelijktreden.
o Onvrede over tijdsbesteding.
o Het ontbreken van mogelijl*reden om adequaat om te gaan met persoonlijke

problemen.

Conclusie

BijstandsaÍhankelijkÍreid heeft zich over vaak een lange periode opgebouwd. Het

kan niet verwacht worden dat deze situatie zichin een keer laat herstellen. Materiële

maatregelen of het aanbod van een toeleidingstraject of een baan kunnen wel van de

ene op de andere dag verandering brengen. Verandering van gedragspatronen vergt

daarentegen meestal langere tijd. Daarom is het goed om kennis te hebben van en te

kunnen werken met de gevolgen van uitsluiting zoals die hiervoor ter sprake kura-

men.

De effectiviteit van het 6Alkmaarse model'

Het 'All«naarse model' wordt als effectief aangeduid (in: Ruimbaan, 1999). Argu-
mentatie hierbij is dat de consulenten van de Gemeentelijke Sociale Dienst snel

kunnen beschikken over benodigde hulpmiddelen om langdurig werklozen aan de

slag te krijgen. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de beslissingsbevoegdheid laag

in de organisatie ligt, er weinig bureaucratie bestaat en de 'ldnen' kort zijn. De ge-

meente heeft ongeveer 3.000 bijstandsgerechtigden in de bestanden

De dienst 'Pluswerk' van de gemeentelijke instantie houdt zich bezigmet het plaat-

sen van langdurig werklozen in een baan. De dienstverlening bestaat uit de onderde-

len trajectbegeleiding, werkgelegenheidsinstrumenten en dienstbetrelkingen.
Pluswerk richt zich op de fase4 cliënten. De afdeling uitkeringen verzorgl de elek-

tronische aanmelding van de cliënten. De activiteiten van arbeidsvoorziening zijn
ook ondergebracht bij Pluswerk, zij bieden dienstverlening aan de werkzoekenden

die doorgestroomd zijnnaar fase 2 en 3.

Het programma bestaat uit een voortraject waarin werklozen voorbereid worden op

een terugkeer naar de arbeidsmarkt. Het aanbod kan bestaan uit scholing, omscho-

ling en eventueel motivatiegesprekken, werkervaringplaatsen of een dienstbefrek-

kirg,.
Er wordt voor'WfW'ers en fWG'ers een constructie gehanteerd waarbij men in
dienst genomen wordt bij Pluswerk. Werkgevers betalen vervolgens aan Pluswerk
een inleenvergoeding. Uitgangspunt is dat men binnen een periode van twee jaar

doorstroomt naar een reguliere baan. Waar nodig verzorgt Pluswerk persoonlijke

begeleiding, bijvoorbeeld als het gaat over schulden ofkinderopvang.
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Voor de consulenten geldt het intensief investeren in de doelgroep als een belangrijk
principe. De werkwijze waagl veel betrokkenheid en tijd van de consulenten. Taak-

stellingen waarbij twee consulenten ongeveer 300 mensen in een WTW-dienst-

betrekJ<ing moeten plaatsen worden niet altijd gehaald. In de beschreven projectperi-

ode werden 232 personen in de WTW geplaatst en voor enkelen was uitstroom naar

regulier werk mogelijk.
De consulenten beschikl<en inmiddels over een uitgebreid netwerk van uitvoerings-

instellingen sociale zekerheid, uitzendorganisaties en ROC' s.

Conclusie
Een belangrijk aspect in de succesformule van Pluswerk is de ruime beslissingsbe-

voegdheid van consulenten. De consulenten kunnen snel beslissen en slagvaardig

optreden. Ook de directe samenwerking met arbeidsvoorziening leidt ertoe dat een

cliënt tijdens een consult direct weet wat er te gebeuren staat. Deze openheid en

duidelijl*reid draagt ten zeerste bij aan de werkvoldoening van consulent en cliënt.

Dit aspect mag niet onderschat worden omdat er een direct verband gelegd kan wor-
den met deinzet of motivatie van beide betrokJ<enen in het proces van activering,

toeleiding en bemiddeling. Een open vraag blijft echter hoe de consulenten precies te

werk gaan.

4.4 Projectactiviteiten in Flevoland

4.4,1 Langdurig werkloos in de provincie Flevoland (Regioplan, 1998)

De achtergrond
De sociale partners in Flevoland, verenigd in de Sociaal Economische Overleg en

AdviesRaad (SEOR) wensten meer inzicht in de problematiek van langdurig werk-
loosheid in de provincie. Aan Regioplan werd gewaagd hiernaar onderzoek uit te
voeren en te adviseren over beleid om deze groep aan het werk te helpen. In deze

paragraafwordt de werkgelegenheidssituatie beschreven op grond van resultaten uit
het onderzoek dat Regioplan (1998) uitvoerde.

Om meer vat te krijgen op de problematiek van de werkloosheid zijn drie niveaus

onderscheiden, die van het aanbod, de vraag en het gevoerde beleid.

Het aanbod
Begin 1998 telde de provincie Flevoland 16.000 werkloze werkzoekenden. Meer

dan de helft (9.000) was langer dan een jaar werkloos en ongeveer 6.000 personen

waren langer dan drie jaren werkloos. Flevoland heeft eind 1999 1L.457 werkloze

werkzoekenden (over twee jaren een reductie van bijna 30oÀ) waawan 6.442lartger
dan 1 jaar werkloos en3.576langer dan 3 jaar werkloos. Het algemene werkloos-

heidspercentage in de provincie daalt en nadert het landelijk cijfer (NWW-
percentage eind 1999: landelijk 8,3oó, Flevoland 8,8%). Opmerkelijk is dat er een

harde kern van werklozen blijft bestaan. De problematiek van de harde kem kan

ontrafeld worden in een aantal determinanten: leeftijd, aard van beperkingen (me-

disch, psychologisch, sociaal), maatschappelijke status, werkervaring en opleiding.
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Jongeren zijn vooral kortdurend werkloos. Een groep van ongeveer 600 jongeren

onder de 23 jaar is langer dan 1 jaar werkloos en daarvan is ongeveer de helft drie
jaar of langer werkloos (deel van de harde kern). Aan het einde van 1999 zijn er 250
jongeren langer dan eenjaar werkloos en 64 langer dan driejaar. Dejongeren werk-

loosheid doet zich zowel absoluut als relatief het meest voor in de steden: Almere en

Lelystad. Beperkingen staan voor ruwweg eenvijfde van de gevallen in verband met

medische klachten. Ten opzichte van het landelijk percentage zijn er veel alleen-

staande ouders onder de uitkeringsgerechtigden. Verder spelen mee: geringe werk-
ervaring bij langdurig werklozen, de lage opleiding en bij een langdurige werkloos-
heid bevindenzichmeer ouderen onder de doelgroep.

Over de ernst van bovenstaande determinanten bestond bij de consulenten van pu-
blieke diensten lang niet altijd eenduidigheid. De fasering met de Kansmeter door de

Sociale Dienst en door Arbeidsvoorziening bleek slechts in 33% van de gevallen

overeen te komen. In l0% van de gevallen kwamen zelfs extremen voor waarbij de

Sociale Dienst cliënten indeelde in fase4 en Arbeidsvoorziening in fase-l.

De vraag
Ook in de provincie Flevoland zijn de gevolgen van de nationale economische groei

te merken. Deze is zelfs sterker dan het landelijk gemiddelde en de verwachting is

dat een aanhoudende vraag naar arbeidskrachten blijft bestaan. De toenemende

vraag doet zich vooral voor in de marktsectoren: groothandel, detailhandel, horeca

en zakelijke dienstverlening. De algemeen toenemende waag heeft slechts een mar-
ginaal effect op de kansen van de moeilijk bemiddelbare groep. Nieuw aanbod in
een snel groeiende provincie veroorzaakt intensieve concurrentie voor de langdurig
werklozen. Andere oorzaken hebben betekking op de eisen in termen van kwalifica-
ties van werklozen die werkgevers stellen. Ontoereikende l«ralificaties laten zich
onder andere gelden op het vlak van opleidingen:hetzij onvoldoende ofde verkeer-
de. Een ander aspect dat gesignaleerd wordt heeft te maken met het overwagen (te
hoge eisen) door werkgevers voor bepaalde vacatures.

Beleid
Tussen aanbod en waag spelen voÍïnen van beleid een rol. Het beleid van werkge-

vers is op relatief eenvoudige principes gebaseerd: de match komt tot stand als de

werkgever het idee heeft dat de werkzoekende de beste persoon voor een vacature is.

Beleid van (lokale en centrale) overheden wordt eerder in verband gebracht met het
achterwege blijven van een match. Als deze onvoldoende tot stand komt voor bij-
voorbeeld arbeidsgehandicapten of langdurig werHozen dan komt de problematiek
van de mismatch ter sprake. Het werken aan dit verschijnsel is beleidsmatig gericht
op het voorkomen en verminderen van langdurige werkloosheid. Op regionaal ni-
veau komt het er op neer dat de juiste instrumenten beschikbaar moeten zijn voor de

verschillende groepen werklozen.
Naast de beschikbaarheid van instrumenten methoden en technieken is een goed

beeld nodig van specifieke probleemgebieden. Het verband tussen in te zetten in-
strumenten en toeleidings- en bemiddelingsproblematiek van doelgroepen waagt om
een juiste afstemming en regie. Deze discussie heeft betrekJring op de organisatie

van trajecten voor werklozen. De trajectonderdelen moeten flexibel op elkaar afge-
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stemd zijn. In het aanbod van voorzieningen is nauwkeurigheid vereist voor wat
betreft zaken die over het hoofd gezien of dubbel aangeboden worden. Wettelijke
instrumenten bieden hier een context zoals de Wet Inschakeling'Werkzoekenden en

op een meer uitvoerend niveau het casemanagement.

In de volgende sectie wordt dieper ingegaan op de mogelijlÍreden voor een meer

eenduidig gebruik van methoden en technieken van de bemiddeling: de indicering,
het tuajectplan en de regie van de bemiddeling.

Regie en gebruik van methoden en technieken

Publieke instanties spelen een sleutelrol bij de indicering en vormgeving van traject-
plannen voor langdurig werklozen. De verantwoordelijke publieke instantie is een

gemeentelijke dienst om voor de doelgroep de bijstandsregeling uit te voeren. Ver-
volgens wordt in nauwe samenwerking met Arbeidsvoorziening vorm gegeven aan

de inhoud van trajecten en wordt regie gevoerd over de uitvoering van het traject-
plan.

Conclusie
Discrepanties tussen de fasering door de GSD en Arbeidsvoorziening zeggen niet
alleen iets over het analytisch vermogen van de Kansmeter maar ook over wijheids-
graden bij de interpretaties door consulenten. Mogelijk heeft ook nog de interactie

cliënt - consulent een niet te verwaarlozen rol gespeeld. Belangen van de cliënt of
andere willekeurige invloeden kunnen attitudes beïnvloeden. De discrepanties kun-

nen zelfs uitgelegd worden als instituutsbelangen: door selectief te faseren kunnen

bepaalde diensten zelf meer gelden innen voor bemiddelingsactiviteiten.

4.4.2 Analyse van zeven projecten in Flevoland
Als uitvloeisel van een initiatief van de toenmalige voorzitter van de Europese

Commissie, Santer, heeft de EC in 1997, tn haar mededeling 'Actie voor werkgele-
genheid in Europa; een verfouwenspact' , aangedrongen op het sluiten vanregiona-
le en locale pacten ter bevordering van de werkgelegenheid. Deze pacten hebben ten

doel:
o de moeilijkheden, de zoÍgen en vooruitzichten in kaart te brengen voor alle

regionale en lokale organisaties en instellingen die op werkgelegenheidsge-

bied verantwoordelijkheid dragen;
o alle beschikbare middelen in te zetten ten behoeve van een alomvattende

strategie die door alle betrokken kringen wordt aanvaard, op hun echte be-

hoeften is gericht, en de vorm heeft van een verbintenis die 'regionaal/lokaal
pact'voor de werkgelegenheid wordt genoemd;

o de bestaande maatregelen voor de werkgelegenheid beter te integreran en te

coördineren;
o acties en maatregelen te verwezenlijken die een voorbeeldwerking kunnen

hebben, cq. vernieuwend zijn met betrekking tot de werkgelegenheid.

