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Deze bijdrage kwam tot stand in het kader van een internationaal vergelijkend 
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 paper met betrekking tot 
publieke marktwerking in Nederland is de tweede in deze reeks. De eerste paper 
heeft betrekking op Groot-Brittannië. De derde paper belicht en analyseert de eer-
ste stappen richting publieke marktwerking in de drie regio’s in België. Een vierde 
paper bevat 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 ambieert, 
geïnspireerd door buitenlandse praktijken, een aantal eerste feitelijke stapjes in 
ons land met marktwerking voor de begeleiding van werkzoekenden te confronte-
ren met principiële keuzes, eerder dan hoe deze technisch kunnen worden inge-
vuld. 
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1. Inleiding 

Deze paper belicht de recente ontwikkelingen in de vormgeving van publiek-
private verhoudingen bij de uitvoering van het activerend arbeidsmarktbeleid in 
Nederland. De Nederlandse case is uitermate interessant vanwege de dubbele 
complexiteit die ze vertoont. Enerzijds vinden we er een combinatie terug van de 
twee basisvormen van publieke marktwerking: het tender- en vouchermodel. 
Anderzijds gaat Nederland ver in de invoering van publieke marktwerking: zowel 
op rijks- als gemeentelijk niveau en voor werkzoekenden, arbeidsgehandicapten 
en bijstandscliënten worden beide modellen toegepast voor de re-integratie van 
werkzoekenden.  

In voorgaand onderzoek hebben we de ontwikkelingen en ervaringen met 
publieke marktwerking in landen zoals Nederland, Groot-Brittannië, Australië en 
Zweden reeds behandeld (Struyven et al., 2002; De Cuyper et al., 2005). Voorlig-
gende paper bouwt op deze inzichten voort.  

In deze inleiding verduidelijken we het begrip publieke marktwerking, het ten-
dermodel en het vouchermodel theoretisch (§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 

1.1.1 Publieke marktwerking ter uitvoering van het activerend 
arbeidsmarktbeleid 

In het Europese continent en daarbuiten vindt een verschuiving plaats van een 
passief naar een activerend arbeidsmarktbeleid, onder meer als reactie op de druk 
op de uitkeringstelsels en de vergrijzing van de bevolking. Ook vanuit de vraag-
zijde van de arbeidsmarkt dringt zich een toenemende arbeidsparticipatie van 
werkzoekenden en inactieven op. Werkzoekenden zijn niet langer louter ontvan-
ger van een uitkering, maar worden verondersteld actief op zoek te gaan naar een 
nieuwe job en de noodzakelijke begeleiding en opleiding daartoe te volgen. Een 
gebrek aan initiatief kan worden gesanctioneerd bijvoorbeeld door middel van een 
(tijdelijke) verlaging/stopzetting van de uitkering (bv. in België, Nederland en 
Groot-Brittannië).  

De overheid van haar kant, levert een inspanning om meer begeleiding op maat 
van de werkzoekende te organiseren. Daarbij gaat ze onder andere op zoek naar 
nieuwe instrumenten die de werkzoekende meer mogelijkheden geven in de 
inrichting van zijn/haar eigen traject naar werk (zie o.a. Bosselaar, 2005). De 
werkzoekende wordt immers verondersteld zelf het best geplaatst te zijn om 
zijn/haar barrières naar werk te identificeren en dit naar een concrete dienstverle-
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ningsvraag te vertalen. Deze keuzevrijheid moet de tevredenheid en verantwoor-
delijkheid van de werkzoekende verhogen.  

De overheid staat dus voor een grote activeringsuitdaging. Voor de organisato-
rische aanpak hiervan kan ze op meerdere manieren te werk gaan.1 Ze kan ervoor 
opteren zelf de uitvoering op zich te nemen en dus op korte termijn haar capaciteit 
uit te breiden. Een alternatief bestaat er in dat ze gebruik maakt van de bestaande 
kennis, expertise en capaciteit die zich in de private sector heeft ontwikkeld. Deze 
samenwerking met private profit-en non-profitspelers kan verschillende vormen 
aannemen. Zo zou de overheid een welomschreven takenpakket kunnen uitbeste-
den aan private spelers wanneer blijkt dat deze de taken op een meer efficiëntie 
wijze leveren (een make-or-buy overweging). In extremis zou de overheid ook de 
begeleiding van werkzoekenden kunnen privatiseren. In dit geval is sprake van 
afstoting van een voorheen publieke taak.  

