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Deze bijdrage kwam tot stand in het kader van een nieuw internationaal vergelij-
kend onderzoek naar de ontwikkelingen op het vlak van publieke marktwerking 
voor de begeleiding van werkzoekenden. De resultaten van dit onderzoek worden 
gepresenteerd in een reeks van vijf papers. Deze eerste paper met betrekking tot 
Groot-Brittannië bijt de spits af en wordt opgevolgd door twee papers die respec-
tievelijk betrekking hebben op publieke marktwerking in Nederland en België. 
Een vierde paper beoogt een synthese van de analyses van deze en andere landen 
op basis waarvan lessen worden getrokken voor publieke marktwerking in België 
en andere landen die stappen ondernemen om een publieke markt te ontwikkelen. 
In het kader van deze studie werd ook een adviesnota opgesteld. Deze nota ambi-
eert, geïnspireerd door buitenlandse praktijken, een aantal eerste feitelijke stapjes 
in ons land met marktwerking voor de begeleiding van werkzoekende te con-
fronteren met principiële keuzes, eerder dan hoe deze technisch kunnen worden 
ingevuld. 
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1. Inleiding 

Deze paper belicht de recente ontwikkelingen in de vormgeving van het acti-
verend arbeidsmarktbeleid in Groot-Brittannië. De aandacht wordt daarbij toege-
spitst op de organisatorische aanpak van dat beleid: de creatie van een publieke 
markt voor de begeleiding van werkzoekenden. Deze studie past in een onder-
zoekstraditie van HIVA met betrekking tot dit thema. De Britse, Nederlandse, 
Australische en Zweedse ervaringen met publieke marktwerking in het activerend 
arbeidsmarktbeleid werden reeds bestudeerd in het kader van voorgaande onder-
zoeksopdrachten (zie Struyven et al., 2002; De Cuyper et al., 2005).  

In deze inleiding verduidelijken we het begrip publieke marktwerking theore-
tisch (§1.1), zetten het opzet van de studie uiteen, en lichten de gehanteerde 
onderzoeksmethode toe (§1.2). Ten slotte geven we een overzicht van de opbouw 
van de paper (§1.3). 

1.1 Theoretische inleiding tot publieke marktwerking 

De ‘publieke markt’ of ook wel ‘quasi-markt’ genoemd, is een concept ontwikkeld 
door Le Grand en Bartlett (1993). Hiermee verwijzen de auteurs naar de een 
nieuwe organisatorische aanpak van overheden bij de uitvoering van sociaal 
beleid. Deze aanpak houdt in dat de overheid een nieuwe rol op zich neemt, 
namelijk de rol van regisseur. Als regisseur staat de overheid niet langer zelf in 
voor de volledige dienstverlening, maar doet ze een beroep op publieke en private 
(profit- en non-profit-)spelers. Deze spelers bevinden zich in een concurrentie-
verhouding: via een aanbestedingsprocedure (tendering) dingen ze voor de 
dienstverleningscontracten.  

Een publieke markt mag niet worden verward met een ‘vrije markt’ voor 
arbeidsbemiddeling. Le Grand en Bartlett onderscheiden drie belangrijke ver-
schilpunten: 
– in een publieke markt wordt concurrentie niet noodzakelijk gedreven door het 

winstmotief: ook non-profit en publieke organisaties kunnen meedingen; 
– het blijft gaan om publieke middelen die (net als in een subsidiesysteem) ter 

beschikking worden gesteld door de overheid. De totale vraag verandert bijge-
volg niet zoals in een vrije markt, maar kan zich slechts verplaatsen tussen 
aanbieders van één tenderronde naar de andere; 

– de koopkracht ligt niet (noodzakelijk) bij de individuele werkzoekende (cliënt), 
maar bij een instantie die optreedt als opdrachtgever namens de uiteindelijke 
cliënt. 
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De belangrijkste motieven voor de invoering van een publieke markt zijn, volgens 
Le Grand en Bartlett, tweevoudig:  
– in de eerste plaats wordt een verhoging van de efficiëntie en effectiviteit van de 

dienstverlening beoogd. De competitie die ontstaat, zou niet alleen een drijf-
veer vormen voor verbetering van de dienstverlening door de private dienst-
verleners, maar ook van die van de publieke dienstverlener; 

– ten tweede moeten de responsiviteit van de dienstverleners ten aanzien van de 
wensen en noden van de klanten enerzijds, en de keuzevrijheid van de klant 
anderzijds, toenemen. In het domein van begeleiding van werkzoekenden 
houdt dit concreet in dat begeleiding op maat van de werkzoekende kan wor-
den geleverd.  

Deze motieven voor publieke marktwerking vinden we ook terug in de beleids-
documenten van de Britse overheid (DWP, 2008a, p. 16; DWP Memorandum in 
House of Commons, 2009, Vol. II). Ze haalt echter nog een bijkomend argument 
aan (House of Commons, 2009, Vol. II-14): door samen te werken met de private 
spelers hoeft de overheid haar eigen capaciteit niet op korte termijn uit te breiden 
en wordt het potentieel dat in de private sector aanwezig is ten volle benut. 

1.2 Opzet van de studie en gehanteerde onderzoeksmethodes 

1.2.1 Opzet van de studie 

Deze studie beoogt een grondige analyse van de nieuwe ontwikkelingen op het 
vlak van publieke marktwerking in Groot-Brittannië. Het gaat meer bepaald om 
de invoering van de zogenaamde Commissioning Strategy die voor het eerst zal 
worden toegepast in het kader van het nieuwe activeringsbeleid ‘Flexible New 
Deal’ (cf. infra).  

De opzet houdt in dat de verschillende aspecten die eigen zijn aan publieke 
marktwerking worden in kaart gebracht en kritisch geanalyseerd. Het gaat om 
volgende issues: taakverdeling tussen publieke en private dienstverleners, de 
contractuele relatie tussen de publieke opdrachtgever en de private opdracht-
nemers, de selectie van de opdrachtnemers, de mate van resultaatsfinanciering, de 
keuzevrijheid voor de werkzoekende, de beoogde spelersmarkt en de definiëring, 
de monitoring en de evaluatie van resultaten. Uit deze kritische analyse trekken 
we dan lessen voor marktwerking in België en andere landen die (zullen) experi-
menteren met marktwerking bij de begeleiding van werkzoekenden: op welke 
wijze kan deze markt worden vormgegeven en wat zijn de succes- en faalfactoren?  
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1.2.2 De gehanteerde onderzoeksmethodes 

Voor dit kwalitatief onderzoek werd gebruik gemaakt van drie methodes: een lite-
ratuurstudie, expertconsultatie, en face-to-face interviews. Voor de literatuur-
studie werden de volgende soorten documenten onder de loep genomen: beleids-
documenten van het Department for Work and Pensions (DWP), verslagen van 
het Work and Pensions Committee in het House of Commons, memoranda van 
private arbeidsmarktspelers, wetenschappelijke studies en persdocumenten. Pro-
fessor Dan Finn (School of Social, Historical and Literary Studies, University of 
Portsmouth, UK) werd geraadpleegd als expert in deze materie. Voor de face-to-
face interviews werd een studiereis naar Londen ondernomen. We interviewden1 
enerzijds bij een internationale private profitspeler die kandidaat is om hoofdcon-
tractant (cf. infra §3.2) te worden, namelijk Ingeus/WorkDirections. Anderzijds 
spraken we met de vertegenwoordiger van de leiders van de non-profitsector in 
Groot-Brittannië, namelijk de Association of Chief Executives of Voluntary Orga-
nisation. Leden van deze vereniging dingen mee voor zowel hoofd- als subcon-
tracten (cf. infra §3.2).  

Naam organisaties Naam contactpersonen Datum 

Ingeus/Work Directions Jenny Ross (Manager of the Ingeus Centre 
for Policy and Research) en Andrew Wilson 
(Director of Business Development) 

14 april 2009 

Association of Chief Executives of 
Voluntary Organisations 
(ACEVO) 

Ralph Michell (Head of Policy) 15 april 2009 

Het is belangrijk mee te nemen dat het nieuwe Britse beleid pas vanaf oktober 
2009 in werking treedt. Bijgevolg kan de werking van de nieuwe publieke markt 
vooralsnog noch kwantitatief noch kwalitatief worden geëvalueerd.  

1.3 Opbouw van de paper 

De paper is als volgt opgebouwd. In een hierna volgend tweede hoofdstuk schet-
sen we het bredere beleidskader waarin de ontwikkeling van de Britse publieke 
markt voor begeleiding van werkzoekenden kan worden geplaatst. In hoofdstuk 3 
wordt dieper ingegaan op de taakverdeling en relaties tussen de verschillende 
actoren in de publieke markt (de opdrachtgevers, de opdrachtnemers, en de werk-
zoekende). Hierbij komen ook de omvang en modaliteiten van de contracten tus-
sen de publieke regisseur en de opdrachtnemende private dienstverleners aan 

                                                           
1  In het vervolg van deze paper zal als volgt naar interviews worden verwezen: (interview 

‘naam organisatie’). 
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bod. In een vierde hoofdstuk bespreken we de spelersmarkt die door de Britse 
overheid wordt beoogd. In hoofdstuk 5 lichten we toe welke resultaten door de 
private dienstverleners moeten worden behaald en hoe deze resultaten worden 
opgevolgd en geëvalueerd. Op basis van de kritische analyse in deze eerste vier 
hoofdstukken, trekken we dan lessen voor publieke marktwerking in België. Deze 
worden voorgelegd in een afsluitend zesde hoofdstuk. 
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2. Het beleidskader: ‘a major transformation’ in het Brits activerend 
arbeidsmarktbeleid 

In januari 1998 kondigde de toen recent aangetreden Labour regering een moder-
nisering aan van het arbeidsmarktbeleid. Met ‘New Deal’ werd het principe inge-
voerd dat werkzoekenden niet alleen rechten, maar ook plichten hebben (‘some-
thing for something’). New Deal programma’s op maat van verschillende doel-
groepen (zoals jongeren, alleenstaande ouders, 50+’ers en personen met een han-
dicap) werden ingevoerd om werkzoekenden naar werk te begeleiden. Een sanctie 
in de vorm van een opschorting van de uitkering moest voorkomen dat werkzoe-
kenden hun verantwoordelijkheid niet opnemen. (DWP, 2008b) 

De huidige hervorming, beschouwd als ‘a major transformation’, gaat op dit elan 
verder en moet Groot-Brittannië in staat stellen een participatiegraad van 80% te 
behalen, het aandeel uitkeringsgerechtigden te verminderen, kinderarmoede te 
bestrijden (tegen 2020), en gelijkheid te realiseren voor personen met een handicap 
(tegen 2025). De regering plaatst de nieuwe benadering dus in een bredere agenda 
van sociale cohesie, duurzaamheid, gelijke kansen en diversiteit. De volgende drie 
hervormingen zijn meer bepaald aan de orde: 
– uitbreiding van activering naar inactieven; 
– vernieuwing van activeringsprogramma’s; 
– uitbreiding van de marktwerking. 