In Nederland zijn drie regionale werkgelegenheidspacten opgezet In de provincie

Flevoland is onder de naam 'Action for Employment' zo'Ít samenwerkings-

overeenkomst opgezet. Het betreft een tweejarig programma dat tot het jaat 2002
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loopt. Deelnemers zijn: de provincie, gemeenten, werkgever§' en werknemers-

organisaties, Arbeidsvoorziening en de Kamer van Koophandel in Flevoland.

In het licht van de hierboven ge,noemde doelen heeft Action for Employment: Flevo-

land projectactiviteiten beschreven (Action for employment, 1999). In de projecten

gelden uiteenlopende doelstellingen en prioriteiten bij de aanpak (systematiek).

Hieronder zijn da hoofdzaken van zowel doelstellingen als werlovijzen van zeven

Flevolandse projecten samengevat. (ne overzicht 3.3.1).
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Schema 3.3.1a Leerwerkprojecten in Flevoland (afgeleid van: Action Íor employment, 1999)

Doelgroep Doelstelling Gontext Systomatiok Toeleidingsaspecten

a werklozen met zeeÍ gÍote

afstand tot de arbeidsmarkt,

uitvallers WIW Íaiect,
WA0'ers,

jongeren en ouderen

Antillianen, Arubanen l6-30 ir

arbeidsritme, werkervaring

verantwoordelijkheid,

samenwerken in teams,

sociale en communicatieve

vaardigheden

1. doorstroming wiw traject

toeleiding uitbesteed deÍden:

impulz, aÍd SZ, iongeren

advies team, derden bv

reclassering

duur 2 tot 12 mnd

2.outreach beleid

ook aandacht voor andere

dan arbeidsmarkt gerelateer-

de problemen: interventie op

ontmoetingsplaats doelgroep,

'taalvdendelilke' aanpak.

toeleiding (zie 1)

maatwerk; groepsactiviteit, .

participatie;

respect t.o.v. deelnemer;

psychosociale begeleiding

technische vaardigheden

ontwikkelen, werkervaÍing

opdoen: hout, metaal, lassen,

schilderwerk

b Werklozen, iong en oud maatschappelijke participa.

tie, arbeidsparticipatie

ESF doelstelling I en 3:

deelnemers uit het land;

bedrijÍsomgeving gericht op

productie,

sanering van schulden, huisvesting en

inkomen; sociaal activeren,

betrokkenheid door duurzame productivi.

teit, sociale c0hesie, psychos0ciale

be0eleiding (extern)

gezellensysteem: 1 werkmees.

teÍ op 4 gezellen;

het leren van een ambachtelilk

vak; vaktechnische en werk.

vaardiglmden

Íase 4 gei:ndiceetden van de

sociale dienst: oudere uitke'

ringsgerechtigden en asiehoe-

kers

aansluiting zoeken bij

arbeidsmarkt; herplaatsing

op grond van arbeidskundig

traject

afkomstig uit sociale werk-

voorziening; arbeidskundig

buÍeau, indicatiestelling

kader WSW, samenwerking

gemeente, arbeidsvoorziening

en bedrijÍsleven; samenwer-

kiog met sociale dienst

verbeteren;

bedrijísleven aanspreken en

adviseren bij sociale verant.

woordelilkheden

werving via sociale dienst en

adveÍtenties,

arbeidsdiagnose, evt. medisch oÍ
psychologisch onderzoek, arbeidsmobilí-

teitopdrachten voor grote bedrilven;

leerwerkplaats; 10 weken begeleid (l op

7) werken; uitstroom: stage en plaatsing

binnen eigen netwetk van werkgevers of

doorverwijzing naar derden of aanbod

van gerichte opleiding

tÍainingspÍogramma (woÍk-

samples) gericht op gewenning

enacceptatie: (sociale

interacties, opdrachten

kriigen); toetsing beroepsvaar-

digheden

Íase 4 geïndiceerde langdurig

werklozen ran de sociale dienst

die onvoldoende ziln toegerust

voor de arbeidsmarkt, (herin'

tredendel wouwen. allochto-

nen, iongeren

actieve deelnams aan de

maatschappil, opf iissen

van basisvaardigheden en

het maken van sen keuze

voor vrijwilligerswerk,

doorstromen voor opleiding

oÍ bemiddeling

deelnemers rijn taalvaardig
(op eind niveau I KwaliÍicatie

Structuur Educatiel, gemoti-

veerd (cursusdeelname 5

ochtenden per weekl;

duut cursus halÍ iaar

maatweÍk; educatie en oriöntatie op

vrijwilligerswerk gevolg door een half

laar vrilwilligerswetk;

opbouwen zelf vertrouwen, veÍantwooÍ.

delijkheidsgevoel, vaardigheden ontwik.

kelen, deelname groepsinteractie;

gebruik didactiek zelÍstandig leren,

samenwerkend leren en ervaringsleren

verhogen prestatie-motivatie;

werkritme ontwikkelen;

stimulsren tot mastschappelij.

ke participatie: vriiwilligers-

werk oÍ betaalde arbeid

Íase 4 geïndiceerden: o.a.

Allochtone deelnemers

1 perspectieven bieden en

ontwikkslen: opleiding,

vriiwilligerswerk, betaald

werk

2 oriëntatie op werk en

vakgerichte scholing

werken aan'sociaal debet' :

schulden etc, leren beheersen

van sociale invloeden: taal,

kinderopvang. kosten,

verslaving, detentie. relaties,

scholing, we*

maatwerk:

I persoonlijke ontwikkeling en optimali.

satie van mogelilkheden, vertrouwensre-

latie opbouwen, zelfanalyse, planmatige

benadering

2 specialisme van trainers en docenten

om werkvaardighedentrajsct in te yullen;

uitrÍvisseling met soortgeliike traiecten

aangaande werkwilzen

werkvaardighedentraiect,

voorschakeltralect.

werkritme, -enaring, stages

fase 4 geïndiceerden van de

sociale dieost

aanleren van arbeidsdisci-

pline; basale sociale

vaardigheden

beschutte weÍkplaats,

aanspraak Melkeil regelingen

voor opleidingen; psychoso-

ciale begeleiding wordt

uitbesteed en door andere

íondsen betaald

matching: mogeliikheden deelnemeÍ en

yereisten voor werk; dubbel mentor-

schap bil werkbegeleiding, gebruik van

protoc0llen en assessment om voortgang

te meten

werkervaring opdoen, deelne-

mer geschikt maken voor fase

3 (bemiddeling naar WIW

tÍsiecten) oÍ fase 2 (melkert

banen) oÍ lase I arbeidsbursau

g zeer moeilijk plaatsbare werklo- sociaal vetnieuwingspro-

zen: iongeren zondet wetkelva- ces; verbetelen van

ring, aÍgebroken ondenrijs. leeÍbaarheid in probleem-

ongemotiveetd, bekend bil wiiken

iustitie, autoÍiteitsproblemon

multi-prohlematiek, deelne

mers kriigen bii eanname

WIW dienstverhand, externe

hulpverlening: ÍeclasseÍing,

RIAGG, JAC etc.

motivatie dooÍ WIW dienstverband,

opvang, persoonliik contact, inleven

peÍsoon. opspoÍen en benutten van

talenten,; begeleiden: inhoudeliik,

sociaal, zelÍstandigheid en verantwoor.

delijkheid, stimuleren tot opleiding

oriënteren op passend werk;

begeleiden bil werk(oÍiënt8tiel,

uitstroom naar JWG.baan of
WIW dienstveftand



TNO-rapport

2590009tÍ9900526

31

Conclusie

Aftrankelijk van doelgroep, lokale expertise en mogelijkÍreden formuleren de projec-

ten verschillende doelstellingen en prioriteiten btj hun werl«rijze. Hieronder zijn de

hoofdzaken van zowel doelstellingen als werl«vijzen samengevat.

Doelstellingen
Voor de werklozen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn de onderwerpen

maatschappelijke verweemding en verweemding van werk toonaangevende onder-

werpen. Als de doelstellingen in een volgorde geplaatst worden dan ontstaat het
volgend overzicht van aandachtsgebieden:

. leefbaarheid in woonwijken verbeteren
o sociaal activeren
. perspectieven bieden en ontwi}kelen
o maatschappelijkeparticipatie
o arbeidsritmeherwinnen
. opfrissenbasisvaardigheden
o verantwoordelijkÍreidsgevoel scheppen
o sociale en coÍrmunicatieve vaardigheden ontwikÍ<elen
. samenwerken in teams
o werkervaring opdoen
. keuzes maken voor: wijwilligerswer§ opleiding, bemiddeling naar werk
o oriëntatie op werk
o herplaatsing
o arbeidsparticipatie

Werl«vijzen
Werkwijzen van de verschillende projecten lopen zeer uiteen. Ze zijn vaak tot stand
gekomen op basis van 'experimenten' van professionals. In de praktijk wordt dan

bewezen of de werkwijze effectief genoeg is om er mee door te gaan. Als de voorge-

stelde principes en werlovijzen in kaart gebracht worden ontstaat het overzicht
3.3.1b.

De methodiek
Uit deze indeling wordt duidelijk dat maatwerk met persoonlijke aandacht voor de

cliënt een belangrijk mechanisme is bij de projectactiviteiten. Daamaast wordt een

beschermde werk-/leeromgeving als belangrijk gevonden en een hoge tolerantie
voor het maken van fouten (in verband met overgevoeligheid voor afivijzing). Voor
wat betreft de gehanteerde begeleidingsmethodiek wordt stabiliteit benadrukt (niet
afwijken van gestarte methodiek/behandeling). Stabiliteit in de begeleiding moet
compenseren voor wisselingan van trainers (uitvallen en ziekte). Idealiter moet het
zo zijn dat de cliënt zich beroept op de methode en zo weinig mogelijk aftankelijk
wordt van de consulent. kr de praktijk ontstaat echter vaak een persoonlijke band

tussen cliënt en consulent. Wisseling van begeleiders kan dus de continuiteit in de

behandeling schaden.
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0verzicht 3.3.1 b Werkwijzen van de t0eleidingspÍoiecten in kaart gebracht en geoÍdend. De hietonder genoemde

weÍkwijzen ziln rechtstreeks overgenomen uit de projectbeschrijvingen {bron: auteurs).

0oelgroep Methodisk,techni0k Voorbeeld Ysn actiuitsitor

alle deelnemers maalwerk individuele benadedng

cliënten met zeer grote aÍstand tol de ar'

beidsmarkt: bijvoorbeeld cliënten met een

crimineel verleden, verslavingsachtergrond of

na een ptoblematische echtscheiding

maatschappelilk evenwicht her.

stellen

sanering van schulden,

regelen van huisvesting en inko.

men

cliënten met: weinig zelÍverttouwen en

vertrouwen in anderen, onaangepast gedrag

systematisch werken aan ver.

tÍouwen,

werken aan sociale cohesie

respecleren van de situatie van de

deelnemers, psychosociale bege.

leiding, sociale activering.

groepsactiviteit, -paÍticipatie

cliënten met: weinig zelÍvertrouwen en

weinig vertrouwen in anderen

werken aan persoonliikheid zelÍanalyse, zelÍvertÍouwen

verantwoordeliikheidsgevoel

cliënten met achterstand op het vlak van

werken en arbeidsattitude

planmatig werken, mentorschap structuur bieden en,

motiveren, voortgangsmeting ondelsteunen

cliënten met achterstand op het vlak uan

werken

talenten ontplooien, vaardigheden

ontwikkelen, gerichte opleiding

bieden, didactiek gericht op

zelÍstandi0 leren

beroepsgerichte vorming en

educatie

cliënten met behoeÍte aan ondersteuning op

het vlak van de arbeidske)integratie oÍ het

vinden van alternatieve activiteiten

stage en plaatsing binnen netwerk

betrekken bii duuname productivi-

teit

samenwelkend leren en ervarings.

leren

arbeidsdiagnose

maatschappelijke participatie in

een werkomgeving, plaatsing bii

het SW hedriiÍ, activiteitencen-

trum of vrijwilligerswe*

Periodiek onderzoek naar de voortgang van cliënten maakt het beter mogelijk om te

sturen op resultaten.