Een attractiever model waar de overheid kan blijven instaan voor de publieke 
bescherming van deze sociale dienstverlening en tegelijk het potentieel van de 
private spelers ten volle kan benutten, ligt in de creatie van een publieke markt. Het 
gaat hier om het overlaten aan private spelers van de uitvoering van publiek gefi-
nancierde taken. De middelen voor de uitvoering van die taken worden dan op 
concurrentiële wijze toegewezen aan private spelers door de overheid in de 
hoedanigheid van opdrachtgever. De overheid wordt dus veeleer regisseur dan 
uitvoerder. De dienstverleners hebben in principe een redelijke vrijheid in de 
vormgeving van de diensten die ze verlenen. Merk op dat de publieke dienstver-
lener ook kan meedingen. Dit vereist uiteraard wel dat een verzelfstandiging 
plaatsvindt van deze dienst.  

1.1.1.1 Wat is een publieke markt? 

Een publieke markt mag niet worden verward met een ‘vrije markt’ voor arbeids-
bemiddeling. Le Grand en Bartlett onderscheiden drie belangrijke verschilpunten: 
– 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; 

– de koopkracht ligt niet (noodzakelijk) bij de individuele werkzoekende (cliënt), 
maar bij een instantie die optreedt als opdrachtgever namens de uiteindelijke 
cliënt. 

                                                           
1  Deze bespreking is gebaseerd op Struyven, 2006, p. 3-5. Een meer uitgebreide bespreking kan 

daar worden teruggevonden. 
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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.  

1.1.1.2 Twee modellen voor publieke marktwerking 

Een publieke markt kan aan de hand van twee modellen worden vormgegeven: 
het tender- en het vouchermodel.  
– Bij tendering worden de publieke middelen onmiddellijk toegekend aan de pri-

vate dienstverleners door de publieke opdrachtgever. Daartoe worden dienst-
verleningscontracten toegekend aan de hand van een formele aanbestedings-
procedure. Deze contracten bepalen welke diensten (modules of integrale tra-
jecten) in welke hoeveelheid worden aangekocht bij de contracterende private 
spelers. 

– Bij het vouchermodel worden de publieke middelen via de werkzoekende (klant) 
aan de private dienstverleners toegekend. De werkzoekende bepaalt met 
andere worden hoe de middelen worden verdeeld door zelf te kiezen bij welke 
private dienstverlener hij/zij de gewenste dienstverlening aankoopt. Hiertoe 
krijgt de werkzoekende een persoonsgebonden budget of een inruilbare vou-
cher.  

Het tendermodel wordt uitgebreid besproken in de paper met betrekking tot 
Groot-Brittannië die deel uitmaakt van deze paperreeks. In het volgende punt 
lichten we het vouchermodel uitgebreid toe. 
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1.1.2 Het vouchermodel: definitie, nut en randvoorwaarden van een 
persoonsgebonden budget 

1.1.2.1 Definitie van het persoonsgebonden budget 

Het beleidsinstrument ‘de voucher’ of ‘het persoonsgebonden budget’ (PGB)’2 is 
‘een subsidie die een begrensd bestedingsvermogen biedt aan een individu zodat 
hij/zij een keuze kan maken uit een bepaald pakket van goederen en diensten’ 
(Steuerle, 2000, p. 4). Deze goederen of diensten worden niet direct door de over-
heid aangeboden, maar door private profit- en non-profit (en eventueel ook 
publieke) spelers in een – idealiter – competitieve markt. Wel bepaalt de overheid 
welk soort goederen en diensten aangekocht kunnen worden (bv. begeleiding en 
sollicitatietraining, maar geen technische opleiding). Het is de gebruiker (in casu 
de werkzoekende) die het budget beheert in plaats van de dienstverlener. Op die 
manier kan aan de gebruiker de keuze worden gelaten welke diensten hij/zij 
inkoopt bij welke dienstverlener. Het zijn bijgevolg de gebruikers veeleer dan de 
aanbieders die de markt sturen. PGBs zijn daarom in de eerste plaats ‘consument-
subsidies’ - in tegenstelling tot ‘aanbiedersubsidies’ (Steuerle & Twombly, 2002, 
p. 446). 

1.1.2.2 Doelstellingen van het persoonsgebonden budget 

PGBs worden ingevoerd wanneer de overheid de keuzevrijheid van de gebruiker 
wil verhogen met het oog op verhoogde doelmatigheid (efficiency), verhoogde 
billijkheid (equity) en ‘empowerment’ van de gebruiker (Steuerle, 2000, p. 3). 

Keuzevrijheid leidt tot meer doelmatigheid omdat (idealiter, cf. infra) een compe-
titieve markt ontstaat waarin aanbieders aangezet worden goederen en diensten te 
leveren met een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding. Merk wel op dat de 
invoering van PGBs tot een verhoging van de prijs van het goed/de dienst kan 
leiden. In de eerste plaats leidt de invoering van PGBs mogelijk tot een stijging 
van de vraag. Daarnaast kunnen de kwaliteitsvoorwaarden die de overheid oplegt 
de prijs in de hand werken (Steuerle, 2000, p. 6-7, p. 18-19). 