Uitbreiding van activering naar inactieven. Om de ambitie om te evolueren naar een 
participatiegraad van 80% te realiseren worden nieuwe doelgroepen aangeboord, 
meer bepaald de alleenstaande ouders (streefdoel is een participatiegraad bij deze 
groep van 70% in 2010) en personen met een handicap. Daartoe worden de 
bestaande uitkeringen herzien. Alleenstaande ouders zullen voortaan enkel nog 
een beroep kunnen doen op een Income Support zolang het jongste kind de leef-
tijd van zeven niet heeft bereikt.  

Vanuit de overtuiging dat niet op beperkingen, maar wel op capaciteiten moet 
worden gefocust wordt de Incapacity Benefit vervangen door een Employment 
and Support Allowance. Voortaan wordt nagegaan of personen met een ziekte/ 
handicap in staat zijn om (deeltijds) te werken of een werkgerelateerde activiteit te 
ondernemen. Is dit het geval, dan wordt hij/zij begeleid naar werk met de nodige 
training en opleiding door een persoonlijke consulent. Is dit niet het geval, dan 
krijgt hij/zij een Support Allowance.  

Vernieuwing van activeringsprogramma’s. De dienstverlening aan werkzoekenden 
door Jobcentre Plus (JCP; cf. VDAB, Forem en Actiris) en private dienstverleners 
(onder meer in het kader van de ‘New Deal’-programma’s en de regio-gebaseerde 
‘Employment Zones’) wordt eveneens hervormd. Voortaan zal voor elke werk-
zoekende die een Jobseeker Allowance (JSA) aanvraagt een diagnose worden 
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opgemaakt. Daarna wordt hij/zij als volgt verder geholpen (zie figuur 1 en de 
figuur in bijlage 1): 
– in fase 1 (nul tot drie maand na de aanvraag) wordt de werkzoekende 

verondersteld zichzelf te helpen. Ter ondersteuning wordt een verplicht bij te 
wonen ‘Back to work’-sessie georganiseerd. Wanneer de werkzoekende er niet 
in slaagt in deze periode werk te vinden, wordt de intensiviteit van de onder-
steuning geleidelijk aan opgedreven in de volgende fases;  

– in fase 2 (drie tot zes maanden) worden de werkzoekenden meer op de voet 
opgevolgd in hun zoektocht naar werk: ze worden geregeld uitgenodigd voor 
een gesprek, ze moeten ingaan op bepaalde vacatures en moeten jobs die niet 
meteen aansluiten bij hun eerste voorkeur eveneens in overweging nemen; 

– fase 3 (zes tot twaalf maanden), wordt the Gateway genoemd - naar de succes-
volle formule in de ND-programma’s. Dit houdt in dat een individueel actie-
plan wordt opgesteld met de activiteiten waar de werkzoekende in de 
komende maanden aan moet deelnemen om zijn/haar kansen op 
(her)tewerkstelling te verhogen. Werkzoekende voor wie al in fase 1 wordt 
vastgesteld dat ze nood zullen hebben aan intensieve ondersteuning nemen 
niet deel aan de Back to Work sessie, maar starten meteen met Gateway. Dit 
wordt de ‘fast track’ genoemd; 

– fase 4 gaat in wanneer de zoektocht naar werk na twaalf maanden nog steeds 
onsuccesvol was. In deze fase verwijst Jobcentre Plus de werkzoekende door 
naar een gespecialiseerde private (profit- of non-profit-)dienstverlener. Volgens 
de opzet zou deze fase ongeveer twaalf maanden duren, met een mogelijke 
verlenging van zes maand als alle partijen akkoord gaan. De activiteiten in 
deze fase moeten gericht zijn op tewerkstelling. De publieke instantie JCP blijft 
instaan voor de opvolging (het neemt regelmatig contact op met de werkzoe-
kende), de uitkering en eventuele sancties. Deze fase wordt de ‘Flexible New 
Deal’ (FND) genoemd, en staat centraal in dit rapport. 

In elke fase kan de werkzoekende worden gesanctioneerd indien hij/zij niet deel-
neemt aan verplichte activiteiten zoals de Back to Work sessie of de activiteiten 
bepaald in het individueel actieplan zonder daarvoor een geldige reden te hebben. 
JCP kan bijvoorbeeld ook via een ‘Jobseeker’s Direction’ opleggen dat de werk-
zoekende moet solliciteren op straffe van sanctie. De sanctie neemt de vorm aan 
van een verlies van de uitkering gedurende één of twee weken bij een eerste fout. 
Bij een tweede voorval binnen het jaar vindt schorsing voor vier weken plaats. 
Wanneer binnen het jaar volgend op het laatste voorval een derde, vierde, … 
voorval plaatsvindt, wordt meteen geschorst voor 26 weken. (DWP, 2009). Onder 
bepaalde voorwaarden kan wel een ‘Hardship payment’ gekregen om te vermij-
den dat de gesanctioneerde en diens huishouden een te onmenselijke ontbering 
moet ondergaan. 
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Bron: DWP, 2008c 

Figuur 1 Het vierstappenplan in de begeleiding van JSA-uitkeringsgerechtigden 

Uitbreiding van de marktwerking. Marktwerking in de begeleiding van werkzoeken-
den is niet nieuw in Groot-Brittannië. Onder meer voor enkele New Deal pro-
gramma’s en het Employment Zones and Pathways to Work programma werd 
reeds een zogenaamde ‘publieke markt’ voor de begeleiding van werkzoekenden 
gecreëerd. De positieve resultaten (vooral het succes van de EZ), leidden ertoe dat 
Tony Blair en zijn opvolger Gordon Brown, hun steun gaven voor een verder-
gaande hervorming die ze betitelden als de ‘first stage in the next decade of wel-
fare reform’ (Financial Times, 6 maart 2007). De nieuwe aanpak wordt gemoti-
veerd als een meer strategische benadering van het uit/aanbestedingsbeleid, als-
ook een vereenvoudiging en rationalisering van de bestaande set van de ‘welfare 
to work’-contracten. 

De voorstellen over marktwerking, onder andere uit het ‘Freud Report’ en 
‘Leitch Review of Skills’2 werden overgenomen en verder uitgewerkt in een 
omvattende ‘Commissioning Strategy’ (CS; DWP, 2008d) door de Secretary of 
State for Work and Pensions, James Purnell. Doel is de bestaande contracten te 
vereenvoudigen en te rationaliseren zodat een strategische relatie kan worden 
opgebouwd met een beperkte groep van sterke marktspelers die bereid zijn het 
beleid mee te ondersteunen en uit te bouwen.  
                                                           
2  De ‘Leitch Review of skills’ wijst op de mogelijkheid tot gezamenlijk opdrachtgeverschap van 

arbeidsmarktdienstverleners en opleidingsinstellingen (bv. met de Learning and Skills Council 
in England; Skills Development in Schotland). Op die manier wil de regering de ‘skills gap’ 
dichten. DWP wil deze integratie op termijn realiseren binnen fND en heeft met het oog 
daarop proefprojecten (‘Integrated Employment and Skills’ (IES)-trials) opgezet. Een voor de 
Belgische context interessant pijnpunt daarbij is dat de countries Wales en Scotland over een 
vergaande bevoegdheid m.b.t. training beschikken en voorlopig weigeren te betalen voor 
training die ‘van bovenaf’ wordt opgelegd aan de werkzoekende (interview WorkDirections). 
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In de nieuwe aanpak zoals vastgelegd in CS, zal de regisseur-opdrachtgever van 
de publieke markt voor begeleiding van werkzoekenden niet langer Jobcentre Plus 
zijn, maar wel het ‘Department for Work and Pensions’ (DWP). 80% van de acti-
viteiten zullen worden uitgevoerd door een stabiele kern van ‘hoofdcontractan-
ten’, die op hun beurt een groot aantal kleinere contracten binnen een bepaalde 
regio beheren. Vooral kleinere spelers zullen fungeren als die subcontractanten De 
hoofdcontractanten krijgen een lange termijn contract van 5 jaar, verlengbaar tot 
7 jaar. Het grootste deel van de financiering (80%) is afhankelijk van de plaatsing 
van werkzoekenden in een baan van minstens zes maanden. We gaan hier in de 
rest van de nota uitgebreid op in. 

Deze drie grote hervormingen kunnen uiteraard niet los van elkaar worden 
gezien. Het engagement van de Britse regering om de langdurig werkzoekenden 
en nieuwe doelgroepen te activeren vereist een flexibelere, meer innovatieve en 
intensievere aanpak. Daarvoor doet ze bij voorkeur een beroep op private profit- 
en non-profitorganisaties die de nodige kennis en expertise al bezitten. De invoe-
ring van een doorgedreven marktwerking wordt verondersteld de kwaliteit en 
prestaties van deze spelers verder op te drijven. In het vervolg van dit hoofdstuk 
gaan we dieper in op de Commissioning Strategy zoals die (voor het eerst) zal 
worden toegepast in het kader van Flexible New Deal.  
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3. Opdrachtgevers, opdrachtnemers en de werkzoekende: een 
inzicht in hun taken, verantwoordelijkheden en onderlinge 
verhoudingen 

In deze paragraaf gaan we dieper in op de taakverdeling en relaties tussen de ver-
schillende actoren (Department for Work and Pensions, Jobcentre Plus, de private 
profit- en non-profitspelers, en de werkzoekende) in de Commissioning Strategie. 
Deze strategie beoogt een nieuwe en meer vergaande ontwikkeling in de publieke 
markt voor begeleiding van werkzoekenden. Na een kort schematisch overzicht 
van alle actoren en hun relaties, gaan we dieper in op de volgende cruciale ele-
menten van de CS: (a) de verhouding tussen hoofd- en subcontractanten, (b) de 
omvang van de contracten, (c) de selectie van de hoofdcontractanten, 
(d) resultaatsfinanciering, en (e) de keuzevrijheid voor de werkzoekende. 