De benoeming van de categorieën activiteiten (rechterkolom) geeft aan dat er een

soort hiërarchie van handelingen afgewilJ<eld moet worden. Een en ander is natuur-

lijk aftrankelijk van de doelgroep die van de dienstverlening gebruik maakt. Een

vooronderzoek naar de situatie en mogelijl&eden van de cliënt kan aanwijzingan

geven voor de keuze van bemiddelingsactiviteiten.

Zoals in de titel van dit rapport is aangegeven kan 'moeilijk bemiddelbaar' tweele-

dig opgevat worden: moeilijkfieden van de cliënt en de moeilijkheid voor de consu-

lent om de cliënt te bemiddelen. Om hier meer helderheid over te krijgen zal deze

problematiek in enkele interyiews worden onderzocht. Hiertoe is in het volgende

hoofdstuk aandacht besteed aan de mechanismen die een rol spelen bij de interacties

tussen consulent en cliënt. Het gaat hierbij om de vaardigheden die de consulent ter

beschikking staan om te communiceren, overtuigen en motiveren van cliënten om

aan de maatschappelijke en professionele reïntegratie te beginnen.
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5. Professionals aan het woord

Inleiding
kr dit hoofdstuk staan de resultaten gepresenteerd van de waaggesprekken die zijn
gehouden met professionals betroll<en bij arbeidstoeleiding. De uitkomsten vormen

een bijdrage aan de beantwoording van de waag, wat de contextuele factoren zijn in
de relatie tussen belasting en belastbaarheid bij de doelgroep zeer moeilijk bemid-

delbare werkzoekenden en welke problemen de professionals ondervinden bij hun

werk met deze doelgroep.

Allereerst wordt in dit hoofdstuk een toelichting gegeven op dit deelonderzoek (pa-

ragraaf 5.1) door dieper in te gaan op het werk van de verschillende professionals.

Ook wordt ingegaan op de kenmerken van 'de fase4-client' en wordt stilgestaan bij
de plaats van oordeelsvorming in het professioneel handelen. Vervolgens wordt in
paragraaf5.3 de onderzoeksopzet uiteengezet. In paragraaf5.4 worden de resultaten

van de interviews gepresenteerd. Tenslotte worden inparagraaf 5.5 enkele voorlopi-
ge conclusies getrokken.

5.1 De professionals, de doelgroep en oordeelsvorming

De professionals
Professionals worden geïnterviewd om variabelen op het spoor te komen die de ach-

terstandssituatie van de doelgroep beschrijven en in de mate waarin deze belemme-

rend of blokÍ<erend werken voor een succesvolle arbeidstoeleiding. In de interviews
wordt ook dieper ingegaan op het proces van oordeelsvorming door professionals.

Het gaat hierbij om de professionals die als begeleider betrokl<en zijn btj het gehele

haject van arbeidstoeleiding. (kr bijlage 1 staat een schematisch overzicht van het

proces van arbeidstoeleiding). In het kader van dit onderzoek hanteren we de term:

consulenten (elders ook wel: trajectbemiddelaars of tajectbegeleiders genoemd).

Het zijn de consulenten die te maken hebben met de cliënten met een zeer ongunsti-
ge positie op de arbeidsmarkt: de fase 4-cliënten, veelal vallend onder de verant-

woordelijtl'reid van de Gemeentelijke Sociale Diensten.

De consulenten verrichten bepaalde activiteiten 'zelf , andere activiteiten besteden
zij uít aan 'deskundige derden' (inkoop). ril/elke deeltrajecten worden uitbesteed,

hangt zowel af van individuele deskundigheid en affiniteit van de consulent, als van

beleidskeuzes, budgetten en kernactiviteiten van de dienst sociale zakenvan de be-

treffende gemeente. Een interventie als scholing zal bijvoorbeeld altijd uitbesteed

worden. Als er sprake is van uitbesteding heedt de consulent op als case'manager.

Op grond van het voorgaande is het volgende onderscheid gemaakt:
o Er zijn verschillende trajectfasen en daardoor ook verschillende momenten

van oordeelsvorming door de consulent.
o Er zijn derden bij deeltrajecten behokken die op hun beurt een oordeel heb-

ben over de cliënt en hun bevindingen terugkoppelen.
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o Idealiter zir, er voor deze beslismomenten criteria geformuleerd (in de vorm
van protocollen).

De fase-4-cliënten
De cliënten in de portefeuille van de consulenten zijn allen te duiden als fase4-
cliënten; zij voldoen dan ook in hoge mate aan de kenmerken zoals genoemd in
hoofdstuk 2. l|r/let name de 'znraÍe persoonlijke belemmeringen' zljn terugkerende

blokkades in de trajecten van arbeidstoeleiding.

Een fase-indeling zoals die momenteel gehanteerd wordt, kan niet anders dan enigs-

zins kunstmatige samengestelde subgroepen opleveren. Opvallend is namelijk de

diversiteit binnen de populatie van fase4-cliënten. In dit veldonderzoek is die diver-
siteit veelal gekoppeld aan de sociale geografie van de stad (zie ook bijlage 3).

Oardeelsvorming tij dens het traj ect

Oordeelsvorming ten dienste van activering en reihtegratie omvat de inschatting

door de professional van de mate waarin de werkzoekende kan beschikken over

benodigde capaciteiten voor een bepaald soort werk. Bij de individuele beschikbaar-

heid van capaciteiten wordt gedoeld op het geheel van verÍnogens en vaardigheden

die iemand heeft ontwikkeld of zou kunnen ontwikí<elen. Bij einddoelen van toelei-
dingsactiviteiten valt te denken aan: welzijn, betaalde of onbetaalde arbeid, additio-
nele of reguliere arbeid, een meer of minder specifiek beroep of concrete functie.

Oordeelsvorming komt tot stand op grond van verschillende instrumenten en rfi/aar-

nemingen. Daardoor heeft oordeelsvorming een objectieve en een subjectieve com-
ponent. Juist die subjectieve component is datgene wat men pleegt te verstaan onder

'professioneel handelen'. Oordeelsvorming vormt mede daardoor een weinig trans-
parant onderdeel van arbeidstoeleiding. Dat is zowel vanuit het perspectief van de

cliënt als vanuit het perspectief van de organisatie een onwenselijke situatie. Im-
mers, voor niemand is duidelijk op grond waarvan de consulent tot keuzes en beslis-

singen komt. In de interviews wordt aandacht besteed aan deze situatie.

Oordeelsvorming is een doorlopend en dynamisch proces; gedurende het gehele

traject wordt op meerdere momenten door meerdere functionarissen een inschatting
gemaakÍ van de beschikbare en benodigde capaciteiten van de werkzoekende cliënt.

5.2 Opzet van het onderzoel«o vragen en werkwijze

Het veldonderzoek is gehouden bij de Dienst Sociale Zakelr- van een middelgrote

stad. Dat de keuze juist op deze gemeente is gevallen heeft te maken met de ver-

wachting dat bij steden van deze omvang een veelzijdig beeld bestaat van de pro-

blematiek van moeilijk bemiddelbaren. Dit beeld heeft te maken met een brede soci-

ale spreiding binnen de populatie fase4-cliënten. Zowel langdurig werkloze acade-

mici als gescheiden wouwen met jonge kinderen zijn ruim vertegenwoordigd in het

bestand van de consulenten. Ook geeft een gemeente zoals Groningen een gevari-
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eerd beeld van enerzUds grote-stads-problematielg en anderzijds de normale gang

van zaken in een provinciestad.

Ziebijlage 3 voor een beschrijving van de dienst Sociale Zaken.

Bij de opzet van het onderzoek is gekozen voor een lovalitatieve benadering: het

interviewen van professionals betrokÍ<en bij arbeidstoeleiding. De situatie van de

individuele cliënt staat centraal in de gespre}í<en

Met vier consulenten bij een dienst Sociale Zaken zijn interviews gehouden over

hun activiteiten op het gebied van arbeidstoeleiding en over het casemanagerschap.

Met een vijftal consulenten is een groepsinterview gehouden over de doelgroep

werkzoekenden met een zeeÍ ongunstige positie op de arbeidsmarkt. Hierbij was de

invalshoek de doelgroep en de organisatie. Oordeelsvorming is hierbij als onderwerp

expliciet naar voren gebracht

Tevens is een interview gehouden met een trainer/opleider, die consulenten opleidt

en traint op het gebied van (oordeelsvorming bij de) arbeidstoeleiding voor werk-

zoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Bij de interviews is gebruik gemaakt van een interview-handleiding waarin ge-

spreksonderwerpen staan aangegeven (zie bijlage 2). Als voorbereiding op de inter-

views met de consulenten is een aantal klantendossiers bestudeerd, om zodoende

beter inzicht te krijgen op de processen en de inhoud van de arbeidstoeleiding bij de

befrokken dienst Sociale Zaken.

De volgende vragen zijn behandeld:
o Werkt men volgens een bepaalde methodielg een eigen methode of op grond

van een combinatie van methoden.

Volgt men - meer of minder systematisch - een aantal stappen.

Wat gebeurt er bij het eerste cliëntcontact: waar let men specifiek op bij de

oordeelsvorming in de fase van intake.

Welke rol speelt motivatie van de cliënt daarbij en hoe beoordeelt men die

motivatie en op basis van welke factoren.

Wanneer en hoe komt men tot het oordeel dat een volgende stap in het tra-
ject wel of niet zinvol is.

Maakt men in de praktijk gebruik van een indeling naar soort probleem
(psychische, ffsiek, sociaal) als het gaat om de keuze van de aanpak? Of
maakt men gebruik van meer algemene factoren zoals te lang zonder werk
geweest, motivatieproblemen.
In hoeverre maakt men gebruik van gezond verstand en in hoeverre van spe-

ciale technieken.

Wat maakt de arbeidstoeleiding van deze doelgroep moeilijk (bijvoorbeeld

de diversiteit van belemmerende factoren).
Wat zijn factoren, omstandigheden of feiten \ryaar een consulent niet de vin-
ger achter kan lcijgen? \Melke factoren veroorzaken onzekerheid bij de oor-
deelsvorming.

a

a
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Door het gebruik van deze systematische opsomming van 'verplichte' onderwerpen,

worden de verschillende gesprelken vergelijkbaar. De gesprekÍ<en zijn op band op-
genomen en daama verbatim uitgetypt. De protocollen zijn geanonimiseerd.

Gehanteerde methodiek
Niet alle consulenten geven aan dat ze volgens een bepaalde methodiek werken. Wel
heeft iedereen een eigen werkwijze ontwi*Í<eld, die gekenmerkt wordt door achter-

eenvolgens een aantal stappen te zetten met de cliënt. Sommige consulenten hante-

ren een checklist om te voorkomen dat bepaalde elementen worden overgeslagen.

De consulenten geven aan dat hainingen en het aanleren van methodieken een deel

van hun professie is; dat voor het overige het 'Vingerspitzengefiihl' en de ervaring

van groot belang zijn. Gebruik maken van theorieën en training heeft ook met de

persoonlijke stijl van de consulent te maken. Enkele consulenten geven aan veel
gehad te hebben aan bepaalde trainingen, terwijl anderen wijwel uitsluitend op hun

eigen inzichten verffouwen.
In de persoonlijke benaderingen is in grote lijnen wel de methodiek te herkennen

zoals men die middels een training heeft aangeleerd en zoals die veel voorkomt in
hajectbemiddeling (Radar, I 996).

De methodiek is gericht op het stellen van een diagnose en op grond daarvan bepa-

len welke vervolgstappen gezetmoeten worden.

Fase 1: introductie
Het doel hiervan is ten eerste een wederzijds aftasten, het uitwisselen van basisin-

formatie tussen consulent en cliënt. Daarnaast is de introductie bedoeld om een eer-

ste stap te zetten om een vertrouwensrelatie op te bouwen.

