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Nu de budgetten voor re-integratie krimpen, groeit het belang van effectieve

begeleiding richting arbeidsparticipatie. Maar welke aanpak werkt? Welke kos-

tenziinte verwachten? De gegevens over de Participatieladder bieden gemeenten

veel waardevolle handvatten orn hun beleid vorm te geven.

Mec de invoering van de \X/et werken naar vermogen wordt de

groep cliënten waarvoor de gemeente verantwoording draagc

uicgebreid. De vraag waarvoor gemeenren zich gesteld zien,

is hoe voor de grotere groep klanten de beperkte re-integra-

tiemiddelen effectiefin te zetteî. Bij hec vascstellen van de

effecciviteit van re-incegrarieacrivireicen wordr veelal gekeken

naar het effect op de uirstroom uit de uitkeringr. Voor mensen

met een bijstandsuirkering is de srap van een uirkering naar

betaald werk soms echter erg grooc. Hebben investeringen in
het bevorderen van participati e van deze mensen dan wel zin?

Ook investeringen in de participacie van mensen met een

grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak wel een

zeker effectz. Voor deze mensen moecen we dan echter naar

a¡rdere effecten kijken dan alleen de uitstroom naa-r werk om

te bepalen wat effeccieve intervenries zrjn3. Bt zijn verschil-

lende methoden om deze'tussenresul[acen' zichtbaar te

maken. Een slimme en efficiënte manier om dit te doen is

door gebruik te maken van gegevens die gemeenten roch al

vastleggen. Dir kan door concreer re kijken naar de feitelijke

veranderingen in de mace waarin mensen participeren in de

maatscha"ppij. Mensen gaan bijvoorbeeld van maatschappe-

lijke isolatie naá-r een vrijwilligersbaan, of van scholing naar

gesubsidieerd werk. Deze gegevens registreren steeds meer

gemeenËen met behulp van de Participatieladder.

Pafticipatieladder In 2008 heeft Regioplan in
opdracht van twaalf gemeenten en de Vereniging Nederlands

Gemeenten (VNG) een meerinsrrumenr oncwikkeld om de

participatie van de burgers te kunnen mecen. Dit meecinstru-

ment, de Parricipatieladder, ondersch eídt zes tredena, zie de

Figuur op de volgende pagina.

De Participatieladder is onrwikkeld in het lichr van hec par-

ticipatiebudger voor inburgering, educacie en re-inregratie.
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!J Betaald werk

.sJ Betaald werk mer ondersreuning

'@ 
onbetaald werk

.!J Deelname georganiseerde activiteiten

'øsocide 
contacren buitenshuis

O Gei'soleerd

Participarie in de vorm van becaald werk is als hoogste doel
gedefinieerd. De Parricipatieladder maakt daarnaasr juisr ook
andere vormen van parcicipati e ztchtbaar.

Een gemeenre kan mer de parricipa-tieladder eenvoudig vasr_

scellen op welke trede een cliënt staar. Door dit regelmatig te

doen, in periodieke doelmatigheidsgesprekken of na afron_

ding van (een onderdeel van) een re-inregratierraject, komt
de individuele ontwikkeling van een c1iënt duidelijk naar
voren.

Eind november 20II gebruiken zo'n IO0 gemeenten in
Nederland de Pa"rticiparieladder. De meescen zijn d,aar in
2O7O of 2077 mee begonnen. VNG en Divosa srimuleren
het gebruik van de Par¡iciparieladder. De verwachring is dat
steeds meer gemeenren er gebruik van zullen maken. In de

toekomst zullen de meeste gemeeriten dus gegevens hebben

over de indeling van hun kla-ncen op de ladder.

Beleidsinfofmat¡e 
Gemeenten gebruiken de par-

ticipatieladder op dit momenc vooral om de opbouu. en

de veranderingen in de mate van participarie van hun cli_

entenbesrand zichtbaar ¡e maken. Dit inzicht helpc hen
orrr te zien wat de resulta-ten van hun belerd zijn en ook
kunnen zij beleidsdoelstellingen formuleren in rermen
van parcicipacie van clidnten. Volgens TNO kan uir de rijk_
dom aan gegevens die de participatieladder biedt nog meer
informatie worden gehaald. Door gebruik re ma-ken van
(historische) participariegegevens van het eigen cliënten_

bes¡and en de kosren en baten van het eigen re-integratie_

lnstrumenta-rium, kunnen gemeenten beter onderbouwde
beleidskeuzes maken en realiscischer beleidsdoelsrellingen

formule¡en Daarom besteedc TNO hier aandacht aan in
haar kennisontwikkelingsprogramma Inzecbaarheid en

Sociale Cohesie.