3.1 De taakverdeling en relaties tussen DWP, JCP, private dienstverleners en 
de werkzoekende 

De invoering van de Commissioning Strategy en Flexible New Deal gaat gepaard 
met een herziening van de taakverdeling over de verschillende actoren. De nieuwe 
aanpak ziet er als volgt uit: 
– werkzoekenden met een JSA-uitkering worden in vier opeenvolgende fasen 

naar werk begeleid (cf. supra §2). Jobcentre Plus speelt hierin de cruciale rol: 
tijdens elke fase keert het de Job Seeker Allowance uit, polst het tweewekelijks 
naar de inspanningen van de werkzoekende om een job te vinden en beslist het 
in alle fasen over de sanctionering van de werkzoekende;  

– de intensieve begeleiding van de werkzoekende in fase vier, wordt echter door 
JCP uit handen gegeven aan de hoofdcontractanten. Deze beslissen zelf hoe de 
begeleiding vorm wordt gegeven (welke aanpak en aan welke andere private 
spelers het onderdelen van de dienstverlening eventueel uitbesteed (idee van 
‘black box’). In deze fase wordt een nieuw individueel actieplan opgesteld 
samen met de werkzoekende. De hoofdcontractant kan zelf beslissen of het de 
begeleiding van alle klanten zelf verzorgt, of op zijn beurt uit handen geeft aan 
één of meerdere subcontractanten (cf. infra §3.2). JCP blijft tijdens deze fase wel 
verantwoordelijk voor de uitkering, tweewekelijkse interviews en sancties. De 
private dienstverlener wordt verwacht contact op te nemen met JCP indien de 
werkzoekende onvoldoende medewerking vertoont en moet de nodige bewijs-
stukken voor sanctionering kunnen voorleggen; 
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– het departement ten slotte staat in voor het gehele aanbestedingsproces.3 Dit 
houdt in dat DWP het tenderproces organiseert en managet en daaropvolgend 
de contracten met de verschillende hoofdcontractanten opvolgt en zo nodig 
bijstuurt. DWP stuurt ook JCP aan als overheidsagentschap. 

Deze relaties kunnen we als volgt (figuur 2) schematisch weergeven. In het ver-
volg van dit hoofdstuk diepen we de relaties verder uit en geven aan welke 
instrumenten worden ingezet om de relaties te faciliteren. 

 

Figuur 2 Schematisch overzicht van de relaties tussen de verschillende actoren in de 
Commissioning Strategy zoals toegepast op de Flexible New Deal 

3.2 De ‘supply chain’: opdrachtgeverschap op twee niveaus 

Het opdrachtgeverschap in de nieuwe marktstructuur loopt op twee niveaus:  
– de ‘prime contractors’ (hierna ‘hoofdcontractanten’), staan in voor de ‘supply 

chain’ (i.e. de hele dienstverleningketen vertrekkende van de hoofdcontractant 
naar de verschillende subcontractanten en eventuele onderaannemers van die 
subcontractanten) in een bepaald contractgebied;  

                                                           
3  Merk op dat de organisatie en het management van tenders vroeger deels in handen was van 

JCP en deels in handen van DWP in de zin dat JCP de New Deal tenders voor zijn rekening 
nam, en DWP de Employment Zones (De Cuyper et al., 2005). 
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– de vele ‘subcontractors’ (hierna ‘subcontractanten’) fungeren als ‘delivery 
provider’. 

De ‘hoofdcontractanten’ krijgen een langdurig (5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar) en 
omvangrijk contract: het gaat om topaanbieders waarmee het DWP een strategi-
sche relatie wil aangaan, weg van het naleven van een contractueel welomschre-
ven opdracht. DWP wil vooral partners met wie visie en inzichten kunnen worden 
gedeeld in functie van nieuw beleid. Signalen van de hoofdcontractant over wijzi-
gende doelgroepen kunnen bijvoorbeeld een rol spelen bij de ontwikkeling van 
het beleid. Het departement probeert dan ook zou weinig mogelijk inhoudelijke 
vereisten op te leggen, en rekent in de plaats op de kennis en expertise van de 
sector om in elk gebied de meest geschikte en op maatwerk gerichte programma’s 
te leveren Dit wordt ook wel de ‘black box approach’ genoemd. 

Evenmin mengt DWP zich met het ontwerp en beheer van de ‘supply chain’. 
Wel gaat het departement ervan uit dat de contractgebieden zo groot zijn dat elke 
hoofdcontractant wel moet samenwerken met subcontractors. Desondanks, laat 
het de volgende mogelijkheden voor de hoofdcontractanten: 
– de hoofdcontractant levert zelf een aandeel van de diensten, het resterende 

aandeel wordt uitbesteed aan subcontractanten;  
– de hoofdcontractant besteedt de gehele dienstverlening uit aan subcontractan-

ten; 
– de hoofdcontractant levert zelf alle diensten.  

Het departement vereist wel dat elke hoofdcontractant in de offerte opgeeft met 
welke subcontractanten in zee wordt gegaan. DWP kan een veto stellen tegen 
samenwerking met bepaalde subcontractanten en dit zowel voor, tijdens als na de 
gunning van het contract. DWP legt geen beperkingen op aan het aantal niveaus 
in de keten. Subcontractanten kunnen dus op hun beurt verder aan/uitbesteden. 
Het is de hoofdcontractant die de eindverantwoordelijkheid heeft voor het moni-
toren en beheren van de prestaties van de gehele keten. In het volgende hoofdstuk 
gaan we dieper in op de relatie hoofd-subcontractant. 

3.3 De omvang van de contracten: geografisch, naar volume en naar budget 

Deze strategische contracten worden afgesloten voor een hele regio, ruimer dan de 
huidige Jobcentre Plus districts maar beperkter dan England, Scotland of Wales 
(zie kaart in bijlage 2). Bij de indeling van de veertien contractgebieden werd 
rekening gehouden met bestaande afbakeningen zoals de City Strategy Pathfin-
ders. In sommige gebieden komt er één hoofdcontractant, in andere twee (zie 
tabel 1). In de tweede fase van FND die start in oktober 2010 zal voor een reeks 
nieuwe gebieden worden aanbesteed. 
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Tabel 1 Overzicht aantal spelers per contractgebied in Flexible New Deal 

 Contractgebied (JCP-districten) Aantal hoofdcontractanten 

1. Birmingham and Solihull  2  
2. Black Country  2  
3. Cambridgeshire and Suffolk/Norfolk/Lincolnshire and 

Rutland  
2  

4. Devon & Cornwall  1  
5. Leicestershire and Northhamptonshire/Nottinghamshire  2  
6. Central London/Lambeth, Southwark & Wandsworth  2  
7. Greater Manchester Central/Greater Manchester East and 

West  
1  

8. North and Mid Wales/South East Wales  1  
9. North and East Yorkshire and Humber/Tees Valley  2  
10. Edinburgh, Lothian and Borders/Ayrshire, Dumfries, 

Galloway and Inverclyde/Lanarkshire and East Dun-
bartonshire  

2  

11. South Wales Valleys/South West Wales  1  
12. South Yorkshire/Derbyshire  2  
13. Surrey and Sussex/Kent  2  
14. Coventry and Warwickshire/The Marches/Staffordshire  2  

 In de 14 gebieden samen 24 

Bron: DWP, 2008c 

Het verwachte aantal starters in Flexible New Deal per jaar per contractgebied 
wordt uitgebreid weergegeven in de tabel in bijlage 3. De verwachte aantallen 
starters per jaar voor alle gebieden samen, zijn als volgt: 

Oktober 2009 - maart 2010 99 600 
April 2010 - maart 2011 146 500 
April 2011 - maart 2012 152 800 
April 2012 - maart 2013 150 700 
April 2013 - maart 2014 149 100 
April 2014 - september 2014 74 600 

Het betreft hier schattingen van DWP op basis van  
– uitgangswaarden gebaseerd op het aantal JSA-uitkeringsgerechtigden dat 

twaalf maanden werkzoekend was in 2005-06; en  
– verwachte stijgingen en dalingen in het aantal JSA-uitkeringsgerechtigden die 

twaalf maanden werkzoekend blijven.  

Stijgingen worden verwacht als gevolg van de activering van personen met een 
handicap en alleenstaande ouders (cf. supra §2). Dalingen kunnen plaatsvinden 
indien de nieuwe aanpak van JCP (4-fasenmodel cf. supra §2) en andere beleids-
programma’s (bv. City Partnerships en Local Employment Partnerships) hun 
vruchten afwerpen. Het reële volume zal ook afhangen van het gebruik van de 
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‘fast track’ door JCP: naarmate meer werkzoekenden vroegtijdig fase 3 binnen-
stromen, zal ook het aantal starters in FND toenemen. (DWP, 2008f) 

Om hoofdcontractanten in de mogelijkheid te stellen zelf inschattingen te 
maken over de toekomstige volumes stelde DWP twee datasets met arbeids-
marktinformatie ter beschikking aan de kandidaat-hoofdcontractanten. DWP eist 
van hoofdcontractanten dat zij voorbereid zijn op volumeschommelingen tot 
139%.  

Als gevolg van de huidige crisis echter, zouden de reële volumes in de eerste 
periode van FND tot 300% hoger kunnen liggen dan de vooropgestelde volumes, 
zo berekende DWP. Bijgevolg laste het departement een pauze in zodat de kandi-
daat-hoofdcontractanten hun offertes konden aanpassen aan de nieuwe situatie. 
(Smith & Cave, 2009) De vraag blijft open hoe de crisis zal evolueren en dus hoe-
ver de reële volumes voor de daaropvolgende jaren zullen afwijken van de voor-
opgestelde. Dit verhoogt uiteraard het risico verbonden aan FND voor alle con-
tractpartijen. 

In geldelijke termen uitgedrukt, is de waarde van de contracten als volgt (DWP, 
2008g): 
– £ 5–10 mln. (4,5-9 mln. euro)4 per jaar voor contracten in landelijke 

contractgebieden met één ‘hoofdcontractant’;5 
– £ 16–20 mln. (14,4-18 mln. euro) per jaar voor contracten in stedelijke 

contractgebieden met één ‘hoofdcontractant’; 
– £ 8–23 mln. (7,2-20,7 mln. euro) per jaar voor die contractgebieden waar 

werkzoekenden keuze hebben tussen twee ‘hoofdcontractanten’. 

In totaal verwacht DWP in de eerste fase, ongeveer £ 190-230 mln. (171-
207 mln. euro) te besteden aan de 14 contracten samen. Volgens recente berichtge-
ving in TimesOnline (22 april 2009), wordt dit budget mogelijk opgetrokken als 
reactie op de aanslepende crisis. In de begroting 2009 wordt in elk geval 
£ 1,7 miljard (1,53 miljard euro) extra voorzien voor JCP en FND samen.  

                                                           
4  Voor de omzetting in euro werd gebruik gemaakt van de gemiddelde wisselkoers tussen 

11 mei 2008 en 05 april 2009, namelijk 0,90. De koers schommelde in deze periode tussen 0,81 
(06/11/2008) en 0,98 (29/12/2008) (http://www.exchange-rates.org/history/GBP/EUR/G). 