Fase 2: beeldvorming
Hier wordt op basis van het verhaal van de cliënt de eigenlijke diagnose (van dat

moment) gesteld. Aan het eind van deze fase moet de consulent een beeld hebben

van de sterke kanten van de cliënt, diens belemmeringen en de motivatiebronnen.
Fase 3: perspectief verbreden (ook wel: motiveren genoemd)

ln deze fase wordt de diagnose verdiept; nagegaan wordt waar belemmeringen en

weerstanden zitten. In deze fase dient de cliënt aan te geven of hij inderdaad een

traject in wil.
Fase 4: tajectplan opstellen
Dit is de afronding van de diagnose: een analyse van de informatie en de processan

uit de vorige fasen.

Het eerste contact hrssen de consulent en de cliënt, veelal het intakegespre§ is een

belangrijk moment. Daarbij is wel de herkomst van de cliënt van belang. Bij een

zogenoemde 'zelfrnelder' (iemand die zich spontaan meldt bij de dienst sociale za-

ken voor een traject gericht op arbeidstoeleiding) is dit eerste contact anders van

aard dan bij een cliënt die na een heronderzoek (en dus een bezoek aan de bijstands-

consulent) bij de consulent werk komt.

In de fase van beeldvorming - de eigenlijke diagnose stellen - wordt bij het verhaal

van de cliënt een checklist gehanteerd met minimaal de volgurde onderwerpen: ar-
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beid, solliciteren, opleiding, sociaal netwerk, dag- en wijetijdsbesteding, financiën

en toekomstbeeld.

De eerste stap is altijd bedoeld om onderzoek te verrichten naar de mogelijkÍreden en

de beperkingen van de cliënt. De voorinformatie die uit het dossier gehaald kan

worden, bestaat onder meer uit: sollicitatiegedrag, fase-indeling, opleiding en ar-

beidsverleden, arbeidsverplichting en beperkingen. Dit moet er toe leiden dat er een

oordeel komt over de mate waarin de cliënt een traject wil en kan volgen. Kenmer-
kend daarbij is de combinatie van feitelUke informatie en de beleving door de cliënt.

Soms is er meer of minder dossierinformatie (aftrankelijk van de herkomst van de

cliënt). Niet iedere consulent maakt daar echter gebruik van. Sommige consulenten

willen volkomen blanco starten, zonder vooroordelen van andere functionarissen,

anderen zien dossierstudie als efficiënt en klantvriendelijk.

Veelal is een vooronderzoek bij de cliënt inventariserend (ten aanzien van de woon-
situatie en dergelijke) en vervolgens gaat men in op de opgaaf van de feiten. Dit is
het eerste moment van oordeelsvorming. Het vooronderzoek moet tot een conclusie

leiden op grond waarvan de consulent kan besluiten te stoppen of door te gaan met
het traject van arbeidstoeleiding.

De inventarisatie van de persoonlijke situatie levert de eerste informatie op over

mogelijk1reden om te werken. Hierbij komt doorgaans aan de orde of iemand daad-

werkelijk solliciteert en of dat doelgerichte sollicitaties zijn.
Een volgende stap kan njn dat de consulent de cliënt de waag voorlegt: "Wat wil je
nou eigenlijk, wat zijn je drijfreren om aan het werk te gaan". Hierbij komt de moti-
vatie van de cliënt ter sprake. Het kan namelijk zo zijn dat iemand die drijfreren om
aan het werk te gaan niet heeft, of ze niet kent. Ook hier kan nader onderzoek nodig
zijn.

Het proces van oordeelsvorming bij het eerste contact kan als volgt worden samen-

gevat: inventariseren van feiten, de beleving van de cliënt van die feiten, de tijdsbe-
steding van de cliënt (dagverhaal), sollicitatiegedrag, uiterlijlq drijfueren en motiva-
tie.
Uit deze stappen wordt een oordeel gevormd over het wel of geen traject inzetten
gericht op arbeidstoeleiding.
De analyse van de resultaten is gebaseerd op twee principes:

o Het ordenen van het materiaal: de indeling van verschijnselen in soorten be-
gnppen, dimensies, aspecten, indicatoren en dergelijke. Met andere woor-
den: welke verschijnsel en zijn te constateren?

o Het structureren van het materiaal: zoeken naar relaties tussen voornoemde

verschijnselen, oorzaken, gevolgen, fasen en dergeldke. Oftewel: in welke
samenhang komen verschijnselen voor?

Beschouwing
Een combinatie van enerzijds een gerichte methodiek en anderzijds de eigen profes-

sionaliteit lijkt een goede mengeling op te leveren van enerzijds feitelijke, objectieve
informatie en anderzijds de meer subjectieve informatie en beleving. In ieder geval
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dient op een aantal vaststaande items antwoord te komen, wil oordeelsvorming mo-

gelijk zijn. Veelal is één gesprek niet voldoende om zowel de objectieve als de sub-

jectieve informatie boven tafel te krijgen. Overigens zijn in de uiteindelijke werk-

wijze duidelijke verschillen tussen consulenten geconstateerd.

5.2.1 Voorwaarden voor de consulent

In het proces van oordeelsvorming moet de consulent steeds een afweging maken

over de te volgen koers. Bij de start van het proces van arbeidstoeleiding dient echter

een fundamentele waag beantwoord te worden: wordt voor de betreffende cliënt wel

of geen traj ect gestart?

Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden (zoals consulenten die hanteren) voor
het starten van een traject.

Motivatie
Motivatie van cliënten is voor consulenten de belangrijkste voorwaarde om een tra-
ject in te kunnen gaan; zonder motivatie geen fraject. Tegehjkertijd geeft men aan

dat het heel moeilijk is om te achterhalen waarom mensen niet gemotiveerd zijn.

Daarentegen overheerst de opvatting, dat de overgrote meerderheid van de cliënten

echt wel iets wil:
"...Het is misschien ooit wel begonnen als 'ik hoef niet zo nodig', maar ik
denk dat er bij iedereen wel iets van motivatie is (..). Ik denk dat ze zelf cli-
enten vaak een verhaal gemaaW hebben van hun eigen mislukken ofzo. En

dan lijW het ookweer op niet gemotiveerd ziin".
Consulenten gaan mede daarom relatief ver in zowel het onderzoeken van de oor-
zaakvan schijnbare ongemotiveerdheid, als in het zoeken naar mogelijkÍreden om te

interveniëren en zodoende de motivatie te vergroten.

Een activeringsshategie van een consulent kan gericht zijn op het overtuigen van

een cliënt om hem zodoende te motiveren. Een van de argumenten die men daarbij

gebruikt, is dat een traject wellicht kan leiden tot onafhankelijkheid van de sociale

dienst, los van een uitkering en los van de verantwoording die ze steeds moeten af-

leggen. Een andere manier van interventie gericht op motivatie die is genoemd (be-

halve overtuigen), is simpelweg meer informatie geven. Bij cliënten kan onbekend-

heid bestaan over zowel bepaalde beroepsrichtingen als over de weg om daar te ko-

men.

Het komt bij deze doelgroep nogal eens voor dat de motivatie puur op economische

of Íinanciële drijfreren is gebaseerd. Op het moment dat iemand dan bijvoorbeeld al

'znrarte' inkomsten heeft, is die motivatie gering. Op dat moment kan de consulent

zijn overtuigingslcracht inzetten om motivatie te halen uit het feit dat men onafhan-

ketijk zou kunnen worden van de sociale dienst door te gaan werken. In voorkomen-

de gevallen kan ook het dreigen met een sanctie (strafkorting op de uitkering) doel-

treffend zijn.
"Ik denk dat voor heel veel mensen de vrijheid van de sociale dienst en het

niet rneer verantwoording hoeven afleggen, een hele duideliike bron van

motivatie is om uit de bijstand te willen. Mensen denken vaak zelf niet zo;



TNO-rapport

2590009tt9900526

39

die denken alleen maqr: met zo'n WIll-baan schiet ik niks op. Je lrunt cliën-
ten dan helpen met de voordelen te zien van werken. Blijkbaar latnnen ze dat
zelf niet.

Vanuit de opvatting dat bry het merendeel van de cliënten wel motivatie aanwezig is,

maar dat deze om wat-voor-reden-dan-ook onvoldoende manifest is, voert men ook
gerichte motivatie-interventie uit, gericht op het vergroten van de veronderstelde

motivatie. Een voorbeeld uit een eigen ontwikkelde groepstraining:
"Toen huam ik tot de ontdekking: je hebt mensen die niet durven en mensen

die niet willen. Als je die samen in een groep zet (...). Die niet-durvers wil-
len wel, maar hebben een drempel. En die niet-willers zeggen: ik heb zulke
leuke dingen om te doen waarop die anderen heel boos worden... en dat
werkt fantastisch!"

Zwartwerken
Met de voorwaarden die consulenten stellen om met een cliënt een traject in te gaan,

komen ook moeilijk te benoemen belemmeringen voor, zoals bijvoorbeeld 'zwart'
werken. Sommige cliënten hebben dergelijke illegale inkomsten; dit is voor consu-
lenten vaak een reden om geen faject met de cliënt in te gaan.

De redenen hiervoor zijn divers, maar de belangrijkste reden is wel, dat de financiële
prikJ<el als motivatie om te werken afwezigis bij deze cliënten Deze mensen hebben
hun zaa§es dermate goed voor elkaar, dat een traject gericht op regulier werk voor
hen niets bijdraagt.
Wat consulenten wel eens proberen, is cliënten ervan te overtuigen dat als z.e'zvtaÍt
werk' 'wit' zouden doen, dat ze dm van de bijstandssituatie (en alle consequenties

van dien) af zouden komen. Het vooruitzicht onafhankelijk te zTjn van de sociale
dienst is vaak wel een sterke prikkel.
Mocht de cliënt persisteren inzijn houding en gedrag dan besluit een consulent geen

traject te starten. Bovendien besluit hij in veel gevallen om de uitkeringsafdeling op
de hoogte te stellen, die op hun beurt kururen beoordelen ofeen maahegel opgelegd
moet worden.

"Als er eigenlijk niet zo veel aan de hand is"
In sommige gevallen blijkt dat er eigenlijk geen noodzaak bestaat om een cliënt via
een meer of minder intensief traject te begeleiden naar arbeid. Dit ondanlcs het feit
dat iemand al een hele 'historie' bij de dienst kan hebben opgebouwd, waarin voort-
durend bevestigd is dat hij 'moeilijk bemiddelbaar' is. Dan kan naar het oordeel van
een consulent een ftaject van arbeidstoeleiding overbodig zijn:

"Vaak ligt het toch ook aan de presentatie, en dan hoef ik er eigenlijk niet
eens een traject voor uit te zetten (...). Ik heb een voorbeeld gehad van ie-
mand die jóren werkloos is geweest. En dan kan ik natuurlijk makkelijk sco-
ren door te zeggen: ik neem je in traject (...). Maar voor mij was duidelijk:
er is eigenlijk niet zo veel aan de hand, die jongen heef voldoende lwaliteï
ten, alleen z'n presentatie moet verbeteren".
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Praktische zaken

Tot slot kunnen er ook praktische belemmeringen in bijvoorbeeld de privé-sfeer een

rol spelen die ertoe leiden dat een consulent niet overgaat tot het inzetten van een

traject van arbeidstoeleiding. Een veel voorkomend voorbeeld hierbij is (het gebrek

aan) kinderopvang.
Daarbij dient de consulent zeer alertl.r njn en "tot op het bot" door te vragen om

vast te kunnen stellen ofdergelijke praktische zaken opgelost en afdoende geregeld

zijn. Ervaring leert namelijk dat een cliënt in al z'n enthousiasme de praktische con-

sequenties niet voldoende overziet.

Beschomtting

Bij het opstarten van een activeringstraject is het voor een consulent belangrijk te

weten hoelang de investeringen moeten duren (wanneer ophouden). Oordeelsvor-

ming heeft dus ook alles te maken met het bepalen van grenzen door de consulent.

De wijze waarop dit proces zich voltuekt is onduidelijk en heeft een intuitief karak-

ter.

Een ander aspect betreft het leervermogen en de veranderbaarheid van de betollken
cliënt. In het voorbeeld van de 'niet-durvers' zou dat bijvoorbeeld een belangrijke

rol kunnen spelen. Maar ook bij de minder gemotiveerde cliënten, zoals de 'niet-
willers' en de zwartwerkers is het zoeken naar de grerrzen en het overzien van de

consequenties van het overschrijden daarvan een belangrijk element in het proces

van oordeelsvorming.