Keuzevrijheid zou ook tot meer billijkheid leiden in de zin dat iedereen toegang 
krijgt tot meer kwalitatieve goederen/diensten (bv. privaat kwaliteitsonderwijs of 
kinderopvang), in plaats van enkel een elite. Deze stelling roept echter een belang-
rijke vraag op, namelijk beschikt elke gebruiker wel over voldoende zelfredzaam-
heid om de voordelen van keuzevrijheid te plukken? Mogelijk beschikken niet alle 
gebruikers over de noodzakelijke kennis en mobiliteit. Meer bepaald dient de 

                                                           
2  ‘Persoonsgebonden budget’ en ‘voucher’ zijn twee namen voor hetzelfde beleidsinstrument. 

Afhankelijke van de administratieve vormgeving zal het de ene praktijk dichter aansluiten bij 
het concept ‘budget’ en het andere bij ‘voucher’. 
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informatie nodig om een onderbouwde keuze te maken goedkoop, eenvoudig, en 
voor gebruikers van alle opleidingsniveaus toegankelijk te zijn. Daarnaast moeten 
alle gebruikers ook in staat zijn zich fysiek tot de gewenste aanbieder te wenden 
(Steuerle, 2000, p. 6-7). 

Ten slotte leidt verhoogde keuzevrijheid ook tot ‘empowerment’ van de gebrui-
ker. Hij/zij heeft het gevoel dat naar hem/haar geluisterd wordt, en dat hij/zij de 
beslissing daadwerkelijk kan beïnvloeden (von Grumbkow & Ramaekers, 2006). 
Het kunnen kiezen van die goederen/diensten die het dichtst aansluiten bij de 
eigen wensen, verhoogt de voldoening van de gebruiker na aankoop aanzienlijk. 

Merk op dat de keuzevrijheid van de gebruiker niet ongebreideld is. Het is 
immers aan de overheid om te beslissen naar welk pakket van goederen/diensten 
ze de gebruiker wenst te leiden. In tegenstelling tot bijvoorbeeld kinderbijslag kan 
het budget/de voucher niet geheel vrij besteed worden. Bovendien bepaalt de 
overheid wie recht heeft op welke middelen. Dit biedt de overheid de mogelijk-
heid om het instrument af te stemmen op de door haar gewenste doelstellingen en 
haar uitgaven onder controle te houden. Op voorwaarde echter, dat een goede 
inschatting kan worden gemaakt van de uiteindelijke vraag- en marktprijs (Steu-
erle, 2000, p. 10). 

1.1.2.3 Voordelen en randvoorwaarden van het persoonsgebonden budget 

Uit de bespreking van het PGB-instrument hierboven, kunnen volgende voordelen 
van het instrument worden afgeleid:  
– de keuzevrijheid die een PGB biedt, leidt tot een grotere voldoening bij en 

‘empowerment’ van de gebruiker; 
– de competitie die ontstaat tussen verschillende aanbieders brengt een goede 

prijs-kwaliteitverhouding tot stand; 
– met een voucher kan de overheid individuen aansporen om de voor haar 

meest wenselijke goederen/diensten te consumeren; 
– PGBs zijn billijk omdat ze elk individu de mogelijkheid bieden om goede-

ren/diensten van hoge kwaliteit aan te schaffen; 
– PGBs kunnen een prikkel zijn tot innovatie voor aanbieders (Howlett & 

Ramesh, 1995, p. 94). 

Bij het ontwerp van een PGB-instrument moet rekening worden gehouden met 
volgende randvoorwaarden:  
– een PGB-instrument kan kostelijk worden wanneer de vraag- en marktprijs 

fout worden ingeschat in de ontwerpfase; 
– er kan een ‘deadweight loss’ ontstaan wanneer PGBs ook worden toegekend 

aan degenen die ook zonder een PGB het goed/de dienst zouden hebben aan-
gekocht (Howlett & Ramesh, 1995, p. 94); 
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– de informatie die de gebruiker nodig heeft om een keuze te maken moet voor 
iedereen toegankelijk zijn (lage kostprijs, lage moeilijkheidsgraad, duidelijke 
taal, wijdverspreid via toegankelijke kanalen); 

– het succes van een PGB-instrument is afhankelijk van het ontstaan van een 
markt met voldoende aanbieders. 

Of er al dan niet een competitieve markt ontstaat, hangt af van verschillende facto-
ren (Steuerle, 2000, p. 17-18). In de eerste plaats moet er voldoende vraag zijn (of 
ontstaan) naar het goed/de dienst. Dit hangt enerzijds af van de hoeveelheid 
PGBs die de overheid verdeelt, en anderzijds van de interesse die er is bij de gevi-
seerde potentiële gebruikers. Ten tweede zullen potentiële aanbieders ook afwe-
gen wat de bijkomende kosten zijn. De overheid kan immers kwaliteitsnormen 
opleggen en eisen dat aanbieders geen gebruikers mogen weigeren, wat tot hoge 
kosten kan leiden. Daarenboven mag niet over het hoofd worden gezien dat 
nieuwe en bestaande spelers ook respectievelijk opstart- en uitbreidingskosten 
moeten dragen.  