5  Over de financiering van contractanten in landelijke gebieden bestaat nog beroering. De 
marktspelers wijzen er namelijk op dat de dienstverleningkosten er eigenlijk hoger zijn dan 
voor stedelijke gebieden omwille van de lage densiteit, hogere verplaatsingskosten en minder 
tewerkstellingsmogelijkheden (House of Commons, 2009, Ev 24). 
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3.4 Selectie van de hoofdcontractanten 

Met de Commissioning Strategy wil DWP voortaan kunnen steunen op één of 
twee hoofdcontractanten6 in elk contractgebied. Omwille van de hoge verwachtin-
gen ten aanzien van ‘hoofdcontractanten’ en de nooit eerder geziene omvang van 
de contracten die ze zullen moeten beheren, werd een intensieve selectieprocedure 
opgesteld. De selectie verloopt in twee fasen waarin de kandidaat-contractanten 
respectievelijk de volgende documenten indienen: een pre-qualification question-
naire (PQQ) en een invitation to tender (ItT) dossier. Elke kandidaat moet boven-
dien geaccrediteerd zijn (of bereid zijn te worden) door Momenta.7 Deze accredita-
tie houdt een eerste evaluatie in van:  
– de wettelijke entiteit;  
– bewijs van verzekering; 
– nakomen van statutaire vereisten (gezondheid en veiligheid, navolging van 

wetgeving gelijke kansen en racisme); 
– nakomen van expliciet omschreven vereisten met betrekking tot gelijkheid en 

diversiteit. 

Met de PQQ-fase wil DWP tot een shortlist (zie bijlage 4) komen van die kandi-
daat-contractanten waarvan kan worden verwacht dat ze over voldoende financi-
ële middelen, stabiliteit en expertise beschikken om de omvangrijke FND-con-
tracten te beheren. Enkel zij mogen nog deelnemen aan de eigenlijke tenderfase. 
De volgende criteria worden getoetst in de PQQ-fase (DWP, 2008g): 
– financiële capaciteit om als FND aanbieder te fungeren; 
– ervaring met het beheer van grote contracten en ‘supply chain management’;  
– prestaties bij vroegere contracten; 
– kennis en ervaring met betrekking tot klanten en hun noden; 
– kennis en ervaring met betrekking tot werken met belanghebbenden (stakehol-

ders); 
– kwaliteitsgarantie. 

                                                           
6  DWP gunt contracten aan een single ‘legal entity’. Wanneer meerdere spelers op de Welfare to 

work markt samen willen optreden als hoofdcontractant, kunnen ze daartoe een Special 
Purpose Vehicle (SPV) oprichten. Dit biedt vooral mogelijkheden voor kleinere spelers. Uit het 
interview met ACEVO (vertegenwoordiger van derde sector organisaties) blijkt echter dat rond 
deze mogelijkheid gesprekken werden en worden gevoerd, maar nog niet tot concrete actie 
werd overgegaan. Naarmate de ervaring met de nieuwe commissioning strategy toeneemt, 
komt hier mogelijk wel verandering in. Voor zover wij weten werd één SPV geselecteerd voor 
de shortlist: ‘Mentor Employment and Skills’, een samenwerking tussen Mentor Network (VS) 
en Fourstar Group (Nederland).  

7  Momenta is de instantie die in opdracht van het Department for Work and Pensions instaat 
voor de accreditatie van de private spelers die diensten en goederen verschaffen aan DWP. 
Momenta is een onderdeel van het private bedrijf AEA Technology Environment. 
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In de tweede fase, de Invitation to Tender, vindt een veel uitgebreidere evaluatie 
plaats van de kwaliteit, de prijs en het risico van de offerte. De kwaliteit en prijs 
worden afzonderlijk beoordeeld en tellen elk mee voor de helft van de uiteinde-
lijke score (cf. infra). Daarnaast beoordeelt DWP het risicogehalte aan de hand van 
een ‘capabilities en capacities assessment’. Meer bepaald wordt nagaan of de kan-
didaten in staat zijn om het contract te volbrengen op basis van de nieuwe gege-
vens aangebracht in de offerte. Finaal beslist DWP dan welke offerte economisch 
het meest voordelig is, wat volgens haar betekent: de beste combinatie van kwali-
teit, prijs en risico. (DWP, 2008e) 

De kwaliteitsbeoordeling omvat een breed scala aan criteria die elk hun eigen 
gewicht dragen. Meer bepaald worden de volgende issues geëvalueerd: de leve-
ringsmethode, opvolging van de klant in de keten, het betrekken van belangheb-
benden, de vooropgestelde prestaties, ervaring, capaciteit inzake management en 
kwaliteit, menselijk kapitaal, fraude preventie, de faciliteiten in de verschillende 
kantoren, het implementatieplan en de volumeschommelingen. De toegekende 
score op kwaliteit gaat van 1 (‘poor’: beantwoordt duidelijk niet aan vereisten) tot 
5 (‘excellent’: beantwoordt volledig aan vereisten en voegt waarde toe). 

In hun offerte moeten hoofdcontractanten een totale contractprijs voorleggen, 
incl. inflatieassumpties voor elk contractjaar. Om tot deze prijs te komen, kunnen 
ze zich baseren op de door het departement vooropgestelde volumes klanten en 
het beschikbare budget per gebied. In die zin wijkt de Commissioning Strategy af 
van voorgaande (en nog lopende) tenders waar vaste prijzen per type dienstverle-
ning en doelgroep werden vastgelegd door het departement en competitie dus en-
kel op kwaliteit plaatsvond. 8 

Voor de beoordeling van de prijs, wordt een gemiddelde prijs per uitkomst 
berekend waarin de drie verschillende financieringscomponenten (service fee, 
beloning tewerkstelling korte termijn, en beloning tewerkstelling lange termijn; cf. 
infra §3.5) zijn opgenomen. Volgens de Pricing Proposal Guidance (DWP, 2008h) 
kunnen kandidaat-contractanten ook prijskortingen voorstellen aan DWP die gel-
den wanneer ze in meer dan één contractgebied een contract winnen.  

Naast kwaliteit, prijs en risico beoordeelt DWP, ten slotte, ook de aansluiting 
van het contract met de lokale behoeften en de lokale focus. Ervaring is een ver-
eiste, maar deze mag opgedaan zijn in een ander domein of betrekking hebben op 
andere diensten dan welfare to work. Kernvoorwaarde is dat zij in staat zijn om te 
werken met bestaande lokale partnerschappen (waarin Jobcentre Plus managers 

                                                           
8  Naast de prijs wordt ook aangegeven welk deel van de financiering afhankelijk is van het 

bepalen van een vooropgesteld resultaat. De prijzen worden aangepast voor Londen (waar 
dienstverlening duurder is) en kunnen worden aangepast wanneer er sprake is van ‘extreme 
marktfaling’ in een bepaald gebied. (Kandidaat-)contractanten kunnen deze prijzen opzoeken 
in zogenaamde ‘Look Up Tables’, zie:   
http://www.dwp.gov.uk/supplyingdwp/what_we_buy/pg_chapter_4.pdf. 
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en Customer Service Directors een sleutelrol hebben), bij te dragen tot de ontwik-
keling van lokale initiatieven en ESF-middelen complementair in te zetten. Erva-
ring met partnerschappen is een vereiste. In dezelfde context zoekt DWP bij het 
opstellen van het bestek voor hoofdcontractanten de input van Local Strategic 
Partnerships, Jobcentre Plus, Learning and Skills Councils en andere centrale en 
lokale overheidsinstanties. Deze worden niet alleen betrokken bij het formuleren 
van de oproep, maar ook bij de beoordeling van offertes. 

3.5 Resultaatsfinanciering: no cure less pay 

De contracten met het DWP worden met 80%-resultaatfinanciering sterk prestatie-
gedreven. Het koppelen van financiering aan uitkomsten (tewerkstelling) moet 
ervoor zorgen dat de contractanten gestimuleerd worden om voor zoveel mogelijk 
klanten een passende duurzame job te vinden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
inspanningsfinanciering waarbij het louter leveren van de gevraagde diensten 
zonder bekommernis over het finale resultaat voor de klant voldoende zou zijn.  

3.5.1 De financiering in detail 

De hoofdcontractanten worden als volgt gefinancierd. 20% van de totale contract-
prijs betreft de ‘service fee’. Het is een niet-resultaatsgebonden voorschot voor de 
te leveren diensten. Ongeveer de helft van deze vergoeding wordt in het eerste 
contractjaar uitbetaald. In contractjaar zes en zeven worden de contractanten ver-
ondersteld het zonder vergoeding te kunnen doen. 

50% van de totale contractprijs wordt besteed aan het honoreren van korte termijn 
tewerkstelling.9 Met de overige 30% wordt het plaatsen van klanten in duurzame 
tewerkstelling10 beloond. In hun offerte moeten hoofdcontractanten aangeven 
welke resultaatsnorm ze zullen behalen. DWP geeft in haar offerte-aanvraag vol-
gende twee nationale ‘performance baselines’ op; en voegt daaraan toe dat de 
kandidaat-hoofdcontractanten in hun offerte zelf beargumenteerde en realistische 

                                                           
9  DWP omschrijft een ‘short job outcome’ meer bepaald als: Short Job Outcome must be for a job 

that: involves a minimum of 16 hours per week; involves continuous employment lasting 
13 weeks (no breaks in employment); and started prior to completing allotted time with the 
supplier or within six weeks of completing the allotted time. 

10  A Sustained Job Outcome must be for a job that involves a minimum of 16 hours per week, 
where the customer is in employment for at least 26 weeks out of 30. Breaks in employment 
must total no more than four weeks and the job must be started prior to completing the allotted 
time with the supplier or within six weeks of completing the allotted time. 
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(rekening houdend met de lokale arbeidsmarkt) prestatienormen moeten voor-
stellen.11 
– 55% van de klanten zijn voor korte termijn (13 weken) tewerkgesteld; 
– 50% van de klanten zijn in een duurzame job (26 van 30 weken) tewerkgesteld.  

Eens het contract werd afgesloten, zullen de hoofdcontractanten verantwoordelijk 
zijn voor de aan zichzelf opgelegde normen en op basis daarvan wekelijks gefi-
nancierd worden. Meer bepaald zal een gemiddelde prijs worden berekend voor 
elke korte en duurzame plaatsing. Dit gebeurt door het voorziene aandeel van de 
totale contractprijs (resp. 50% en 30%) te delen door het door de contractant voor-
opgestelde aantal plaatsingen. Deze zullen dan jaarlijks worden aangepast aan de 
inflatieassumpties (DWP, 2008f). 

Bij het opmaken van de offerte moet de hoofdcontractant zich dus goed bezin-
nen over de meest strategische verhouding tussen voorgestelde contractprijs en 
prestatienormen. Bij een constante prijs, daalt de beloning per plaatsing naarmate 
de norm hoger wordt gelegd. Hoofdcontractanten worden zo dus aangezet een 
hoge prijs te vragen aan DWP. Anderzijds legt DWP druk op de prijzen door een 
richtprijs (weliswaar in de vorm van een totaalbudget voor alle contractanten 
samen) per contractgebied voor te stellen. 