5.2.2 Belemmeringen bii de cliënt
Een volgende stap is na te gaan of er belemmeringen bij de cliënt zijn die een (suc-

cesvol) traject van arbeidstoeleiding in de weg staan. Deze belemmeringen spelen

primair een rol bij de oordeelsvorming rondom de keuze voor het starten van een

tuaject. Het kan ook later aan het licht komen dat der.e factoren belemmerend zijn.

Soms hebben belemmeringen betrekking op lichamelijke problemen, soms zijn ze

een uiting van (een gebrek aan) motivatie.

Me dis che ( ichamel ij ke) b e lemmeringen
'Wanneer 

een consulent wordt geconfronteerd met een cliënt die aangeeft medische

belemmeringen te ondervinden, spelen bij oordeelsvorming twee aspecten een rol.

Ten eerste moet onderzocht worden of het gaat om het bestaón van belemmeringen

bij een cliënt of slechts om het claimen ervan (gezondheidsklachten zijn hier een

voorbeeld van). Bij gezondheidsklachten kan dat er toe leiden dat nader onderzoek

wordt ingesteld om de klachten te objectiveren (door middel van het opvïagen van

een medisch attest van de GGD-arts of door een REA-toets). Tevens moet worden

nagegaan in hoeverre de belemmeringen daadwerkelijk belemmerend zijn voor het

nemen van een volgende staP.

Als cliënten belemmeringen blijven opperen (klachten claimen) dient de consulent te

onderzoeken of er sprake is van een gebrek aan volharding, het bieden van weer-

stand (coping) of dat er sprake is van het zoeken naaÍ een legitimering van niet-

willen.
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Soms kan relativeren van de argumenten of de persoonlijke situatie van de cliënt al

voldoende zijn brj het vermoeden van louter geclaimde klachten (die worden ge-

bruikt om te ontkomen aan een traject van arbeidstoeleiding):
"Ik zeg dan ook altijd: hier werken 600 mensen in dit gebouw. Dacht je dat
die allemaal gezond zijn? Iedereen heeft wel wat, maar dat betekent niet dat
je niet htnt werken".

P sychische belemmeringen
Ten aanzien van psychische belemmeringen heden andere processen van oordeels-

vorming in werking. Immers, objectivering van psychische klachten is in veel geval-

len niet goed mogelijk of niet wenselijk. Bij die cliënten gaat het er veeleer om, een

bij die belemmeringen passend traject te vinden. Naarmate het externe netwerk voor
de inzet van frajecten ofprojecten groter en bekender is, dienen zich dergelijke op-

lossingen eerder aan.

Als er sprake is van het claimen van klachten op psychisch vlak, hanteren consulen-

ten ook wel de methode van relativeren en confronteren:
"Dan zeg ik: we zijn allemaal mensen en in onze omgeving gaan altijd men-

sen dood of worden mensen geboren (...). Maar het leven gaat wel door.
Dat is voor mij geen reden dat je niet zou htnnen werken".

In het proces van oordeelsvorming zullen psychische klachten getoetst moeten wor-
den op enerzijds het waarheidsgehalte en anderzijds de relevantie. Dat is - mede

gegeven de verkouwensrelatie die een consulent en een cliënt moeten opbouwen -
niet altijd even gemakt<elijk.

Ve r s I av in gs pro b I e mat ie k
Oordeelsvorming bU de mogelijkheden voor arbeidstoeleiding bij verslavingspro-
blematiek vindt veelal plaats door te wagen naar de dagbesteding. Op grond daarvan
ontstaat een beeld van de leefirijze van de cliàrt en in hoeverre de verslaving bepa-
lend en belemmerend is.
In sommige gevallen wordt als alternatief ondersteuning geboden bij het vinden van
gepaste professionele hulpverlening. Overigens wordt dit door "de dienst" niet op-
genomen in de dienstverlening, maar verrichten de consulenten dit als een exha
service.

Een aspect dat gekoppeld kan zljn aan de oordeelsvorming bij verslavings-
problematie§ is onderzoek naar het leervermogen. Vaak is er namelijk sprake van
een niet afgeronde algemene of beroepsopleiding en is er noodzaak voor scholing.

" (...) met 14 jaar is het misgegaan. Dan komen ze gepoW en gemazeld op
25 jarige leefiijd en ex-verslaafd weer terug. Dan weet je niet hoe drugs hun
verstandelijke vermogens hebben aangetast. Soms niet en soms ernstig".

Zorgtlicht
Zorgplicht voor kinderen is een groot probleem. De mate waarin consulenten hier-
mee geconfronteerd worden, hangt af van het werkgebied; in bepaalde wijken in de

stad komen veel alleenstaande moeders met kleine kinderen voor. De noodzakelijke
opvang is nauwelijks te krijgen.
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Een van de consulenten gaf aan dat een gebrek aan alternatieven voor bestaande

kinderopvang heel kenmerkend is voor een deel van de cliënten Veelal ontbreekt het

aan een adequaat sociaal netwerk. Als verklaring daarvoor wordt gegeven dat een

netwerk onderhouden ook met geld te maken heeft (bij elkaar op bezoek gaan etc.)

en men bang is om verplichtingen aan te gaan.

Een ander element hierbij is overigens, dat een belemmering als kinderopvang zowel

praktisch als emotioneel moet worden opgelost; de moeder moet ook nog in staat

zijn om de kinderen voldoende los te laten en zich te concentreren op andere zaken.

Vrijwilligerswerk
Consulenten ervaren regelmatig dat cliënten wijwilligerswerk verrichten en deze

activiteit als belemmering opweÍpen als het gaat om het starten van een traject ar-

beidstoeleiding. Voor die cliënten is dat wijwilligerswerk dus geen stap op $/eg naar

betaalde arbeid, maar een legitimering om dat juist niet te doen.

Een consulent probeert allereerst om een cliënt met dat wijwilligerswerk toch in een

traject te plaatsen, door er bijvoorbeeld een WTW-baan van te maken; vaak zijn cli-
enten onwetend over die mogelij}fieid.

"Mensen zijn vaak heel actief op de school van hun kinderen. Die h,tn je dan
wel als klassenassistent laten werken in de WIll. Want als je iets lamt vin-
den dat dicht bij ze ligt, dan is dat hun lcracht. Dan hoefje maar heel weinig
te veranderen en dan hebben ze geen uitkering meer".

Cliënten kunnen echter zeer hardnekkig zijn waardoor een consulent soms bakzeil

moet halen. Cliënten worden ervan op de hoogte gesteld dat 'hun geval' gemeld

wordt bij de uitkeringsafdeling.
"Soms is vrijwilligerswerk een traject orn mee te beginnen, maar soms zitten
mensen daar al 10 jaar in en dan zijn ze directeur van een boeddhistische
tempel of zo. Ikvind het niet rechnaardig om op die manier de uitkering te
laten behouden".

Overige sociale problemen

Factoren als schulden en huisvestingsproblemen kunnen ook belemmerend werken.

In dit veldonderzoek zijn dez,e factoren echter niet als extra complicerend gemeld

ook kwamen ze rtiet frequent voor. Aangegeven is, dat bepaalde problemen wel

samen kunnen gaan met een reïntegfatietraject, maar dat er dan wel op de een of
andere manier actie ondernomen moet worden om het probleem te verminderen. In
voorkomende gevallen kan het de consulent zijn, die de eerste aanzet geeft of con-

tact legt met de hulpverlening of zorginstelling.

Opvallend is dat een detentieverleden meer door de cliënt dan de consulent als be-

lemmering wordt ervaren. De taak van de consulent is dan om de client blijvend te

confronteren met diens kwaliteiten (opleiding, ervaring, persoonlijkÍreid, etc.).

Beschouwing
Het lijkt erop dat met name cliënten die gemotiveerd zijn om te werken, hun belem-

meringen bagatelliseren. Dit komt nogal eens voor bij alleenstaande moeders, die

heel gemotiveerd een opleidingstraject willen starten maaÍ geen opvang voor de

kinderen hebben.
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Andere factoren worden door gemotiveerde cliënten juist vergroot. Bij bepaalde
beïnvloedbare belemmeringen gaat het erom dat ze niet geheel opgelost hoeven te
zijnmaar hanteerbaar worden. Dat geldt bijvoorbeeld bij verslavingsproblematiek en
schulden. Consulenten hanteren hier verschillende criteria.

De kunst is, om belemmeringen en mogelijke interventies steeds te koppelen aan
mogelijkÍreden voor werk. Soms begeeft de consulent zich op het persoonlijk terrein
van de cliënt. Bijvoorbeeld brj het uiterlijk van de cliënt kan dat een rol spelen. Een
consulent kan een cliënt daarmee confronteren, maar altijd in relatie tot een be-
roepswens.

Om tot een interventie of een traject te besluiten kan het ook zijn dat de consulent
eerst wil dat een belemmering opgeheven of opgelost is. Soms kan dat ook als
breekijzer gebruik worden om de motivatie te testen. Dat ligt vaak vooral op het
terrein van concessies willen doen. Een confronterende methode kan daarbij helpen:
kiezen of delen: "Als je die concessie niet doet, laat ik je niet in een fuaject gaaÍr".

Met andere woorden: subjectieve en objectieve belemmeringen zijn wel of niet te
beïnvloeden.

5.2.3 Moeilijkgrijpbareproblemen
De consulenten is het volgende probleem voorgelegd: inje proces van oordeelsvor-
ming kom je steeds op een punt waarop je keuzes moet maken en beslissingen moet
nemen. Maar bij zo'n beslissing is er altijd een onzekerheidsmarge: factoren waar je
geen vinger achter hebt kunnen krijgen.
Dit is heel herkenbaar voor consulenten. Iemand z-ei dan ook: "sommige mensen
krijgen het voordeel van de twijfel, er zit altijd, een gokelement in en als consulent
durfje de gok te nemen". Met name bij psychische problemen is dit aan de orde:

"(...) hebben psychische problemen gehad en zijn daar voor hun gevoel wel
een beetje uit. En willen dan aan een traject deelnemen en dan gaat het
regelmatig toch mis. Dan komt het toch weer boven (...) Gewoon de druk
van 'iets moeten' en niet aanhtnnen.

Ook in praktische z,akenzoals kinderopvang speelt een grote onzekerheidsmarge. De
cliënt overtuigt de consulent, terwijl pas later blijkt dat het niet goed geregeld is.
Een ander aspect waar consulenten in dit verband mee te maken krijgen, is de mate
waarin de cliënt kan doorzetten, uithoudingsverïnogen heeft om een andere kant op
te gaan rnet z'n leven. Consulenten zien dat ook wel als een kenmerk van deze doel-
groep.

"Dat je, pas als iemand concreet in een traject zit in een opleiding, dan pas
blijW - dat is kenmerkend voor de groep, dat ze al eerder zijn gestopt, dat er
al eerder iets mis is gegaan -".

Het zijn juist de aspecten waar men 'de vinger niet achter kan krijgen' die het traject
laten mislukken, hetgeen pas later blijkt. Uiteraard blijft alles mensenwerk, maar het
is voor een consulent heel vervelend als een traject mislukt.

"Ik voel dat sorns ook wel als een persoonlijke nederlaag. Dan denk ik: dat
heb ik gemist. Het oordeel gaat die kant op en het gaat toch helemaal mis".
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Beschotrwing

Oordeelsvorming is mensenwerk, er bestaat dus altijd kans op een foutieve inschat-

ting. Om zowel de cliënt als de consulent te sparen, zou die kans zo klein mogelijk
moeten zijn. Ervaring - zeker een slechte - kan voor een deel zo'n foutieve inschat-

ting in de toekomst voorkomen.

5,2.4 Institutionele factoren
Naast factoren die te maken hebben met de rol van de cliënt en consulent, zijn insti-

tutionele factoren van invloed op de oordeelsvorming. Deze factoren spelen een niet

te verwaarlozenrol bij de effectiviteit van het werk van de consulenten.