1.2 Opzet van de studie en gehanteerde onderzoeksmethodes 

De studie, waarvan voorliggende paper deel uitmaakt, beoogt een grondige ana-
lyse van de nieuwe ontwikkelingen op het vlak van publieke marktwerking in 
landen met een ruime ervaring op dit vlak, zoals Groot-Brittannië en Nederland. 
De aandacht wordt daarbij toegespitst op de organisatorische aanpak van dat 
beleid: de invoering van marktwerking voor de begeleiding van werkzoekenden 
in een publiek marktsegment. Bijzonder aan de Nederlandse case is dat de 
publieke markt wordt ontwikkeld aan de hand van een combinatie van tendering 
en de invoering van een voucher voor werkzoekenden.  

1.2.1 Opzet van de studie  

Deze paper heeft tot doel om de recente ontwikkelingen op het vlak van publieke 
marktwerking in Nederland diepgaand in kaart brengen. De volgende aspecten 
staan daarbij centraal: taakverdeling tussen publieke en private dienstverleners, de 
contractuele relatie tussen de publieke opdrachtgever en de private opdrachtne-
mers, de selectie van de opdrachtnemers, de mate van resultaatfinanciering, de 
keuzevrijheid voor de werkzoekende, de beoogde spelersmarkt en de definiëring, 
de monitoring en de evaluatie van resultaten. Daarnaast besteden we ook uitge-
breid aandacht aan de modaliteiten en kritische succesfactoren van het Neder-
landse vouchermodel dat toch als een belangrijke innovatie kan worden 
beschouwd in het domein van publieke marktwerking voor de begeleiding van 
werkzoekenden. Deze analyse stelt ons in staat lessen te trekken voor marktwer-
king in België en andere landen die stappen ondernemen tot de ontwikkeling van 
een publieke markt: 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: litera-
tuurstudie, expertconsultatie, en face-to-face interviews. Voor de literatuurstudie 
werden de volgende documenten onder de loep genomen: beleidsdocumenten 
van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Uitvoeringsin-
stituut Werknemersverzekeringen (UWV), rapporten van het adviesorgaan Raad 
voor Werk en Inkomen (RWI), wetenschappelijke studies en persdocumenten. 
Daarnaast konden we dankbaar terecht bij een aantal deskundigen. Specifiek voor 
het vouchermodel werden volgende personen geraadpleegd: dr. Leo Aarts 
(onderzoeks- en adviesbureau Aarts de Jong Wilms Goudriaan Public Economics 
(APE)) als wetenschappelijk expert; Paul van den Berg (beleidsmedewerker 
SoZaWe Rotterdam) als expert in het veld. Bij het UWV werden volgende perso-
nen geïnterviewd: Martin Harms, Rob Witjes en Fiona De Wilde. Als externe des-
kundigen konden we een beroep doen op Sjaak Khoeler (RWI), dr. Jos Mevissen 
en Luuk Mallee (beiden van Regioplan). 

1.3 Opbouw van de paper 

De paper is als volgt opgebouwd. In het hiernavolgende hoofdstuk 2 schetsen we 
het bredere beleidskader waarin de ontwikkelingen van de Nederlandse vormen 
voor marktwerking bij de begeleiding van werkzoekenden kunnen worden 
geplaatst. In hoofdstuk 3 wordt dieper ingegaan op de taakverdeling en relaties 
tussen de verschillende actoren in deze publieke markt (de opdrachtgevers, de 
opdrachtnemers, en de werkzoekende). In een vierde hoofdstuk bespreken we de 
spelersmarkt die zich in Nederland heeft ontwikkeld. 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 vijf hoofdstukken, trekken we dan lessen voor publieke 
marktwerking in België. Deze worden toegelicht in een afsluitend zesde hoofd-
stuk.
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2. Het beleidskader: recente ontwikkelingen in de Nederlandse re-
integratiemarkt 

In Nederland bestaat de werknemersverzekering grosso modo uit twee uitke-
ringsstelsels: het werkloosheidstelsel (Werkloosheidswet, WW) en het arbeidson-
geschiktheidsstelsel (Wet op de Arbeidsongeschiktheid – nu Wet werk en inko-
men naar arbeidsvermogen, WIA). Daarnaast is er een bijstandsregeling (Alge-
mene Bijstandswet, nu Wet Werk en Bijstand) voor zij die geen beroep (meer) 
kunnen doen op de eerste, in de tijd beperkte uitkeringen. De gemeenten zijn 
belast met de uitvoering van de bijstandsregeling. De uitvoering van deze stelsels 
en de begeleiding van werkzoekenden in deze stelsels hebben sinds de jaren 1990 
een hele reeks wijzigingen ondergaan. Gaandeweg werd op die manier een 
publieke markt voor re-integratie van werkzoekenden ontwikkeld. We schetsen 
hier deze ontwikkelingen en de onderliggende beleidsdoelstellingen. 