3.5.2 Mogelijke wijzigingen in de toekomst 

Het ontwerp van het financieringsmodel blijft tot op heden onafgerond. De vol-
gende elementen staan meer bepaald nog ter discussie: 
– DWP wil in de toekomst de definitie van ‘duurzame job’ optrekken van 

26 weken tot 18 maanden. In de interviews met WorkDirections en ACEVO 
werd deze nadruk op duurzaamheid alvast onderschreven; 

– critici stellen dat het huidige model onvoldoende garantie biedt tegen het 
parkeren12 van klanten. De huidige prestatienormen laten volgens hen toe dat 
contractanten die klanten uitkiezen met de hoogste slaagkansen en aan de ove-
rige een ondermaatse dienstverlening geven. Om contractanten aan te zetten 

                                                           
11  DWP stelt in de offerte-aanvraag niet uitdrukkelijk dat de voorgestelde prestatienormen ook 

onder de nationale (55 en 50%) normen mogen liggen. Het departement lijkt dit wel te 
suggereren (DWP, 2008g, p. 93). 

12  Parkeren en afroming zijn twee varianten van hetzelfde fenomeen. Afroming houdt in dat de 
dienstverlener zich concentreert op de eenvoudig te plaatsen klanten en moeilijkere klanten 
volledig negeert. In het tweede geval worden wel diensten verleend aan de moeilijkere klant, 
maar blijft de dienstverlening ondermaats. Het risico op het afromen van klanten is lager 
omdat dienstverleners hun klanten niet kunnen kiezen noch terugsturen. Wel bestaat het risico 
dat hoofdcontractanten de minder gegeerde klanten doorsturen naar de subcontractanten. 
Volgens kandidaat-hoofdcontractant WorkDirections (interview) zou dit neveneffect beperkt 
zijn omdat hoofdcontractanten uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn voor het resultaat van de 
hele keten. 
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zoveel mogelijk klanten naar een duurzame job te begeleiden, wordt voorge-
steld te werken met een systeem van ‘differential payments’:  
– dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een ‘triage model’. Dit houdt in dat 

klanten worden gecategoriseerd volgens afstand tot de arbeidsmarkt/de 
barrières tot werk die ze moeten overbruggen. Tegenover het begeleiden 
van klanten met meer barrières staat dan een hogere beloning. Op die 
manier kunnen contractanten worden beloond voor investeringen in die 
klanten die meer ondersteuning en begeleiding nodig hebben. (House of 
Commons, Work and Pensions Committee, 2009, p. 33-34) Een poging tot 
categoriseren van klanten in Nederland (Kansmeter) heeft echter aange-
toond dat een artificiële indeling vaak te veraf ligt van de veel complexere 
realiteit wat aanleiding kan geven tot foute verwijzing en parkeren. (ibid., 
33);  

– een alternatief model dat met meer enthousiasme wordt onthaald door de 
hoofdcontractanten is het ‘accelerator model’. Dit houdt in dat de beloning 
van contractanten door DWP toeneemt naarmate de contractanten meer 
klanten naar een duurzame job begeleiden. Dit zou kunnen gebeuren op 
basis van vooraf afgesproken normen bijvoorbeeld per cohorte of per 
maand; 

– een derde alternatief die we in Nederland terugvinden en als een variant 
van het triage model kan worden beschouwd, betreft differentiatie in de 
inspanning-resultaatverhouding naar doelgroep. Voor moeilijker te bege-
leiden klanten zou de verhouding bijvoorbeeld 50-50 kunnen zijn in plaats 
van 20-80. Een set van criteria moet dan aangeven wie ‘moeilijker’ te bege-
leiden is; 

– mogelijk kan ook de combinatie van deze systemen een oplossing bieden.  
– in het licht van de huidige crisis, ten slotte, gaan bij de hoofdcontractanten 

stemmen op om de resultaatsfinanciering af te bouwen of een groter budget te 
voorzien. Het verwachte volume klanten is immers verdrievoudigd terwijl het 
aantal vacatures terugloopt (Smith & Cave, 2009). Er wordt gevreesd voor een 
onvermijdelijke trade-off tussen kwaliteit, prestatie en dekkingsgraad (inter-
view WorkDirections). Zeven van de 31 dienstverleners die werden geselec-
teerd in de PQQ-fase gooiden de handdoek in de ring. Het gaat vooral om 
spelers uit de non-profitsector (Financial Times, 18 november 2008). Twee 
grotere spelers, waaronder WorkDirections) hebben besloten hun offertes voor 
enkele contractgebieden in te trekken (ibid.). Toch was het departement in eer-
ste instantie niet te vinden voor een wijziging. Het argument dat daar gehoord 
wordt, is dat eventuele verliezen in de periode van economische recessie toch 
weer goedgemaakt zullen worden tijdens de eerstvolgende periode van hoog-
conjunctuur; de duur van de contracten laat dergelijke lange termijn afweging 
toe (interview WorkDirections). Wel werd een pauze ingelast in het tenderpro-
ces die de kandidaat-hoofdcontractanten de mogelijkheid gaf om hun offertes 
aan te passen rekening houdend met de nieuwe situatie. Volgens een recent 
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artikel in TimesOnline (22 april 2009) zou DWP nu toch overwegen om con-
tractanten eveneens uit te keren wanneer klanten slechts ‘job ready’ zijn. Hoe 
dat zou worden beoordeeld blijft onduidelijk. 

3.6 Keuzevrijheid voor de werkzoekende 

Een laatste belangrijk topic in het kader van opdrachtgeverschap betreft de keuze-
vrijheid van de werkzoekende. Volgens het huidige ontwerp garandeert DWP dat 
waar twee hoofdcontractanten actief zijn, beide elk 50% van de markt zullen 
bedienen door klanten ad random te verwijzen. Op termijn zal dit veranderen 
zodat klanten zelf de hoofdcontractant van hun voorkeur kunnen kiezen. Hun 
keuzevrijheid wordt echter beperkt in die zin dat DWP garandeert dat een hoofd-
contractant niet meer dan 70% (en dus ook niet minder dan 30%) van de markt zal 
bedienen.13  

Het valt echter nog af te wachten of dit effectief wordt ingevoerd. Hoewel 
lopende experimenten in Pathways to Work en Employment Zones (lone parents) 
aangeven dat dit leidt tot ‘empowerment’ van klanten, wijzen anderen (o.a. inter-
view WorkDirections; House of Commons, 2009, p. 46-47) erop dat: de klant hier 
niet toe in staat is, de consulent vaak meer kennis en expertise ter zake heeft, en 
keuze niet noodzakelijk tot hogere performantie leidt (Griffiths & Durkin, 2007).  

Met betrekking tot een tweede vorm van keuzevrijheid bestaat een veel bredere 
consensus: klanten moeten actief betrokken worden bij de opstelling van hun 
actieplan. De keuze die ze hierin krijgen, maakt dat ze meer handen en voeten 
hebben in hun eigen ontwikkeling en verscherpt hun gevoel voor verantwoorde-
lijkheid. Het versterkte plichtenprincipe (deelname op straffe van sancties) wordt 
dus enigszins gecompenseerd door een grote inspraak van de klant in zijn/haar 
traject (‘something for something’). 

                                                           
13  De verschuiving van aandelen gebeurt na twee opeenvolgende evaluaties op basis van het Star 

Rating systeem (cf. §4). Meer informatie is beschikbaar in Mcluckie Townsend & Tucker, 2008. 
Het is onduidelijk hoe klanten zullen verdeeld worden over de hoofdcontractanten zodra één 
van hen het maximale marktaandeel (70%) heeft bereikt. 
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4. De ontwikkeling van de spelersmarkt: een zoektocht naar 
evenwicht tussen flexibiliteit en stabiliteit 

In 2007 is het aantal aanbieders dat een contract had met Jobcentre Plus geredu-
ceerd van ongeveer 2000 tot 900, die samen staan voor een bedrag van ongeveer 
£ 950 miljoen. Dit weerspiegelde al de trend om grotere contracten af te sluiten 
met een beperkter aantal spelers.  

Voor FND wil DWP voor 80% van de markt een beroep doen op een beperkte 
stabiele kern van betrouwbare aanbieders. De rest van de markt is open voor 
nieuwe toetreders tot de markt. De 24 hoofdcontractanten voor de veertien regio’s 
werden definitief bekend gemaakt eind mei 2009 (zie bijlage 4). Deze komen in de 
plaats van alle bestaande New Deal en Employment Zones vanaf oktober 2009.  

DWP (2009a) stelt competitief neutraal te staan tegenover profit- en non-profi-
taanbieders. Het valt echter te verwachten dat het grootste deel van de contracten 
naar gevestigde profitspelers zal gaan, terwijl de kleinere profitspelers en de non-
profitspelers als subcontractant zullen fungeren.  

Dit blijkt alvast uit de PQQ-shortlist en de finale toekenning van de contracten 
voor de eerste fase van FND die DWP respectievelijk in augustus 2008 en mei 2009 
bekendmaakte (zie bijlage 4). De non-profitsector vormt er een minderheid en 
dingt mee voor een beperkter aantal gebieden.14 Bovendien haalde Shaw Trust, 
een nationale non-profitspeler met meer dan 1 400 personeelsleden, geen enkel 
contract binnen, hoewel het in op één na alle contractgebieden meedong. Noch-
tans nam de non-profitsector tot op heden ongeveer de helft van de Welfare to 
work-markt voor haar rekening (interview ACEVO). In het interview met Work-
Directions werd opgemerkt dat zelfs in het profitsegment minder dan dertig aan-
bieders effectief in staat zijn te fungeren als hoofdcontractant voor FND gezien de 
omvang van de contracten.  

Het doel van DWP is dat de hoofdcontractant op zijn beurt een duurzame rela-
tie opbouwt met de best presterende subcontractanten. Daarom legt DWP met 
betrekking tot de ‘supply chain’ geen financiële of operationele voorschriften op 
en laat het ook de monitoring en kwaliteitsbewaking over aan de hoofdcontrac-
tant. Anderzijds verwacht DWP wel dat hoofdcontractanten zich gedragen naar 
enkele fundamentele waarden en principes die vastgelegd werden in de Code of 
Conduct (DWP, 2008e, Annex I). 