Men ervaart dat de gemeentelijke diensten (Sociale Zaken) midden in een omslag

van denken zit.Laghet primaat tot nu toe bij het verstrelÍ<en van een bijstandsuitke-

ring, sinds de nieuwe bijstandswet komt reintegratie van de populatie bijstands-

gerechtigden er heel evident brj. Dat kost de organisatie moeite, zo ervaren de

consulenten. De cultuur is er nog niet helemaal op de reïntegratietaak ingesteld.

De consulenten zijn in hoge mate aftrankelijk van de kwaliteit van oordeelsvorming

van collega's en van het moment van overdracht. Men ervaart de noodzaak om er-

gens 'een knip' te maken in het voorhaject. Nu gebeurt het in te veel gevallen dat de

cliënt wordt doorverwezen door een bijstandsconsulent die van mening is dat be-

trok&ene in een arbeidstoeleiding traject zou kunnen terwijl de consulent werk een

geheel andere mening is toegedaan.

De afbakening tussen de werkzaamheden van de bijstandsconsulent en de consulent-

'werk' staat onder druk door de reïntegratie-opdracht vanuit de bijstandswet. Im-

mers, ook die bijstandsconsulent zou graag zien dat de cliënt die net zijn spreek&a-

mer verlaat, een traject gaat volgen en meldt hem aan bij de consulent-'werk'. Deze

interne doorverwijzing kan op gespannen voet staan met de individuele situatie van

een cliënt. Deze situatie kan zich voordoen als de cliënt een sanctiemaatregel is op-

gelegd (een korting op de uitkering wegens onvoldoende sollicitatie-inspanningen).

De consulent laijgt dan te maken met een cliënt bij wie de motivatie voor een ar-

beidstoeleidingstraject ver te zoeken is.

Een ander knelpunt dat men ervaart is wat genoemd zou kunnen worden het primaat

van de productie: ieder ingezet traject is een goede score in de ogen van het mana-

gement. Dit plaatst een consulent soms voor een dilemma als kwantiteit van trajec-

ten uitgaat boven l«valiteit. Blijkbaar wordt een met succes afgesloten traject (werk-

hervatting) niet als hèt criterium voor succes gebruikt.

Beschouwing

Naast inhoudelijke en methodische overwegingen spelen ook institutionele aspecten

een rol in voorwaardelijke sfeer in het proces van oordeelsvorming. Voorliggende

keuzes en beslissingen van consulenten dienen ook in de kaders van interne en ex-

terne regelgeving te passen. Uiteraard kan door een professionele en creatieve hou-

ding naar een oplossing worden gezacht, maar de factor tijd (en meer ervaring van

de diensten sociale zaken met deze matene) zal meer structurele oplossingen moeten

bieden.
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Wat befreft de institutionele randvoorwaarden lijkt er behoefte te bestaan aan effec-
tieve prestatie-indicatoren die de procesgang kunnen verbeteren.

5.3 Conclusies

De interviews hebben een diversiteit aan informatie opgeleverd. In deze paragraaf
worden enkele conclusies getrokken die in een aantal onderwerpen zijn samengevat.

5.3.1 Methodiek: een eigen stijl
De consulenten werken doorgaans volgens een persoonlijk ontwili:kelde methodiek.
Deze 'eigen stijl' kan van consulent tot consulent nogal verschillen. Dit is niet ver-
wonderlijk gezien het feit dat communicatie en interactie tussen cliënt en consulent
centraal staan in het proces van oordeelsvorming. Maar ook persoonskenmerken

spelen hierbij een rol: sommige consulenten laten zich wat meer leiden door theore-
tisch ontwikkelde methodieken en anderen minder.
Men volgt wel altijd - meer of minder systematisch - een aantal stappen. Soms is
dat gebaseerd op het feit dat er een verfrouwensband moet groeien; dan komen de

objectieve feiten eerst en daarna (soms pas in een tweede gesprek) de subjectieve
beleving eÍvan aan de orde. Ook kan het zijn dat er een bepaalde opbouw is in het
soort onderwerpen, bijvoorbeeld eerst de persoonlijke omstandigheden en daarna de
arbeidsgerelateerde onderwerpen.

5.3.2 De intake: motivatie staat centraal
De gang vanzaken bij het eerste cliëntcontact staat altdd in het teken van kennisma-
ken en rolverdeling. De cliënt krijgt min of meer expliciet te weten wat hij wel en

niet kan verwachten en omgekeerd probeert de consulent er achter te komen wat hij
van deze cliënt wel of niet kan verwachten. Anders gezegd: de oordeelsvorming in
de fase van intake vindt plaats op basis van de inventarisatie van de voorwaarden
van de cliënt en de belemmeringen van de cliënt.
Daarbij speelt 'de motivatie' van de cliënt een cruciale rol. Bij de consulent is vol-
doende motivatie een voorwaarde om een traject in te gaan. De belemmeringen die
de cliënt ervaart of oppert lijken deels een uiting van gebrek aan motivatie te zijn.
Ongemotiveerde cliënten komen volgens de consulenten niet zoveel voor; wel een
gebrek aan manifeste motivatie. Door een gebrek aan stabiliteit of zelfuerhouwen,
verandervermogen of-bereidheid, een gebrekaan concessiebereidheid offinanciële
drijfueren komt de veronderstelde motivatie onvoldoende naar voren.

Een gebrek aan motivatie kan ertoe leiden dat men tot het oordeel komt dat een vol-
gende stap in het traject niet zinvol is. Een heel duidelijk voorbeeld daarvan is de
cliënt die zichzelf goed kan redden: heeft een uitkering en daarnaast inkomsten van
'w,Iart' werken. Maar ook forse lichamelijke, psychische enlof sociale beperkingen
kunnen ertoe leiden dat een arbeidstoeleidingsfraject (op dat moment) niet zinvol is.
Er dient daarbij overigens wel een afweging gemaakt te worden in hoeverre het juist
stimulerend l<m zijn als er gelijktijdig een hulpverleningstraject en een arbeid-
stoeleidingstraject wordt rngezet.
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5.3.3 Geen subgroepen - meervoudige problematiek is het kenmerk
Men maakt in de praktijk geen gebruik van een indeling naar soort probleem (psy-

chische, fosiek en/of sociaal) als het gaat om de beoordeling van de aanpak. De ge-

meenschappelijke noemer bij cliënten in de bijstand, is dat het meestal gaat om

meervoudige en complexe problematiek, die ertoe heeft geleid dat men veelal lang-

durig uit het arbeidsproces is geraakt ofer zelfs nooit aan heeft deelgenomen. Erva-

ringen op het gebied van uitkering en werk hebben vervolgens het vertrouwen in

arbeidstoeleiding en rerntegratie danig geschaad.

In de dagelijlse praktrjk maken consulenten veel gebruik van hun ervaringl hun

werk wordt er in de loop van de tijd beter en gemalJ<elijker door. Net als bij het

gebruiken van specifieke methodieken, bestaan ook her voor- en afkeuren van het

gebruik van speciale technieken. Bij het werk van de consulent lijkt het vooral te

gaan om het samenspel van meevoelen, doorpakken, vertrouwen en wantrouwen.

De arbeidstoeleiding van de doelgroep is moeilijk vanwege de diversiteit, de com-

plexiteit en de samenloop van belemmerende factoren.

5.3.4 Onzekerheidbijoordeelsvorming
Er blijven factoren, omstandigheden en feiten waar een consulent niet de vinger

achter kan krijgen. Onder andere de onvoorspelbaarheid van het verloop en de bele-

ving van psychische klachten speelt de consulenten parten. Als blijkt dat een traject

daardoor niet afgerond wordt of anderszins mislukt, blijven zowel de consulent als

de cliënt met een ?,ater zitten. Maar ook andere factoren bevinden zich in de onze-

kerheidsmarge bij de oordeelsvorming.Deze worden minder naarmate een consulent

meer ervaring (en vooral: slechte ervaringen) heeft. Dit heeft vooral te maken met de

afiveging tussen vertrouwen en wantrouwen, en de cliënt 'het voordeel van de twij-
fel'gunnen.
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6. Conclusie en discussie

In de voorgaande hoofdstukken staat aangegeven dat het werken aan de problema-
tiek van de langdurig werklozen op ten minste twee fronten kan plaatsvinden: door
aan de mogelijk*reden en positie van de doelgroep te werken en/of door aan de be-
middelingsmethode van de consulenten te werken.Deze benaderingen vormden het
onderwerp van deze studie. De hier gepresenteerde inzichten en bevindingen kwa-
men tot stand op grond van (grUze) literatuurstudie en interviews met bemiddelende
professionals. kr dit hoofdstuk worden enkele conclusies getrol:ken.

6.1 Zeer moeilijk bemiddelbaren: kenmerken en nuanceringen

Bij dynamische processen zoals de toeleiding van moeilijk bemiddelbaren zijn gere-
gelde peilingen van de stand van zaken bij cliënten nodig. Deze momenten van oor-
deelsvorming vorïnen keuzemomenten waarop besloten wordt of een volgende stap

in de richting van werk gemaakt kan worden.

Voor het vaststellen van de doelgroep is in deze rapportage een grof onderscheid
gehanteerd tussen kortdurende werkloosheid (tot een jaar) en de langdtrig werklo-
zen. De kortdurende gevallen zijn nu en in de afgelopen jaren met name het onder-
werp van de sluitend aanpak. Over de ervaringen van deze projecten bij gemeenten

komt vooral naar voren dat mits snel ingegrepen en gehandeld niet alle gevallen zo
hopeloos zijn als ze lijken. Oolg gebrekkige motivatie van werklozen als algemeen
argumant voor het achterwege blijven van werl*rervatting weegt minder ztuaaÍ.
Een ander onderwerp dat in diverse rapportages naar voren komt is het vangnet van
de zorg. Beleidsmedewerkers van SZV/ en WVS werken nu nauw samen om ook
wat beheft het vangnet de aanpak sluitend te maken.

De doelgroep waar het in deze studie hoofdzakelijk over gaat beteft de langdurig
werklozen. Er is geïnventariseerd welke persoons- of omgevingsgebonden factoren
een rol spelen bij langdurige werkloosheid. Ook is bij een willekeurig aantal projec-
ten nagegaan welke ervaringen in de praktijkzijn opgedaan. De variabelen die van
invloed kunnen zijn komen niet tot hun recht met de simpele aanduiding: 'fase4
geïhdiceerd'. Met de indrukJ<en uit publicaties en ervaringen uit projecten is hier
voor wat betreft de doelgroep nuancering in aan te brengen. In onderstaande para-
graaf wordt niet zozeer de aard van de problematiek naar voren gebracht als wel de
potentiële kansen van de cliënt.

De statische indicering met de kansmeter is een vorÍn van oordeelsvorming waaÍmee
iets gezegd wordt over de mogelijl:heden van een cliënt. Bij een meer dynamische
indeling kan iets gezegd worden over toekomstig gedrag en de 'veerkracht' van een
client. De tegenpool van veerl«acht komt tot uitdrulking in de mate van maatschap-
pelijke verweemding en de (on)mogelijkÍreid om activiteit te ontwikkelen.
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In een hiërarchische classificatie kunnen mogelll&eden van moeilijkbemiddelbaren

uitgedrukt worden in een aantal niveaus met de volgende typeringen:

o Kanshebbers: de mensen die er met grote waarschijnlijl*reid in slagen binnen

afzienbare tijd aan het werk te komen, deze mensen hebben doorgaans voldoen-

de opleiding, geen attitudeprobleern, de communicatie met bemiddelaars verloop

goed, er is sprake van maatschappelijke acceptatie en er is in principe werk dat

bij de kwalificaties van de persoon past. De arbeidshandicap kan gelegen zrjn in
gezondheidsklachten en er kan sprake zijn van een gedeeltelijke \MAO situatie.

o Potentiële kanshebbers: de situatie is als die van de kanshebbers maar er is nog

geen werk, er zijn diverse activiteiten ontplooid, activeringsprogramma's heb-

ben bijgedragen aan verbetering van de eigen situatie en ook de voorbereiding

op de arbeidsmarkt.
o Kansen in ontwikkeling: een activeringsprogramma is met succes doorlopen, er

is veel inzet getoond er is echter nog niet direct sprake van loonvormende ar-

beid. Terugval en instabiliteit komen nog voor.
o Weinig kansrijken: er zijn chronische beperkingen die zich geregeld laten gel-

den. De groep is nog niet losgekomen van de werking van een negatieve spiraal,

de bijstandssituatie biedt het enige houvast maar vormt tevens de bron voor

inactiviteit. De reïntegratie-activiteiten zijn afgebroken of niet afgerond.

o Kanslozen: Er is veel geprobeerd om de groep te activeren en te integreren. Tot

nu toe hebben consulenten niet echt vat gekregen op de groep. Er is vaak sprake

van chronische beperkingen, psychosociale problematiek speelt een belangrijke

rol en verslavende middelen vorÍnen vaak deel van de problematiek. Sociaal iso-

lement veroorzaakt verryreemding van de maatschappij: normen en waarden ver-

vagen. Intenties gericht op het vinden van werk zijn niet (meer) aarrwezig.