Voor een goed begrip van de hieronder geschetste evoluties in de taakverdeling 
tussen publieke en private actoren is het van belang ‘bemiddeling’ en ‘re-integra-
tie’ te definiëren. Bemiddeling betreft het in contact brengen van de werkzoekenden 
met werkgevers door een intermediaire instantie. De dienstverlening in het kader 
van bemiddeling omvat onder meer het ter beschikking stellen van een vacature-
databank, het publiceren van vacatures en het aanbieden van vacatures aan werk-
zoekenden. Met re-integratie wordt bedoeld: ‘het begeleiden van mensen die geen 
werk hebben naar werk’ (RWI, 2009). In België en Nederland neemt deze begelei-
ding hoofdzakelijk de vorm aan van trajecten. Een traject kan worden beschouwd 
als een aangepaste begeleiding naar werk in de vorm van een stappenplan: 
afname van een intake gesprek, opstelling van een persoonlijk actieplan voor het 
wegwerken van barrières, deelname aan beroepsopleiding, deelname aan sollici-
tatietraining, plaatsing in een functie en eventueel begeleiding op het werk en 
nazorg. 

2.1 Wat voorafging aan de meest recente ontwikkelingen 

De uitvoeringsstructuur van de verzekeringen en de uitvoering van de arbeids-
bemiddeling en re-integratie (i.e. ‘het begeleiden van mensen zonder werk naar 
werk’, RWI, 2009) van werkzoekenden met of zonder uitkering heeft sinds de 
jaren ’90 een hele reeks hervormingen ondergaan. Voor een uitgebreide bespre-
king daarvan verwijzen we naar Struyven (2006). Zeer beknopt kunnen we de 
aanloop naar de recente evoluties als volgt omschrijven. 

In 1990 werd het overheidsmonopolie op arbeidsbemiddeling (maar niet de re-
integratie) opgeheven met de nieuwe Arbeidsvoorzieningswet. De private bemid-
delaars die in de praktijk al langere tijd instonden voor betaalde bemiddeling 
konden voortaan ook officieel erkend worden in hun rol als arbeidsbemiddelaar. 
Dit verplichte de publieke dienst om zijn eigen commerciële dienstverlening onder 
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te brengen bij een verzelfstandigde organisatie, het toenmalige Start. Daarnaast 
nam Arbeidsvoorziening ook een toenemend aantal profit-en non-profitdienst-
verleners in onderaanneming. Onder meer scholings- en bemiddelingsactiviteiten 
werden uitbesteed. In een volgende fase, vanaf 1994, ontstond het inkoopmodel. 
Arbeidsvoorziening ging diensten uitvoeren in opdracht van uitkeringsinstanties 
en gemeenten. Zo werden gemeenten verplicht dienstverlening in te kopen bij 
Arbeidsvoorziening. Ook andere uitkeringsinstanties (de toenmalige bedrijfsvere-
nigingen, later uitvoeringsinstellingen of uvi’s) kregen de mogelijkheid om in te 
kopen bij de voorziening.  

Met de Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI) in 2002 
werd een derde cruciale stap gezet in de invoering van marktwerking voor de re-
integratie van werkzoekenden in Nederland. De inkoopverplichting bij Arbeids-
voorziening werd afgeschaft en de bestaande, sectoraal opgesplitste uitvoeringsin-
stellingen voor uitkeringen en de bestaande Arbeidsvoorziening (die fungeerde 
als publieke dienst voor arbeidsbemiddeling en scholing) werden ondergebracht 
in één gefusioneerde uitkeringsinstelling en één bemiddelingsinstelling: 
– uitkeringsinstelling: het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) 

komt in de plaats van vijf bestaande uitvoeringsinstellingen sociale verzeke-
ringen (uvi’s) en het overkoepelende Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen 
(LISV);  

– bemiddelingsinstelling: de Organisatie werk en inkomen (een netwerk van 
131 Centra voor Werk en Inkomen (CWI) in 100 gemeenten) neemt taken 
inzake ‘basisdienstverlening’ op zich waar de Arbeidsvoorziening, de uvi’s en 
de gemeenten voorheen voor instonden. 

CWI krijgt een pakket aan taken op het terrein van publieke arbeidsvoorziening.3 
Wat de begeleiding van werkzoekenden betreft, verzorgt CWI de kwalitatieve 
intake op basis waarvan werkzoekenden worden ingedeeld in een bepaalde fase 
(i.e. moeilijkheidsgraad van begeleiding). CWI bemiddelt zelf werkzoekenden in 
fase 1. Fase 2 tot 4-werkzoekenden worden doorverwezen naar UWV of de 
gemeenten voor re-integratie.  