                                                           
14  Non-profitspelers in deze lijst zijn onder meer Wise Group, Peabody Strust, Shaw Trust, en de 

Royal Britisch Legion Industries. Deze aanbieders hebben slechts voor een beperkt aantal 
contractgebieden een offerte ingediend, met uitzondering van de Shaw Trust 
(http://www.shaw-trust.org.uk) die meedingt in op één na alle contractgebieden. 
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Belangrijke principes in deze code zijn onder meer: 
– het budget en de risico’s worden op een faire wijze verdeeld over hoofd- en 

subcontractanten; 
– hoofdcontractanten mogen geen poging doen om personeel af te snoepen (‘to 

poach’) van de (kandidaat-)subcontractanten;  
– in de onderhandelingsfase mogen hoofdcontractanten niet verhinderen dat de 

subcontractanten ook met andere hoofdcontractanten onderhandelen;  
– het monitoren en beheren van keteninformatie moet op consistente, proportio-

nele en duidelijke wijze gebeuren zonder overbodige bureaucratie; 
– hoofdcontractanten moeten kleinere subcontractanten ondersteunen en 

aanmoedigen en de nodige extra ondersteuning voorzien voor nieuwe spelers;  
– open communicatie moet worden aangemoedigd opdat problemen zo snel 

mogelijk zouden kunnen worden aangepakt. 

DWP levert ook enkele andere inspanningen om de relatie tussen hoofd- en sub-
contractant te faciliteren en een brede markt van kleine en gespecialiseerde spelers 
te ondersteunen Zo is er een formele klachtenprocedure voor subcontractanten en 
zoekt het DWP rechtstreeks feedback te krijgen van deze. DWP organiseerde 
eveneens activiteiten om hoofd- en subcontractanten met elkaar in contact te bren-
gen, zoals bijvoorbeeld speed dating.  

Uit het interview met ACEVO blijkt echter dat de derde sector meer inspannin-
gen verwacht van DWP. De volgende twee pijnpunten worden benadrukt: 
– full cost recovery: non-profitorganisaties eisen dat de overheadkosten waar-

mee ze geconfronteerd worden in het kader van de commissioning strategy 
volledig vergoed worden. Gebeurt dit niet, zo stellen ze, bevinden ze zich in 
een nadelige concurrentiepositie ten opzichte van profitspelers die dergelijke 
kosten via andere inkomsten kunnen financieren. Bovendien ontbreekt het 
deze organisaties aan de capaciteit en expertise om dergelijke kosten door te 
rekenen in offertes. DWP vreest dat een toekenning van dergelijke garantie de 
profitspelers in een nadelige positie plaatst, maar financiert organisaties als 
ACEVO wel om opleidingen te voorzien in het doorrekenen van kosten; 

– Social Investment Bank: non-profitorganisaties hebben het veel moeilijker dan 
andere organisaties om leningen aan te gaan. Nochtans zijn ook zij gemoti-
veerd om investeringen te doen met het oog op capaciteitsuitbreiding en inno-
vatie. Om aan dit probleem te verhelpen stelt de sector voor dat een sociale 
investeringsbank wordt opgericht. Daar is politieke steun voor bij beide grote 
partijen (Labour en Conservatives), maar het is geen prioriteit voor de huidige 
regering (interview ACEVO). 



22  

 

Laten we ten slotte even kijken naar de wederzijdse vooroordelen en verwachtin-
gen die – zo blijkt uit de interviews en memoranda15 – leven bij kandidaat hoofd- 
en subcontractanten: 
– kandidaat-hoofdcontractanten hebben het gevoel beschouwd te worden als de 

‘big bad provider’. Nochtans stellen ze bereid te zijn de capaciteit van subcon-
tractanten mee uit te bouwen en een faire verdeling van middelen en risico toe 
te passen. Anderzijds wijzen ze ook op moeilijkheden: niet alle derde sector 
organisaties willen groeien, en tewerkstelling is voor deze organisaties vaak 
niet de hoofddoelstelling (maar bv. wel een verhoging van de zelfredzaam-
heid, de klant dichter bij de arbeidsmarkt brengen); 

– kandidaat-subcontractanten, van hun kant, vrezen voor misbruiken aan de 
zijde van hoofdcontractanten: ‘cherry picking’ van de beste klanten, het 
afsnoepen van hun personeel en een nadelige verdeling van middelen en 
risico. Anderzijds blijkt er vertrouwen te zijn dat er ook ‘goede’ hoofdcontrac-
tanten bestaan. Ook wordt verwacht dat de hoofdcontractanten hun bedrijfs-
economische randvoorwaarden beter zullen verstaan en bereid zullen zijn op 
een meer flexibele manier te werk te gaan dan het geval was met DWP.  

Dit wantrouwen langs beide zijden en de erkenning dat mogelijk misbruik en 
fraude zal plaatsgrijpen, doet de vraag oprijzen of er geen nood is aan een 
ombuds- of regulatorinstantie? Uit de literatuurstudie (House of Commons, 2009) 
en interviews blijkt dat er steun is voor dergelijke actor. Het nut van de ombuds-
man wordt erkend, in de eerste plaats voor de werkzoekende. In het huidige ont-
werp van de CS beschikt deze immers niet over een formele weg om een klacht in 
te dienen. Een ombudsman en een klantencharter zouden de klant in een noodza-
kelijk sterkere positie plaatsen.  

Een ombudsman ter garantie van een goede sub-hoofdcontractantrelatie wordt 
echter afgewezen. In de eerste plaats bestaat er al een klachtenprocedure voor 
subcontractanten via DWP. Daarnaast wordt gevreesd dat dit de strategische rela-
tie tussen hoofd- en subcontractant zal ondermijnen; of omgekeerd, dat subcon-
tractanten te huiverig zullen zijn om een klacht in te dienen uit angst de relatie 
met de hoofdcontractant te verzuren. 

Het idee van een marktregulator wordt als alternatief naar voor geschoven. Een 
regulator zou in de eerste plaats goede van slechte kwaliteit moeten kunnen 
onderscheiden, en afroming en parkeren tegengaan (interview WorkDirections). 
Dit kan door de transparantie bijvoorbeeld inzake resultaten van de markt te ver-
hogen en nadrukkelijk na te gaan of alle actoren het spel eerlijk spelen. Een open 
vraag met betrekking tot de regulator is of DWP deze functie al dan niet op zich 

                                                           
15  De memoranda van een groot aantal profit- en non-profitorganisaties kunnen worden 

geraadpleegd in Volume II van het verslag van het Work and Pensions Committee (House of 
Commons, 2009). 
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moet nemen. Voorstanders stellen dat DWP toch kan beschouwd worden als een 
organisatie met de nodige expertise en capaciteit. Ze menen ook dat het oprichten 
van een nieuwe instantie teveel kosten en bureaucratie met zich meebrengt. 
(interview WorkDirections).16 

Tegenstanders van hun kant, verwijzen naar het gevaar voor belangenvermen-
ging en de invloed van de politiek. In tegenstelling tot de voorstanders trekken zij 
net de capaciteit en betrouwbaarheid van DWP in vraag. Zo blijken contractmana-
gers vooral juniors te zijn met beperkte ervaring. Ook wordt uitgaande van voor-
bije ervaringen met DWP betwijfeld of DWP zijn beloftes zal houden. Uit het 
interview kwam ook naar voor dat DWP het niet problematisch vindt om na gun-
ning contracten te herbespreken met geselecteerde contractanten achter gesloten 
deuren (in het voordeel van beide partijen) (interview WorkDirections) Het valt 
dus sterk te betwijfelen of DWP als neutrale regulator zou kunnen fungeren. 

 

                                                           
16  Merk op dat WorkDirections hier geen officieel standpunt heeft ingenomen. Binnen de 

organisatie blijkt nog discussie te bestaan over de vraag of DWP de rol van regulator al dan 
niet moet opnemen. In het interview werden de voor- en tegenargumenten besproken. 
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5. Definiëring, monitoring en evaluatie van de te behalen 
resultaten  

Zoals hierboven al werd gesteld, is duurzame tewerkstelling dé hoofddoelstelling 
van Flexible New Deal. Dit resultaat wordt gedefinieerd als tewerkstelling na een 
periode van minimaal 26 weken. Doel is om dit op termijn op te trekken tot acht-
tien maanden. Daarnaast worden hoofdcontractanten ook verwacht hun klanten 
(alvast) naar een korte termijn job te begeleiden. Beide tewerkstellingsdoelstellin-
gen worden financieel aangemoedigd (cf. §3.5). DWP legt ook nog twee andere 
prestatienormen op, die niet direct financieel worden aangemoedigd, maar wel 
worden in rekening gebracht bij de Star Rating (cf. infra). Het gaat om volgende 
doelstellingen (DWP, 2008f, p. 92): 
– een minimum van 95% van de klanten zal minimaal gedurende vier 

aaneensluitende weken voltijds hebben gewerkt of een werk gerelateerde acti-
viteit hebben uitgeoefend alvorens de FND-fase te verlaten en dit binnen 
52 weken na start van deze fase; 

– de private dienstverlener moet voor minstens 85% van de klanten binnen de 
vijftien dagen na doorverwijzing van de klant de dienstverlening gestart heb-
ben (dit wordt aangegeven via formele registratie). 

5.1 Monitoren en evalueren van prestaties 

5.1.1 Opvolging aan de hand van een gemeenschappelijk IT-systeem 

Voor het bereiken van de vooropgestelde tewerkstellingsresultaten is DWP afhan-
kelijk van de hoofd- en subcontractanten. Deze spelers hebben echter ook hun 
eigen doelstellingen (profitspelers zijn bv. in de eerste plaats gedreven door het 
winstmotief). DWP moet dan ook proberen om deze spelers te oriënteren op het 
behalen van deze arbeidsmarktdoelstellingen. Resultaatsfinanciering (cf. supra 
§3.5) kan worden beschouwd als de belangrijkste hefboom hiertoe. Dit kan 
uiteraard enkel als DWP over accurate cijfergegevens beschikt. Daartoe heeft DWP 
een IT-systeem laten uitwerken dat de bestaande papiermolen bij klantverwijzin-
gen moet vervangen: het ‘Provider Referrals and Payment’-systeem. Daarnaast 
wordt ook het bestaande Provider Level Management Information systeem op 
DWP/JCP-niveau aangepast zodat alle data verzameld worden op basis van 
dezelfde definities. Eén keer per maand zal bovendien bij de hoofdcontractanten 
management informatie data verzameld worden. Dit moet de contractmanagers 
bij DWP in staat stellen om samen met contractanten na te gaan hoe hun prestaties 
verbeterd kunnen worden (House of Commons, 2009, Ev. 65). 
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5.1.2 Zelfevaluatie 

Daarnaast wordt van hoofdcontractanten verwacht dat zij hun eigen prestaties, en 
die van de contractanten in de rest van de supply chain ook voortdurend zelf 
evalueren en daarover jaarlijks rapporteren via een Self-Assessment Review 
(SAR). Externe toetsing van deze evaluaties vindt plaats aan de hand van de 
‘Common Inspection Frameworks’ van Ofsted (England) en Estyn (Wales).17  

5.1.3 Het Star Rating systeem 

Het kroonstuk van het hele evaluatiemodel van de commissioning strategy is het 
‘Star Rating’ systeem. Dit instrument moet het departement in staat stellen om de 
prestaties van de verschillende hoofdcontractanten te vergelijken. De sleutelindi-
catoren (Key Performance Indicators) hebben betrekking op de volgende drie 
domeinen: 
– prestatie-uitkomsten: korte en duurzame tewerkstelling (70%); 
– kwaliteit van de dienstverlening (20%); 
– naleven van het contract (10%). 