Deze indelingssystematiek maakt het mogeldk om beter te kunnen anticiperen op het

nut van in te zetten middelen en te verwachten resultaten. De waag is nu of het aan-

bod van activeringsprogramma's bij de groepering met de minste kansen echt zin-

loos is of dat ongeacht de emst er altijd een programma moet zijn dat aanslaat bij de

cliënten. Dit laatste doet veronderstellen dat er met 'maatwerk' wijwel altijd resul-

taat te behalen is. Deze nuancering heeft dus betekking op de inschatting van de

ernst van de beperkingen en de wijze van bemiddelen. Deze onderwerpen worden

hieronder verder uitgediept.

6.2 Complexiteit van problemen en deskundigheid van professionals

Op grond van objectieve feiten en de subjectieve inschattingen, dient een consulent

zich een beeld te voÍïnen van de mogelijkàeden van een cliënt. Op grond van een

'professioneel' oordeel wordt besloten ofeen traject gestart wordt en hoe dat inhoud

gegeven wordt. Daarbij dienen zich steeds keuzemomenten aan. Aftrankelijk van de

deskundigheid en visie van de individuele consulent en problematiek die de cliënt

aandraag!, wordt een passend vervolgpad ingeslagen. De allereerste beslissing daar-

bij heeft behekking op het wel of niet ingaan van een traject.
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Steeds doemen 'moeilijk te benoemen' belemmeringen op. Soms blijven deze be-
lemmeringen tot aan het einde van het proces van oordeelsvorming onbenoemd; het
zijn de problemen \ilaar men 'niet de vinger achter kan krijgen'.
Zolang consulenten succesvolle trajecten tot stand weten te brengen en schijnbaar
hopeloze gevallen aan het werk helpen, hanteert men bij de diverse momenten van
oordeelsvorming het principe van 'het voordeel van de twijfel gunnen'. Maar het
kernwaagstuk blijft toch: hoe ver men kan en moet gaan bij de zeer moeilijk te hel-
pen cliëntan? Dit met inachbreming van mogelijktreden en beperkingen van wet- en

regelgeving.

Het proces van oordeelsvorming in het kader van arbeidstoeleiding lijkt gebaseerd te

zijn op een minutieuze interactie tussen cliënt en consulent. Enerzijds maakt dit de

werkwijze moeilijk te beschrijven anderzijds ligt hier de uitdaging om dit wel te
proberen. Hierbij spelen de attitude van zowel cliënt als consulent een centrale rol.
Een gerichte methodiek lukt - ook al eryaren de consulenten een theoretische bena-
dering heel divers - een positieve bijdrage te leveren aan het proces van oordeels-
vorming. Niet in de laatste plaats omdat het enige voÍïn van transparantie van hande-
len laat zien.

Oordeelsvorming is echter eveneens een proces waarbij het uitwisselen van 'tips en

trucs' in de beroepsgroep van consulenten van grote betekenis is. Vervolgens kan
formalisering van 'best practice' ervaringen het gemakkeldker maken om kennis
over te dragen.

Uit de interviews is gebleken dat het steeds gaat om grenzen, die mede worden be-
paald door professionele en persoonlijke opvattingen van consulenten over de pro-
blematiek die zich aandient. De activeringsmethode als interventie en momenten
van oordeelsvorming blijven nu echter tevaagen teveel 'mensenwerk'!
Protocollering van oordeelsvorming en activering moet er toe leiden dat op beargu-
menterende wijze projecten voor cliënten toe- of afgewezen worden.

Zoals hiervoor werd aangegeven is de bemiddeling als dienstverlening afhankehjk
van een aantal mechanismen: waag naar werknemers, kosten van de bemiddeling en
de professionaliteit van de bemiddelaars. Bij een welvarende economie treedt een
verschuiving op naar meer tolerantie voor mensen met beperkingen. Maar de tole-
rantie zal niet zo tver gaan dat de moeilijkste groep zofi:la;ar aan het werk geholpen
wordt. Om deze groep te helpen is een aanpak nodig die hetzij nog niet uitgevonden
is of eigenlijk niet mogelijk is. Naast deze onzekerheid of het onveÍïnogen is het de
waag welke instantie de problemen aan l€n pakken. Aan de basis ligt de bemidde-
ling die publieke instanties bieden: de Gemeentelijke Sociale Diensten. De waag is
of de consulenten van deze instanties voldoende zijn toegerust met vaardigheden,
instrumenten en methoden om complexe, vaak deviante gedragsproblematiek te
behandelen?

Ter illusfratie: bij de groep psychiahische patii:nten in Algemeen Psychiatrische
Ziekenhuizen (APZ) blijkt dat eenderde van de bewoners tot geen enkele activiteit
komt (Van lVeeghel, 1997).

In het vakgebied van de psychiatrie mag verondersteld worden dat deskundigheid
van aan\ryezig is van de samenhang tussen ontegeld gedrag en mogelij**reden voor
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activering. Het is wellicht teveel gevraagd van ambtenaÍen van Sociale Diensten om

voldoende van deze discipline op de hoogte te zijn om op grond van een reeks van

incidentele 'gesprekken' cliënten aan het werk te krijgen. Tegenpool van deze situa-

tie is dat ambtenaren voldoende zicht moeten hebben op de zeer gespecialiseerde

reïntegratiebedrijven die goed in kunnen schatten wat er mogelijk is met de cliënt.

Hiervoor moeten in eerste instantie gerichte onderzoeken en vervolgens activerings-

prograÍrma's beschikbax zijn. Hier ligt mogelijk een taak of missie voor APZ in-

stellingen met hun front-office activiteiten die gericht zrjn op arbeidstoeleiding.

6.3 Samenhang economische en sociale activering

Oordeelsvorming over de arbeidsmogelijkheid van mensen is over het algemeen een

kritische bezigheid. In de praktijk is het moeilijk om de afiveging tussen beperking

en arbeidsgeschiktheid te maken. Objectiviteit van het oordeel is belangrijk voor de

werknemer maar ook voor de werkgever. 7-ol<an een welwillende werkgever gecon-

fronteerd worden met problemen van een werknemer die (nog) niet zijn opgelost

hetgeen de verwachte productiviteit kan belemmeren.

Het instrumart (de kansmeter) dat ontwikkeld is voor de beoordeling van kansen

voor werkzoekenden plaatst mensen in fase4 als

'werleoekenden die vanwege ? 'are persoonlijke werkbelemmeringen ziin
aangewezen op hulp en zorg die gericht is op een zodanige verbetering van

hun positie dat pas op termijn arbeidsmarWinstrumenten inzetbaar ziin ge'
richt op verbetering van hun kans op werk'.

Het aspect 'op termijn' te verwachten verbetering van kans op werk geldt in veel

gevallen voor de zeer moeilijk bemiddelbaren. Plaatsing in fase4 betekent dus voor

sommige mensen met beperkingen 'einde verhaal'. Bemiddeling van langdurig

werklozen leidt dus niet altijd tot betaalde arbeid. Maatschappelijke reïntegratie kan

voor sommige cliënten met een bijstandsuitkering al een einddoel zijn en heeft dan

betreklsing op een verbeterde maatschappelijke positie, waarbij sprake is van 'regu-

liere' maatschappelijke participatie. kr hoofdlijnen heeft de bemiddeling dan als

functie om te activeren, eerst met accent op maatschappelijke participatie en daama,

indien mogelijk op vorÍnen van economische participatie.
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In onderstaand schema (6.2a) zijn de vormen van activering in verband gebracht met

de mate van bemiddelbaarheid van de cliënt en de faseringssystematiek.

0verzicht 6.2a Economische en sociale activering in relatie tot de Íaseringssystematiek (bron: auteurs)

Fase 4 tase 3 tase 2 Fase 1

Cliënten die ingedeeld zijn in fase4 zrjn in eerste instantie gebaat bij een program-

ma met een sterk accent op sociale activering. Er is dus een deel van de cliàrten die
met zorgaanbod een verbeterde maatschappelijke positie lcijgt, meer contacten
larlgt en minder eerzaamwordt. Cliënten in fase-l moeten in principe goede kansen

hebben om werk te vinden. Economische activering bestaat voor deze groep slechts

uit het attenderen op vacatures.

Samengevat, bemiddelingsactiviteiten voor de zeer moeilijk bemiddelbare groep

hebben vaak eerst met zorg en daama met werk te maken. Uit de vele projectvoor-
beelden die we tegenkwamen is een hiërarchie afgeleid die in schema 6.2b staat
weergegeven. De activiteiten van de sociale activering kunnen op een gegeven mo-
ment overgaan in activiteiten gericht op economische activering. In een tussenfase

(transitie-mogelijkheden) kunnen vormen van maatschappelijke participatie plaats-

vinden variërend van inactief tot vormen van gesubsidieerde arbeid. Aftrankelijkvan
de mogelijkÍreden van de cliënt kan op verschillende niveaus aangehaakt worden.

0verzicht 6.2b Economische en sociale activering, een hiërarchische opbouw waar al naar gelang de noodzaak op verschil-

lende niveaus aan begonnen kan worden (bron: auteursl

Sociale activering

Rust (erkennin0 en acceptatiel

Zorg

Activering

Economische actiuering

(arbeidslAanbodverste*ing

Toeleiding

Plaatsing

6.4 Slotbeschouwing

Deze studie heeft factoren blootgelegd die vaak in samenhang gezienworden met de

moeilijlÍreid van de bemiddeling van langdurig werklozen. Er is geconstateerd dat

de veelheid van persoons- en omgevingsgebonden factoren niet de belangrijkste
informatie oplevert. Consulenten gaven aan dat het onderwerp van de vermeende
gebrekkige motivatie ook minder relevant is dan gedacht werd. Daarentegen zrln
problemen die samenhangen met leeftijd des te meer van invloed op het niet meer
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slagen van een trajectplan. Leeftijd als interveniërende variabele is een onderschatte

grootheid bij veel waagstulken over reihtegratiekansen. Leeftijdsgericht beleid (of
de ontwikÍ<eling daarvan) kan mede uitkomst bieden voor de bijstandspopulatie.
Wat het meest van belang is om de effectiviteit van activering, bemiddeling en

toeleiding te verhogen is een procesmatige aanpak van de problemen. Daamaast

wordt algemeen genoemd dat samenwerking het sleutelwoord is. Samenwerking op

zowel het niveau van de uitvoering als ook voorwaardenscheppend. Interdeparte-

mentale samenwerking gaat meer voÍïn laijgen doordat economische activering en

sociale activering verweven raken bij de bemiddeling.

De moeilijkheid van het inschatten van de moeilijkheid bemiddelbaren
Bij overheden maar ook in de publieke opinie leeft de waag wat eigenlijk het ren-
dement is van het activeren en de hoge kosten die daarmee gemoeid zijn. Recentelijk
is hier in de beeldende media (uitzendingen, januari 2000: VARA, Zembla en NOS,

NOS Laat) aandacht aan besteed. Bij een algemeen gebrek aan inzicht van de relatie
tussen investeringen en opbrengsten (aan welke cliënt nog wel beginnen en welke

niet) komt steeds de subgroep in beeld waarvan de 'kijker' direct ziet dat er sprake

moet zdn van relevant werkvermogen rnaar dat de 'wil om te kunnen' vervlogen is.

De evaluatie van literatuur, projectbeschrijvingen en veldonderzoek bij consulenten

heeft inzichten opgeleverd over de situatie van de moeilijk te bemiddelen groep

werklozen en de wijze waarop deze problematiek aangepakt wordt. De resultaten

zijnin een aantal onderwerpen sameÍr te vatten.