Met de SUWI-wet worden de uitkeringsorganen (UWV en de gemeente) dus 
verantwoordelijk voor de re-integratie van de niet onmiddellijk bemiddelbaren:  
– UWV staat in voor de uitkeringsgerechtigden in de werkloosheidsverzekering 

en de arbeidsongeschiktheidsregeling; 

                                                           
3  Het gaat onder meer om de administratieve intake en gegevensverzameling voor een uitke-

ringsaanvraag, de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, actieve bemiddeling 
voor werkzoekenden en werkgevers, en het verzorgen van een nationale vacaturebank en solli-
citantenbank (Struyven, 2006, p. 110). 
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– de gemeenten staan in voor de re-integratie van werkzoekenden die 
uitkeringsgerechtigd zijn in de bijstand en niet-uitkeringsgerechtigden (de 
zogenoemde ‘nuggers’). Het gaat vooral om fase 4–werkzoekenden. 

De wetgever liet noch UWV noch de gemeenten toe deze re-integratiedienstverle-
ning zelf uit te voeren. In plaats daarvan moeten ze re-integratiemiddelen inkopen 
bij private dienstverleners via een aanbestedingsprocedure. 

2.2 Publieke marktwerking vandaag 

In Nederland werd dus een deel van het terrein van bemiddeling en re-integratie 
volledig opengesteld voor de markt na de beslissing tot ‘ontvlechting’ van de 
toenmalige Arbeidsvoorziening en het volledig loslaten van verplichte inkoop van 
re-integratietrajecten bij Arbeidsvoorziening. Het UWV fungeerde hierbij als trek-
ker.  

De evolutie in de re-integratiemarkt is echter niet beperkt gebleven tot het 
publieke segment. Parallelle ontwikkelingen in de ziekteverzekering zorgden 
ervoor dat een ander deel van de re-integratiemarkt in het private segment tot 
stand kwam. Niet alleen de uitvoering maar ook de financiering van de begelei-
ding van zieke werknemers valt namelijk ten laste van de werkgever, aangezien er 
een loondoorbetalingsverplichting geldt tot 70% van het vroeger verdiende loon 
(aanvankelijk enkel het eerste jaar, inmiddels de eerste twee jaren). In deze para-
graaf gaan we dieper in op deze segmentatie en op meest recente evoluties die de 
Nederlandse re-integratiemarkt heeft ondergaan. 

De Nederlandse re-integratiemarkt omvat vandaag bijgevolg een publiek seg-
ment en een privaat segment, met telkens andere opdrachtgevers (zie tabel 1): 
– in het publieke segment:  

– het UWV (vanaf 1 januari 2009 UWV Werkbedrijf) verantwoordelijk voor 
uitkeringsgerechtigden in de werkloosheidsverzekering en de arbeidson-
geschiktheidsregeling; 

– de gemeenten: verantwoordelijk voor uitkeringsgerechtigden in de bijstand 
en niet-uitkeringsgerechtigden; 

– in het private segment de werkgever: verantwoordelijk voor preventie en re-
integratie van zieke werknemers. 

In beide segmenten vindt de uitvoering van re-integratie in principe plaats door 
private profit-en non-profitdienstverleners, ‘re-integratiebedrijven’ genoemd.  
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Tabel 1 Segmenten, opdrachtgevers en doelgroepen in de Nederlandse re-integratiemarkt 

Segment Opdrachtgever Doelgroep Omvang 

Publiek UWV Werkbedrijf Werkzoekenden (WW) 
Arbeidsongeschikten (WIA)  

161 000 (2008; raming) 
820 400 (2008; raming) 

 Gemeenten Bijstandscliënten (WWB) 
Niet-uitkeringsgerechtigden 
(‘NUGGERS’) 

268 000 (juni 2008) 
25 000 (streefdoel kabinets-
periode) 

Privaat Werkgever Zieke werknemers (langer 
dan dertien weken) 

255 310 (2007; voorlopig cijfer) 

Bron: op basis van RWI (2008) 

Het centrale doel van de opeenvolgende Nederlandse regeringen is de arbeids-
deelname te verhogen voor alle uitkeringscategorieën: werkzoekenden, arbeids-
ongeschikten en bijstandscliënten. Het huidige bewind vertaalt dit als ‘meer men-
sen aan het werk, meer uren aan het werk en meer doorwerken tot 65’ (Begroting 
2009 SZW, persbericht 16 september 2008). In de recente beleidsdoorlichting Re-
integratie (SZW, 2008) wordt de keuze voor een re-integratiemarkt als een ver-
worvenheid gezien. Geen enkele van de betrokken partijen en belangengroepen 
pleit voor een terugkeer naar de publieke uitvoering van re-integratietrajecten. 
Wel nam de minister als standpunt aan om de inzet van re-integratie-instrumen-
ten meer selectief en vraaggericht te maken en meer te richten op effectiviteit.  