Een belangrijke input voor het bepalen van de scores zijn niet alleen de harde cij-
fers, maar eveneens de feedback van de klanten, JCP en de trainingsinstantie 
DIUS.  

Afhankelijk van de hoogte van de gewogen som krijgt de hoofdcontractant één, 
twee, drie of vier sterren. Sterren worden twee keer per jaar toegekend. Het aantal 
sterren dat een hoofdcontractant behaalt, heeft verschillende gevolgen. Eerst en 
vooral kan het leiden tot marktwinst/verlies in die gebieden waar meer dan één 
hoofdcontractant actief is (cf. §3.6). Daarnaast zal DWP met de scores rekening 
houden wanneer moet worden beslist of een contract wordt verlengd of een nieuw 
contract wordt gegund. Het publiek maken van de scores, zou een extra druk tot 
goede prestaties moeten teweegbrengen voor de contractanten.  

Ten aanzien van het Star Rating systeem hoorden we echter drie punten van 
kritiek:  
– een eerste betreft de wijze waarop de prestatie-uitkomsten worden gemeten. 

Voor deze berekening worden de behaalde prestaties vergeleken met de voor-
opgestelde normen in elk contract. Er wordt echter zo gemeten dat het volume 
van uitstromende klanten wordt vergeleken met het volume van instromende 
klanten. Deze groepen kunnen echter sterk van elkaar verschillen naar volume 
en samenstelling wat het meetresultaat betekenisloos maakt (interview Work-
Directions);  

                                                           
17  De kwaliteitsgarantie-arrangementen in Scotland worden momenteel nog onderzocht. 
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– ten tweede wordt ook de kwaliteitsmeting als onvoldoende beschouwd. In het 
interview met WorkDirections werd opgemerkt dat de nadruk al te veel op de 
financiële prikkels ligt. Resultaatsfinanciering wordt zeker onderschreven, 
maar dit moet volgens WorkDirections meer dan nu worden aangevuld met 
kwaliteitscontroles. Enkel op die manier, zo wordt gesteld, kunnen de con-
tractmanagers inzicht verwerven in de wijze waarop de hoofd- en subcontrac-
tanten het spel spelen, en kan afroming en parkeren voorkomen worden; 

– in het interview met ACEVO ten slotte, werd opgemerkt dat het star rating sys-
teem een pervers effect kan hebben voor de subcontractanten. Hun score wordt 
immers niet individueel bepaald, maar hangt af van de prestaties van de ganse 
keten. Zo kan het voorvallen dat een goed presterende subcontractant onte-
recht een slechte score krijgt. De organisatie stelt daarom voor dat ook indivi-
duele ratings plaatsvinden. Dit komt ook de hoofdcontractanten ten goede, 
want zij hebben er baat bij te weten met welke subcontractanten ze best 
samenwerken. 

5.2 Verwachte resultaten op basis van ervaring met Employment Zones en de 
interviews 

Of de Commissioning Strategy de juiste aanpak vormt om de gewenste arbeids-
marktdoelstellingen te behalen valt nog af te wachten. Dit nieuwe systeem van 
marktwerking heeft in elk geval een wetenschappelijke fundering in de evidentie 
van de Employment Zones.18 Ook hier ging het departement in zee met private 
spelers voor de levering van zijn ‘Welfare to work’-programma. Er werden zo 
weinig mogelijk beperkingen opgelegd aan de marktspelers en vergoeding 
gebeurde eveneens via resultaatsfinanciering. Een belangrijk verschilpunt met 
FND is dat private spelers in EZ ook de uitkeringen beheerden zodat op die 
manier prikkels konden worden gegeven aan werkzoekenden. 

Uit twee beschikbare evaluatiestudies van EZ (Hales et al., 2003; Hasluck et al., 
2003) blijkt het volgende in vergelijking met gewone New Deal-regio’s (meestal 
bediend door Jobcentre Plus): 
– voor de Employment Zones is een significant groter aantal deelnemers aan het 

werk tien maanden na aanvang van het traject, maar na twintig maanden is het 
verschil niet langer statistisch significant, tenzij voor de fulltime jobs; 

                                                           
18  Employment Zones was een nieuwe aanpak van langdurige werkloosheid van 25+’ers (maar 

later ook jongeren) ingevoerd in april 2000 in de vijftien meest achterop gestelde gebieden van 
het Verenigd Koninkrijk. Een of meerdere private dienstverleners staan in deze gebieden in 
voor de dienstverlening. De aanpak is gericht op een snelle doorstroom naar werk; acties zijn 
klantgericht, kort en krachtig. De financiering van de private spelers ging deels af van 
resultaten. Ook kregen de spelers gedeeltelijk beheer over de uitkering. Voor een uitgebreide 
bespreking van het Employment Zones programma, zie Griffiths & Durkin, 2007. 
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– voor de Employment Zones is er een klein positief netto-effect inzake 
uitstroom uit de werkloosheidsdata in vergelijking met andere regio’s; 

– de klantentevredenheid is hoger omdat de dienstverlening meer klantgericht is 
en meer tijd en aandacht kan worden geïnvesteerd in de klant. 

Ook volgens de studie door Griffiths en Durkin (2007) zijn de resultaten van EZ 
gemengd positief. Uit hun literatuurstudie van bestaande evaluaties blijkt inder-
daad dat EZ succesvoller is dan ND-programma’s om werkzoekenden (die ver-
plicht zijn aan het programma deel te nemen) te plaatsen. Er zijn geen aanwijzin-
gen dat meer afroming en parkeren zou plaatsvinden dan bij JCP. Anderzijds 
echter, blijkt uit de kosten-batenanalyse die aan de auteurs werd ter beschikking 
werd gesteld door DWP, dat de kostprijs van EZ hoger ligt dan voor ND-pro-
gramma’s terwijl (1) de gerealiseerde plaatsingen vaak van relatief korte duur zijn 
en (2) het aandeel plaatsingen op langere termijn niet meer sterk verschilt van ND. 
Volgens de auteurs ligt het probleem van EZ erin dat snel gevonden korte termijn 
jobs vaak niet de goede start zijn voor een langdurige carrière. Het kunnen jobs 
zijn van lage kwaliteit die de werkzoekende, vooral de moeilijker plaatsbaren met 
minder keuze in jobs, weinig kansen geven om nieuwe vaardigheden te ontwik-
kelen en niet enthousiasmeren om verder te werken. 

Met de Commissioning Strategy voor FND lijkt DWP in elk geval een poging te 
ondernemen om deze problemen te voorkomen. In de eerste plaats wordt het 
belang van duurzame tewerkstelling sterk benadrukt door de definitie van ‘duur-
zaamheid’ te rekken (bij EZ was dat 13 weken) en als een belangrijk aandeel in de 
financiering op te nemen. Bovendien wordt druk uitgeoefend op de kostprijs door 
betere prestaties te eisen van de contractanten zonder het budget mee te verho-
gen.19 Ook werden enkele succesfactoren van EZ behouden in de CS. Meer 
bepaald zullen contractanten ook nu de nodige financiële en operationele flexibi-
liteit krijgen die hen in staat stelt een klantgerichte dienstverlening uit te bouwen, 
maatwerk te leveren en te innoveren. 

                                                           
19  Merk op dat dit tot protest leidt bij de hoofdcontractanten. Johnson van Serco beschrijft de 

verwachting van DWP zelfs als volgt: ‘it is looking for around double the level of performance 
at half the amount of money per unit per outcome.’ (House of commons, 2009, Ev. 22) 
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6. Lessen voor publieke marktwerking in België: vijfmaal wikken 
en wegen 

Uit de ervaringen in Groot-Brittannië die hierboven werden geschetst, onthouden 
we dat de ontwikkeling van een goed functionerende publieke markt pas mogelijk 
is wanneer een evenwicht wordt gevonden in verschillende spanningsvelden. 
Landen die een publieke markt voor de begeleiding van werkzoekenden (verder) 
willen ontwikkelen, zullen meer bepaald de volgende vijf wik-en-weeg oefeningen 
moeten maken. 

6.1 Een evenwicht tussen stabiliteit en flexibiliteit 

In de eerste plaats onthouden we dat Groot-Brittannië, na verschillende tender-
oefeningen, uiteindelijk is overgestapt op een model dat een evenwicht moet 
garanderen tussen stabiliteit in partners enerzijds, en flexibiliteit anderzijds. Het 
sluiten van grote contracten met een beperkt aantal spelers voor een lange termijn 
moet de overheid toelaten een strategische en stabiele relatie uit te bouwen met 
private spelers. De nood aan flexibiliteit vloeit voort uit het belang dat wordt 
gehecht aan maatwerk, afstemming op lokale noden en flexibele capaciteitsuit-
breiding/afname als reactie op schommelende volumes. De Britse regering ver-
wacht met dit model de ervaring en capaciteit van de private sector maximaal te 
kunnen inzetten voor een beter resultaat. 

6.2 Een evenwicht in de taakverdeling tussen publieke en private actoren 

Een tweede belangrijk element in de nieuwe Britse aanpak is de taakverdeling tus-
sen de publieke arbeidsbemiddelaar en de private sector. Deze is duidelijk: JCP 
staat in voor de begeleiding van werkzoekenden in de eerste drie fasen van het 
stappenplan en staat daarnaast in voor de volgende zaken tijdens alle vier de 
fasen: uitbetalen van de uitkeringen, tweewekelijkse opvolgingsinterviews met de 
klant, en beslissen over en opleggen van sancties. De private spelers worden inge-
schakeld voor de vierde fase, Flexible New Deal. In deze fase staan zij in voor de 
intensieve begeleiding van de uitkeringsgerechtigden die al twaalf maanden 
werkzoekend zijn (of korter indien zij via een fast track vervroegd in fase 3 
terechtkwamen). Zij beschikken over grote vrijheid in het vormgeven van de con-
crete aanpak en de organisatie van deze dienstverlening. Problemen met klanten 
die onvoldoende meewerken, moet de private speler melden aan JCP die dan 
ingrijpt. De organisatie en het management van de tender, ten slotte, is in handen 
van het departement. JCP heeft dus zelf geen directe invloed op het tenderproces, 
terwijl DWP de doorverwijzing van cliënten niet in handen heeft. Op die manier 
kan worden vermeden dat actoren tegelijk rechter en partij zijn. 
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6.3 Een evenwicht tussen grote en kleine, profit- en non-profit private 
dienstverleners 

Ten derde willen we uitdrukkelijk wijzen op de veranderingen die de nieuwe 
aanpak zal teweegbrengen in de private spelersmarkt. De keuze om met een 
handvol grote spelers een strategische langdurige relatie op te bouwen, heeft 
namelijk tot gevolg dat kleinere private spelers (profit en non-profit) verplicht 
worden als subcontractanten op te treden. Zij worden dus niet langer gesubsidi-
eerd of gecontracteerd door DWP, maar wel door grotere spelers uit hun eigen 
sector. Uit ons onderzoek blijkt dat deze kleinere spelers gemengd positief staan 
tegenover deze evolutie. Enerzijds vrezen zij voor enkele excessen aan de zijde 
van de hoofdcontractanten. Deze zouden de beste klanten kunnen uitpikken en de 
moeilijkere klanten doorverwijzen naar de subcontractanten (‘cherry picking’), 
en/of trachten personeel af te snoepen, en/of te hoge risico’s overhevelen zonder 
daar een faire vergoeding tegenover te stellen.  