Wie zijn nu die moeilijk bemiddelbaren?

kr hoofdlijnen zijn er twee soorten belemmeringen die in het rapport enkele malen

zijn genoemd als objectief en subjectief van aard.

In beide groepen bevinden zich langdurig werklozen die 'moeilijk aanspreekbaar'

zijn door de publieke instanties voor arbeidstoeleiding. Objectieve belemmeringen
zijn verantwoordelijk voor het merendeel van de problemen. Cliënten met subjectie-
ve belemmeringen zijn echter moeilijker te doorgronden (diagnostiek) en te helpen

(interventies).
- Subjectieve belemmeringen (wat mensen overkomen is) zijn 'situationeel

enlof persoonsgebonden' en bieden in principe mogelijkàeid tot verande-

ring. Hier consistent op inspelen met een individuele benadering biedt voor
een deel van de doelgroep de opening die uiteindelijk tot een baan leidt. Van
de mensen met subjectieve belemmeringen is er echter een deel waarbij in-
terventies niet tot werk leiden. Deze groep heeft 'gedragsgebonden belem-

meringen' die hen weerhoudt van de gewenste veranderingen. Het njnbiy
voorbeeld de cliënten die als het ware belangen hebben om 'ongebonden' te

zijn. Mensen die het voor zichz.elf onmogelijk achten om aan reguliere ar-

beid deel te nemen.

Bij overwegingen over in te zetten middelen en trajecten is het duidelijk dat

een selectieve diagnostiek van belemmeringen belangrijk is. Hiervoor zijn in
het geheel geen richtldnen aangetoffen.
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- Objectieve belemmeringen zUn ook 'situationeel eÍlof persoonsgebonden'

maar bieden minder mogelijkheid tot verandering. Voorbeelden hiervan
zijn: wouwen in de bijstand met een zorgplicht voor hun kinderen, oudere

werknemers, allochtonen met beperkte kennis van de Nederlandse taal en

vakkennis, mensen met ernstig chronisch verslavingsgedrag en/of onaange-

past gedrag.

Deze bevindingen die afgeleid zijn uit projectbeschrijvingen en ervaringen van con-

sulenten geven aan dat beide typen belemmeringen hun probleemgevallen hebben.

Het is de waag of de bemiddelende consulenten voldoende mogelijkÍreden hebben

om brj de specifieke problematiek te bemiddelen. Voor het op weg helpen van ver-
schillende subgroepen zijn specifieke ingrepen geihdiceerd, bijvoorbeeld voor men-

sen (meestal rnouwen) met een zorgplicht kinderopvang, voor 45 plussers een sys-

tematiek die rekening houdt met leeftijdsgevoelige factoren, voor allochtonen meer

aandacht voor kennis van de Nederlandse taal.

Behoefie aan methodiekontwikkeling en replicatie van werhuijzen
Uit projectbeschrijvingen komt naar voren dat er nauwelijks sprake is van een sys-

tematische aanpak van de problematiek. Er zijn geen geprotocolleerde werlonrijzen
aangefroffen. Er kan dan ook niet anders geconcludeerd worden dan dat de gehan-

teerde activeringsmethoden vage, niet-repliceerbare interventies njn. Dit wil niet
z.eggen dat er her en der goed werk verricht wordt dat steeds gebaseerd is op intui'-
tieve werkw tlzen van consulenten.

Tenslotte, mensen die zonder werk raken hebben niet a-priori de kenmerken van
langdurig werklozen maar krijgen deze gaandeweg. Met andere woorden 'men is
niet langdurig werkloos maar wordt het'.
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Appendix I Begrippen

De fase-4 client
Een werkzoekende die op grond van een indiceringsystematiek (de Kansmeter)
wordt ingedeeld als iemand met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De werkzoe-
kende is aangewezen op een bijzonder traject om zijn positie zodanig te verbeteren
dat hij op termijn bemiddelbaar wordt. Die afstand dient overbrugd te worden met
arbeidsgerelateerde interventies, maar eveneens met interventies op het terrein van
persoonlijk welzij n enlof sociale problematiek.
Bij diverse facetten van de oordeelsvorming speelt de professional een invloedrijke
rol.

Oordeelsvorming
Oordeelsvorming komt tot stand op grond van een kwalificerende uitspraak op basis
van een meting (bU de beschikbaarheid van een instrument) of subjectieve inschat-
ting door een professional van prestaties in een bepaalde context.
In de praktijk van de bemiddelende consulent gaat het om het beantwoorden van de
waag of een cliënt in voldoende mate kan beschilJ<en over de capaciteiten die ge-

waagd worden voor het gedefinieerde einddoel (arbeidsintegratie). Met individuele
capaciteiten wordt gedoeld op het geheel van vennogens en vaardigheden die ie-
mand heeft ontwilJ«eld of zou kunnen ontwikkelen.

Arbeidstoeleiding
Arbeidstoeleiding omvat het geheel aan activiteiten gericht op het naar werk gelei-
den van werkzoekenden die om lichamelijke, psychische enlof sociale belemmerin-
gen niet in staat zijn zelfstandig de arbeidsmarkt te betreden. Arbeidstoeleiding om-
vat een intake: eventueel het stellen van een diagnose, de mogelijke trajecten met
betrelking tot werkervaring, educatie, en motivatie, tot en met de uiteindelijke be-
middeling naar een baan en ondersteuning brj het behouden van een baan.

Sociale activering
Het werkzaam of werkzamer maken (activeren) op vlak van maatschappelijke parti-
cipatie met het doel om te komen tot arbeidsparticipatie.

Economische activering
Het werkzaam of werkzamer maken (activeren) op vlak van arbeidsparticipatie.

Bemiddeling
De daadwerkelijke koppeling tussen waag en aanbod zoals die aan het eind van een
eventueel reïntegratie-traject kan plaatsvinden.
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Bijtage I Overzicht van fasen in arbeidstoeleiding

Arbeidstoeleiding omvat het geheel aan activiteiten gericht op het naar werk gelei-
den van werkzoekenden, omvattende de: intake, het stellen van een diagnose, de

mogelijke trajecten met betrekking tot werkervaring, educatie en motivatie, tot en

met de uiteindelijke bemiddeling naar een baan en eventueel ondersteuning op het
werk..
Arbeidstoeleiding omvat tevens ondersteunende activiteiten: het verzamelen van
informatie, het verwerven van vacatures etcetera (IWA, 1996)

In de praktijk van arbeidstoeleiding wordt gebruik gemaakÍ van een onderscheid in
trajectfasen. De methodiek is echter altijd vormgegeven in een stappenplan. In het
volgende overzicht worden de stappen van een aantal methodieken en inzichten
naast elkaar gezet.

Algemeen rwA íl9s6t Gremer & Weuers (19981

lntake

0nderzoek en oÍiëntatie

Administrative intake

'KansmeteÍ'

KwaliÍicerende intake

'Kwint'

lntake

Diagnose

Situationele beelduoming

0nderzoek arbeidsmo0eliikheden

0pstellen tralectplan Beroepenoriëntatie

Beroepskeuzeondenoek

KwaliÍicatie en training Uitvoeren tlajectplan Tralecten lndividuele aanbodversÍerking

Vacaturewerving

Bemiddeling Bemiddeling naar werk Bemiddelen Bemiddeling

Plaatsing

Nazorg Nazorg

Plaatsing

Nazorg



TNO-rapport

2590009119900526

60



TNO-rapport

19900526\2s90009

Bijlage 2 Een gemeentelijke dienst sociale zuken en lyerk

Een dienst Sociale Zakenen Werk (SoZaWe) heeft als opdracht de uitvoering van de

nABW (de Algemene Bijstandswet), inclusief de uitstroomparagraaf daaruit te ver-
zorgen. De gemeenten hebben tot taak de uitkeringsgerechtigde effectief te begelei-
den naar de arbeidsmarkÍ. Deze dienst is in Groningen ondergebracht bij de directie
Werk.
Met de invoering van de nABW in januari 1996 heeft uitstroom meer nadruk gel«e-
gen. Sindsdien wordt bij elke arbeidsplichtige cliënt onderzoek gedaan naar de mo-
gelijk*reden om door middel van arbeid zelfstandig in het bestaan te kunnen voor-
zien.
Om uitvoering te kunnen geven aan de nABW worden vanaf L996 alle arbeidsplich-
tige cliënten door de bdstandsconsulent (BC) ingedeeld in een fase (de afstand tot de

arbeidsmarkt wordt bepaald). Daarna wordt de cliënt door een aanbodconsulent
(AC) van het wijkteam in een haject geplaatst. De AC voert hiertoe diagnosege-
sprekken met de cliënt. De hajecten zijn gericht op uitstroom en omvatten een breed
scala aan mogelijke voorzieningen en projecten.

Vanaf maart 1997 vindt de volledige planning en coördinatie van alle tajecten en

projecten plaats in een nieuwe afdeling: het Trajectbureau. Hier heeft een trajectcon-
sulent (de TC) de regie.

Op dit moment worden voorbereidingen gehoffen voor een interne reorganisatie.
Deze bestaat eruit dat de 'knip' tussen het werk van de AC en de TC wordt wegge-
haald. In het vervolg zal er slechts sprake zijn van de consulent \Merk (CW), die
verantwoordelijk is voor het op een traject plaatsen van een cliënt en dit traject als
case-manager te volgen.

Afbakening van de werkzaamheden van de BC ten opzichte van de CW is als volgt.
De BC heeft tot taak de afstand tot de arbeidsmarkt te bepalen. Dit is vergelijkbaar
met een administratieve intake. Bij iedere intake of heronderzoek moeten zij de af-
stand tot de arbeidsmarkt vaststellen. De fase-l cliënten, de goed bemiddelbare cli-
enten, worden aangezettot het zelf ontplooien van activiteiten richting betaald werk.
De cliënten in de fasen 2 en3 zijn de cliënten die met een traject gericht op arbeids-
inpassing aan het werk komen. Hier wordt de cliënt gernformeerd over de mogelijk-
heden en het aanbod van diensten (zoals het volgen van een traject) en het motiveren
hiervoor. Cliënten in fase-4 hebben een dermate grote afstand tot de arbeidsmarkt
dat zij daar op dat moment geen concuÍïerend aanbod vormen. Een reguliere baan
behoort vooralsnog niet tot de mogelijkÍreden.
De CW verricht een nadere intake indien verdergaande activiteiten op het gebied
van arbeidstoeleiding geïndiceerd zijn. Dit is de zogenoemde kwalificerende intake,
waarbij een scherper beeld ontstaat van de cliënt en diens arbeidsmogelijlÍreden.
Alle cliënten in fase-2 en fase-3 behoren in principe tot de groep die voor de trajec-
ten: aanbodversterking in aanmerking komen. De cliënten in fase4 zijn potentiële
kandidaten voor additioneel werk (WIW).
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Het bestand is opgedeeld in een aantal wijkteams:

ïl'ij Heam Centrum (P lantsoenbuurt)
bestaat voornamelijk uit hoger opgeleiden

ook de dak- en thuislozen ressorteren onder dit team.

relatief veel alleenstaanden op kamers.

lV'ijheam I
(Seldert, Vinlóuisen en Paddepoel; het westen van de stad)

wordt gekenmerkt door het merendeel lager opgeleiden

60-erjaren buurt met veel oude hoogbouw
probleembuurt

WijWeam 2 en 4
(Indische Buurt, Korreweg en De Hoogte)
probleemcumulatie gebied

generatiewerklozen

40 tot 50% werkloosheid
CENT-proj ect (CWl-achtige samenwerking)

Wijkteam 6
(Lewenborg, Beij um en Ulgesmaborgh)
veel Antillianen
veel eenoudergezinnen (veel alleenstaande moeders)

vergelijkbaar met wijk 1; veel verschuiving van wijk 6 naar wijk 1

llijktearn 5
het zuiden van de stad; een aanfrel:kelijk gebied

Helpman/de Wijert, 50-er jaren wijken
veel tegenstellingen in de wijk een harde kern van werkloosheid en veel kapitaal-

lrrachtigen, er gebeurt weinig activerends