De merhode die we hebben onrwikkeld (OPAL) gaar uir van
de onrwikkelingen van me¡ìsen op de participatiela-dder die
door de gemeente zíjn waargenomen en geregistreerd. \X/e

merken daarbij op dat de ontwikkeling van een individu niet
altijd berekenc dat iemand één rrede op de ladder stijgr en zo
stap voor srep naar de bovensre trede beweegr. In de prakdjk
zienwe dat ook sprongen van meerdere treden en bewegingen

naar beneden mogelijk zijn. Op basis van onrwikkelingen van
het \X/WB-bestand in de afgelopen jaren stellen we de gemid_

delde overgangskansen van mensen op de participatieladder

vast: hoe groor is de kans dat iemand in een bepaalde periode
van de ene rrede naar de andere rrede gaat op de ladder? De
OPAL-methode analyseert de overga-ngskansen tussen rreden
en verraalr deze kansen in beleidsinformatie.

De beleidsinformatie, die met de gegevens van de
Participatieladder kan worden gegenereerd., vervulr vier
doelen:

1. Vooruitkijken: wet sraar ons te wachten?

2. Terugkijken: hoe hebben we het gedaan?

3. Innoveren: hoe kunnen we het beter doen?

4. Benchmarken: wat kunnen we van elkaar leren?
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Voor al cleze vier doelen kan een zorgvuldige analyse van de

overgangskansen op de Participatieladder gerr-reenten extra

info¡matie opleveren op populatieniveau ofvoor groepen

cliènten met specifieke kenmerken.

Doel 1: Vooruitkijken ,", de opAl_'rerhode zijn

betrouwbare voorspellingen re cloen over de toekomstige

verdeling van de popula-cie over de treden van de Participa-

tielaclder6, over d.e gemiddelde duur tot uitstroom uit de uit-

kering en over de kans dat iemand uiteindehjk naar $'erk uir-

slroomt. In alle gevallen is daarbij ook onderscl-reid te maken

naar verschillende kenmerken van personen, zoals leefrijcl,

geslacirt en leefsitua-tie.

De verwachte ','erdeling van de populatie over de rreden

van de Participatieladcler is voor gemeenten van belang om

vooraf een inschatting te kunnen maken van de middelen

die nodig zijn om hun cliênten te kunnen beclienen. Het gaat

daarbij niet alleen om u'elke financiële micldelen (budgerren)

nodtg zijn, maar ook om de benodigde expertise en l-iet type

intelventies dat nodig is om iedereen op de juiste manier

richting werk te begeleiden. Dit heeft implicaties voor het

personeelsbeleid (benocligcle formatie en competenries van

klantmanagers) en de contracten die met aanbieclers van

re-integrariediensten worclen afgesloten.

Het vooruitkijken beperkr zich niet tot een jaar. Door naaL

de verwachte duur tot uitstroon-r uit de uitkering te Ì<ijken,

r¡.ordt ook inzichtelijk u,elke micldelen op cle (middel)lange

termijn nodig zijn. Zeker voor mensen op de oncierste treden

van de Participatieladder is hec goed mogelijk dat een rrajecr

van meerdere jaren nodig is om iemancl naar w,erk roe re lei-

den. Wanneer vr..e alleen naar cle ontwikkeling van lrlensen op

cle korre termijn kijken, levert dat een onvolleclig beeld op,

wat kan leiden tot onjuisce beleidskeuzen.

Bij l-ret vooruitkijken, kunnen we ook ûreenemen wat de ver-

wachte kans is dat iemand uiteindelijk na¿r vverk uitstroomr

of dar iemand uit cle uitkering stroomr om andere redenen.