Volgens de SUWI-wet van 2002 (SUWI: Structuur Uitvoering Werk en Inkomen) 
is de re-integratiemarkt gericht op ‘het vergroten van doelmatigheid en doeltref-
fendheid binnen de tucht van de markt’. Daartoe werden volgende parameters 
vooropgesteld: 
– vrije toetreding en eerlijke concurrentie; 
– transparantie; 
– openbare en toegankelijke aanbestedingsprocedures met objectieve selectie- en 

gunningcriteria; 
– contractuele aansturing van re-integratiebedrijven door de opdrachtgever; 
– toegankelijkheid van re-integratie voor de klant (in het bijzonder het bereik 

van moeilijk bemiddelbare groepen); 
– kwaliteit; 
– keuzevrijheid voor de cliënt; 
– verantwoording door opdrachtgevers van besteding van publieke middelen. 

Sinds 2002 deden zich een aantal veranderingen voor in het beleidskader voor 
marktwerking op het vlak van re-integratie: 
1. de komst van IRO’s of individuele re-integratieovereenkomsten (vanaf 

1 januari 2004); deze regeling geldt als alternatief voor de ‘aanbestede trajec-
ten’. Zij kwam er omwille van de klantgerichtheid als één van de centrale 
doelen van de SUWI-wet en kende veel bijval in de Tweede Kamer en bij de 
politici; 
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2. het vervallen van de SUWI-aanbestedingsregels en het wegvallen van de uit-
bestedingsverplichting voor de gemeenten (vanaf 2006), in het verlengde van 
volledige financiële responsabilisering van de gemeenten onder de nieuwe 
Wet Werk en Bijstand (WWB). De gemeenten waren daarvoor vragende partij; 

3. het gewijzigd beleid bij het UWV: vanaf 2005 is het UWV van start gegaan met 
coaches (casemanagers) voor re-integratie-ondersteuning en het inkopen van 
diensten naast volledige trajecten, de zogenoemde modulaire inkoop. 

Een belangrijke ontwikkeling in Nederland is de fusie van CWI (Centra Werk en 
Inkomen) en UWV tot ‘UWV Werkbedrijf’ vanaf 1 januari 2009. Anno 2008 werk-
ten beide al samen in functie van de doelstelling om iedere uitkeringsgerechtigde 
binnen de zes maanden aan de slag te hebben of in een traject naar werk te plaat-
sen, in overeenstemming met de Europese richtsnoeren. Aanvankelijk werd 
aangekondigd dat de fusie gepaard zou gaan met een bezuiniging van 
127 miljoen euro tegen 2012. Deze zouden vooral ontslagen in het management en 
de ondersteunende diensten tot gevolg hebben, maar niet in de uitvoerende dien-
sten (Rijksoverheid, 22 oktober 2007). Anno 2009 lijkt het alvast zo’n vaart niet te 
lopen. Met de sterk oplopende werkloosheid is de personeelsformatie zelfs tijde-
lijk uitgebreid.  

De impact van deze ontwikkelingen is dat de scheiding tussen publiek en pri-
vaat minder duidelijk is dan voorheen. Er is sprake van een hybride markt 
(RWI, 2008): 
– de uitvoering op het publieke segment is voor een (klein) deel terug in 

publieke handen;  
– UWV en gemeenten willen zelf de ‘regie’ (bedoeld op niveau van de klant) 

houden;  
– de inkoop is vooral (bij UWV en bij een aantal gemeenten) modulair geworden; 
– er ontwikkelde zich met de individuele re-integratieovereenkomsten (IRO) een 

tweede spoor, dat tot een onverwacht succes heeft geleid. 

Recent heeft UWV Werkbedrijf de mogelijkheid ingebouwd om intensiever samen 
te werken met gemeenten voor de inkoop van re-integratie. Dit betekent dat er 
voor de werkzoekende, van welke uitkerende instantie ook, geen verschil meer zal 
zijn in de dienstverlening die aan hem/haar ter beschikking wordt gesteld. Het 
bedrijf dat een contract heeft bij UWV kan dan de dienstverlening voor de bij-
standscliënt die bij hem is doorverwezen, rechtstreeks factureren aan de gemeente 
die instaat voor de uitkering van de bijstandscliënt. De openstelling van dienst-
verlening voor andere dan UWV-cliënten is zelfs een contractuele verplichting 
voor het re-integratiebedrijf bij UWV. Deze bepaling past binnen de ruimere 
ketensamenwerking van UWV, gemeenten, scholingsinstellingen en re-integratie-
bedrijven. Zij bouwt voort op de ‘Toonkamer’ experimenten die dienstverlening 
aan werkzoekenden (en ook werkgevers) integreert en ontschoot zodat er nog 
maar één front office hoeft te zijn. Voor de inkoop van re-integratie in het kader 
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van marktwerking vormt dit dus een stap in de richting van gezamenlijke inkoop 
van re-integratiedienstverlening. 
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3. Opdrachtgeverschap in een hybride re-integratiemarkt 