Anderzijds blijkt er vertrouwen te zijn dat er ook goede hoofdcontractanten zijn. 
De kleinere spelers verwachten ook dat met de hoofdcontractant een betere relatie 
kan worden opgebouwd dan met DWP omdat de eerste de bedrijfseconomische 
randvoorwaarden beter verstaat en zich mogelijk flexibeler opstelt. Het is in elk 
geval van cruciaal belang dat deze kleinere spelers een volwaardige plaats krij-
gen/behouden in dit nieuwe model. Zij zijn het immers die specifieke expertise en 
ervaring hebben opgebouwd met betrekking tot specifieke doelgroepen en die 
vaak een groter vertrouwen genieten van personen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt.  

6.4 Een evenwicht tussen sturen op resultaat, kwaliteit en gelijkheid 

6.4.1 Sturen op resultaat en kwaliteit 

Ten vierde onthouden we de strenge resultaatsturing in het Britse model. Met 80% 
van de financiering verbonden aan het bereiken van vooropgestelde doelstellin-
gen, worden de hoofdcontractanten geconfronteerd met een groot risico. Dit risico 
neemt nog toe als gevolg van de huidige financiële crisis. Zowel aan de zijde van 
DWP als aan de zijde van de private spelers lijkt bang te worden afgewacht. Er 
wordt meer bepaald gevreesd voor een trade-off tussen dekking (coverage), kwa-
liteit en prestatie. Anderzijds wordt verwacht dat contractanten verliezen in één 
regio/periode zullen kunnen compenseren met winsten in andere 
regio’s/periodes dankzij de grote omvang van de contracten (zowel naar schaal 
als in tijd).  



30  

 

6.4.2 Sturen op resultaat en gelijkheid 

Een evenwicht dat vandaag nog ontbreekt in het Britse model, is die tussen sturen 
op resultaat en gelijkheid. Het huidige financieringsmodel prikkelt private dienst-
verleners immers onvoldoende om te investeren in werkzoekenden die verder van 
de arbeidsmarkt zijn verwijderd. Dit kan ertoe leiden dat aan deze werkzoeken-
den helemaal geen (afroming) of slechts ondermaatse (parkeren) diensten worden 
verleend. De eventuele toekomstige wijzigingen aan deze resultaatsfinanciering 
verdienen daarom verdere opvolging. De invoering van een vorm van ‘differential 
payment’ zou het afromen en parkeren van klanten aanzienlijk kunnen indijken. 
Dit houdt in dat contractanten een bonus krijgen wanneer zij moeilijker te begelei-
den werkzoekenden (triage model) of meer klanten dan vooropgesteld (accelara-
tor model) succesvol naar werk begeleiden. Ook kan de mate van resultaatsfinan-
ciering worden aangepast aan de moeilijkheidsgraad van de werkzoekende (bv. 
50-50 i.p.v. 80-20). 

6.5 Een evenwicht tussen verschillende belangen 

Ten slotte ontbreekt vandaag nog een belangrijk element in het Britse model: een 
onafhankelijke instantie, een ‘marktregulator’, die de publieke marktwerking 
overziet. Dergelijke instantie kan onder andere waken over de geschiktheid van 
het werken met bepaalde vormen van marktwerking, de naleving van de regelge-
ving bewaken, en de transparantie in de markt bewerkstelligen door de kwaliteit 
en resultaten te monitoren en te beoordelen. Deze taken worden momenteel tot op 
zekere hoogte waargenomen door DWP (zie bv. monitoring en star rating sys-
teem). De vraag kan echter worden gesteld in welke mate het departement zich 
voldoende neutraal kan opstellen.  

De marktregulator of een afzonderlijke ombudsman zou daarnaast kunnen 
instaan voor het ontvangen van klachten van de verschillende betrokken actoren 
(DWP, hoofdcontractanten, subcontractanten en klanten). Vooral voor deze laatste 
ontbreekt momenteel een degelijke formele klachtenprocedure in Groot-Brittannië. 
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Bijlage 1 / Gedetailleerd overzicht van het vierstappenplan in de begeleiding van JSA-uitkeringsgerechtigden 

 

 

Bron: DWP, 2008f, p. 75 
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Bijlage 2 / Kaart met de 14 contractgebieden 

 

 

Bron: DWP, 2008f, p. 89 



 

 

Bijlage 3 / Overzicht van de contractpakketten, indicatieve budgetten en klantenvolumes per contractgebied 

 Verwachte aantal Flexible New Deal starten* 

Referen-
tienummer 
(zie kaart)  

Contractgebied/Jobcentre Plus 
districten  

Aantal 
hoofdcon-

tractanten per 
gebied 

Jaarlijks indicatief 
contractpakket to-

taal* (£ miljoen) 

Oktober 
2009 tot  

Maart 2010 

April 2010 
tot  

Maart 2011 

April 2011 
tot  

Maart 2012 

April 2012 
tot  

Maart 2013 

April 2013 
tot  

Maart 2014 

April 2014  
tot  

September 2014 

1 Ayrshire, Dumfries, Galloway 
& Inverclyde/Edinburgh, 
Lothian & 
Borders/Lanarkshire & East 
Dunbartonshire 

2 17,11 7 100 10 600 11 000 10 900 10 800 5 400 

2 North East Yorkshire & the 
Humber/Tees Valley 

2 20,99 8 900 12 900 13 500 13 400 13 200 6 600 

3 Greater Manchester Central/ 
Greater Manchester East & 
West 

1 18,52 8 200 12 600 13 100 12 900 12 600 6 300 

4 Derbyshire/South Yorkshire 2 17,86 7 500 11 000 11 500 11 300 11 200 5 600 

5 South East Wales/North & 
Mid Wales 

1 8,59 3 800 5 900 6 100 6 000 5 900 3 000 

6 Coventry & 
Warwickshire/The Mar-
ches/Staffordshire 

2 17,18 7 100 10 600 11 100 10 900 10 800 5 400 

7 Leicestershire & Northamp-
tonshire/Nottinghamshire 

2 18,32 7 700 11 300 11 800 11 600 11 500 5 800 

8 Cambridgeshire & Suffolk/ 
Lincolnshire & 
Rutland/Norfolk 

2 15,91 6 700 9 800 10 300 10 100 10 000 5 000 
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Referentie
nummer 
(zie kaart)  

Contractgebied/Jobcentre Plus 
districten  

Aantal 
hoofdcon-

tractanten per 
gebied 

Jaarlijks indicatief 
contractpakket to-

taal* (£ miljoen) 

Oktober 
2009 tot  

Maart 2010 

April 2010 
tot  

Maart 2011 

April 2011 
tot  

Maart 2012 

April 2012 
tot  

Maart 2013 

April 2013 
tot  

Maart 2014 

April 2014  
tot  

September 2014 

9 Birmingham & Solihull 2 22,82 10 100 14 100 14 700 14 600 14 500 7 200 

10 Black Country 2 16,56 7 200 10 200 10 600 10 500 10 400 5 200 

11 South West Wales/South 
Wales Valleys 

1 9,39 4 200 6 400 6 700 6 500 6 400 3 200 

12 London Central/Lambeth, 
Southwark & Wandsworth 

2 26,78 10 000 14 300 14 900 14 800 14 700 7 400 

13 Kent/Surrey & Sussex 2 20,37 8 400 12 600 13 100 12 900 12 800 6 400 

14 Devon & Cornwall 1 6,19 2 700 4 200 4 400 4 300 4 300 2 100 

Totaal voor fase één 24 236,59 99 600 146 500 152 800 150 700 149 100 74 600 

* Deze waarden zijn schattingen en worden uitgedrukt als een jaarlijkse waarde voor elk contractpakket in miljoenen. De opgegeven waarden zijn in 
Pounds Sterling £ (GBP) tegen huidige prijzen (juli 2008) 

Bron: DWP, 2008f, p. 90 

 

 
35 



 

 

Bijlage 4 /  Shortlist van de kandidaat-hoofdcontractanten die geselecteerd werden in de PQQ-fase en gecontracteerd 
werden in de finale fase per contractgebied 
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Pertemps People Development Group Ltd x x   x x   x   x x x 8 1 
Mentor Employment and Skills x x   x       x  x 5 1 
Serco     x  x x x  x x x x 8 3 
A4E  x x x x x x x x x x x x  12 5 
Dudley Metropolitan Council  x             1 1 
Remploy Ltd  x   x x x x   x x  x 8 1 
Manpower           x    1 0 
Royal British Legion Industries             x  1 0 
Calder Holdings BV      x        x 2 1 
TWL Training  x x     x    x x x 6 0 
GSL UK Ltd x  x  x x   x   x   6 0 
Reed in Partnership Ltd x x x  x x x  x x  x   9 0 
Birmingham Faith in Action x              1 0 
ESG Holdings  x   x       x   3 0 
WorkDirections x x x  x x   x x  x x x 10 2 
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TNG x  x   x x  x x  x x  8 1 
Pinnacle PSG  x x   x    x  x x x 7 0 
Reliance Secure Taks Management      x       x  2 0 
Careers Development Group     x        x  2 0 
Wise Group         x x     2 1 
Dash Training South Wales LLP           x    1 0 
Peabody Trust      x         1 0 
Prospects Services Ltd  x x            2 0 
Shaw Trust x x x x x x x x x x x  x x 13 0 
Working Links x x  x x x x x x x x  x x 12 4 
Re-Gen      x         1 0 
Silex              x 1 0 
Connexions Staffordshire Ltd              x 1 0 
Max Employment x  x x     x x   x x 7 1 
Skills Training UK Ltd             x  1 1 
Seetec x  x x     x x     5 1 
Totaal ingediend 11 13 11 5 12 14 7 6 12 10 7 12 14 13 147 - 
Totaal geselecteerd 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 - 24 

De gearceerde velden geven aan welke aanbieders op de PQQ-shortlist uiteindelijk werden gecontracteerd in de finale fase. 

Bron: DWP, 2008i & DWP, 2009b 
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