Behalve nuttige informatie voor beleidsmakers en besruu¡-

ders, helpt dergelijke inforrna-rie ook om de verwachtingen

te 1n¿rnagen van kla-nt en klantma-na-ger. Zrj kunnen zich

rrret deze inlormatie beter voorbereiden op de duur van het

traject dat ze met elkaar ingaan en cie mogelijl<e uirkomsren

daarvan-

tlil.JV,tlltqetsv/erk ts ook een,/otm tan p0tllctpolte

Doel 2: Terugkijken w" b"go,-,,-,en dir arriker mer her

belang van de effecciviteit van re-integlatie. Door re kijken

naar de gerealiseerde overgangen op cle Participarieladder

kunnen gemeenten cle effectiviteit van hun beleicl gederail-

leerd evalueren. In de door ons gebruikte dara was bijvoor-

beelcl cluidelijk te zien dat vana-f de tnzervan een project voor

allochtone vrouwen) deze groep meer kans l-rad om vanaf de

onclerste trede op de laclcler een stap on-rhoog te zetten. Door

op deze manier cle gemaakte kosten en gerealiseerde baten

door te rekenen kan het rendemenr van de ingezetre bege-

leidingstrajeccen zíchtbaar gen-raakr worden. In her bijzon-

der kunnen gemeenterì llagaan q.aar het goecl gaat en waar

nog winst te behalen is door de opwaartse onrwikkeling van

,r",,,,.r\,
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cliënten (evencueel mec specifieke persoonskenmerken) op

de Pa-rticipatieladder verder re stimuleren.

Dogl 3: lnnovgrgn In hec verlengde van de evaluarie

van beleid kunnen aangrijpingspunren voor verbetering of
beleidsinnovacie geconcreriseerd worden. \Xzij aclviseren

om bij het formuleren van nieuw beleid of her inzecten en

ontwikkelen van nieuwe interventies in te schatten wat de

verwachte effecten ztjn op de oncwikkelingen die mensen

maken op de Parriciparieladder. Is de verwachting bijvoor-

beeld dac door de interventie meer mensen vrijwilligerswerk

gaan doen ofgaan deelnemen aan georganiseerde acrivitei-

ten? Of is het aannemelijk dac mensen uireindelijk sneller

uit de WIX/B zullen stromen, waardoor er een besparing

op uickeringsgelden gerea"liseerd wordr? Op deze manier is

een beleidssimulatie te maken, waarin de verwachte kosten

en baten benoemd worden. Daarmee is vast te stellen of de

innovatie een positief verwacht resulraar heefr. In het brj-

zonder geldt dac bij het inkopen ofontwikkelen van nieuwe

interventies op deze manier goed vastgesteld kan worden of
de investering loonc, c.q. hoeveel een incerventie waard is om

1n te rnvesteren.

Doel 4: Benchmarken ^----- De genoemde mogelijkheden

om beleiclsinformatie te genereren gelden binnen elke ge-

meente die met de ladder werkc en de oncwikkeling van haar

cliênten op de ladder in beeld heefr. \X/anneer meerdere ge-

meenten op deze manier mec hun gegevens omgaan, ontstaat

ook de mogelijkheid om dit mer elkaar te vergelijken (ben-

chmarken) en op die manier van elkaar te leren. Zo wordt
het niet alleen mogelijk om de resulra[en die gemeenten mer

hun klanten behalen te vergelijken, maar ook in welke rre-

den en welke overgangen tussen treden het verschil tussen

de gemeenten zic. De vergelijking kan worden gedaa-n voor

de gehele populatie ofvoor specifieke groepen binnen de po-

pulatie (bijvoorbeeld ouderen ofalleenstaande ouders) om te

corrigeren voo¡ de verschillen in bevolkingsopbouw tussen

gemeenten.

Met deze informacie kunnen gemeenren gericht bij elkaar te

rade gaan, welk specifiek beleid ofwelke intervenries zrjhier-

voor inzecten en ofdit ook re verralen is naar de praktijk in
de eigen gemeente.

Conclusie - -Met de gegevens die gemeenren vastleggen over

bewegingen van cliënren op de Pa-rticipatieladder kunnen zij

veel waardevolle beleidsinfo¡matie genereren, zeker als ook

de overgangskansen worden geanalyseerd. Dit zal hen helpen

om in tijden van bezuinigingen evenwichrige beslissingen ce

nemen en de re-integratiemiddelen zo effecríef mogelijk in
te zetteî. Effectiefberekenr dan niet alleen het realiseren van

uitstroom op korte rermijn, maar ook her bevorderen van de

participatie van mensen die nu la"ger op de Parricipatieladder

staan en waarvoor een langere cermijn visie en inspanning

nodig zijn. I

Peter Brouwer (peterbrouwer@tno nl), Maarten Hoeve en Charlotte

Smit-Rietveld zijn als onderzoeker werkzaam bij tNO
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