De Raad voor Werk en Inkomen (RWI), het tripartiete overleg- en adviesorgaan in 
het kader van SUWI, heeft het in zijn recente re-integratiemarktanalyse (RWI, 
2008) over een hybride markt: de uitvoering op het publieke segment is voor een 
(klein) deel terug in publieke handen; UWV en gemeenten willen zelf de ‘regie’ 
(bedoeld op niveau van de klant) houden; de inkoop is minder gericht op trajecten 
en meer op diensten. Het gevolg daarvan is dat er minder dan vroeger een duide-
lijke scheiding is tussen de publieke en private taak en de inbreng in het behalen 
van een plaatsingsresultaat. De transparantie in prestaties van dienstverleners 
neemt af (wie is verantwoordelijk voor de feitelijke dienstverlening door zowel de 
coach als de private aanbieder?). Ook de resultaatfinanciering neemt om die rede-
nen af. In dit hoofdstuk bespreken we het opdrachtgeverschap zoals het wordt 
waargenomen door UWV (rijksniveau), de gemeenten, en de werkgevers. We 
geven telkens aan welk(e) model(len) van publieke marktwerking zij hanteren. 

3.1 Het opdrachtgeverschap zoals waargenomen door UWV  

UWV hanteert twee modellen van publieke marktwerking voor re-integratie van 
werkzoekenden. Enerzijds sluit UWV contracten af met private re-integratiebedrij-
ven voor de inkoop van re-integratietrajecten of diensten. Anderzijds kent UWV 
een persoonsgebonden budget (IRO) toe waarmee de werkzoekenden zelf een re-
integratietraject kunnen aankopen bij een re-integratiebedrijf naar keuze. Voor 
beide modellen hanteert het UWV vanaf 2009 één en hetzelfde ‘inkoopkader’. Op 
die wijze wil het UWV de transparantie vergroten in alle soorten overeenkomsten 
met bedrijven die het op dit ogenblik aangaat. Het eengemaakt inkoopkader 
omvat in totaal vijf verschillende vormen van dienstverlening (Inkoopkader Re-
integratiedienstverlening UWV 2009): 
– re-integratietrajecten voor specifieke klantgroepen (bv. allochtonen); 
– individuele re-integratietrajecten (IRO’s); 
– re-integratiediensten; 
– voorschakeltrajecten; 
– alle vormen van innovatieve dienstverlening. 

We bespreken het opdrachtgeverschap van UWV in beide modellen hieronder. 
Voor een globale beoordeling van de Nederlandse marktwerking is het nodig om 
beide in onderlinge samenhang en wisselwerking te zien. 

3.1.1 Publieke marktwerking in het kader van inkoop van trajecten en diensten 

UWV hanteert vanaf 1 april 2008 een nieuw inkoopkader, waarin wordt afgestapt 
van de vroegere aanbestedingen voor raamcontracten, ook ‘bulkcontracten’ en 
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‘kavels’ genoemd. Vanaf 1 juli 2009 is het inkoopkader op een aantal punten licht 
gewijzigd.4 De kern van de nieuwe aanpak is dat voortaan enkel nog re-integratie-
diensten of trajecten worden ingekocht per individuele klant. Daartoe sluit UWV 
toegangsovereenkomsten af gericht op de inzet van welomschreven dienstverle-
ningsclusters per regio of district. Om in aanmerking te komen voor een toe-
gangsovereenkomst kunnen bedrijven zich permanent aanmelden. In principe 
driemaal per jaar sluit het UWV toegangsovereenkomsten af met een looptijd van 
in principe 3 jaar. Het gaat dus om kaderovereenkomsten met bedrijven, waaruit 
de UWV-coach op een flexibele wijze kan kiezen om individuele cliënten door te 
verwijzen naar een gepaste dienstverlener. Er is geen enkele garantie van instroom 
of omzet voor het re-integratiebedrijf (de klant kiest). In tegenstelling tot vroeger 
zijn bedrijven niet meer verplicht klanten aan te nemen. 

De periodieke aanbestedingsprocedure heeft dus plaats gemaakt voor een per-
manente aanmeldingsprocedure. Aan deze procedure zijn een groot aantal eisen 
verbonden, vergelijkbaar met de vroegere aanbestedingsvereisten. Deze wending 
wordt gemotiveerd vanuit de behoefte aan maatwerk (‘weg van bulkcontracten’), 
optimaliseren van de klantkeuze (niet elke klant heeft volledig traject nodig) en 
effectievere inzet van re-integratiemiddelen (door een sterke regie) (interview 
UWV). Toch vindt in de nieuwe procedure geen gunning meer plaats zoals bij de 
vroegere aanbestedingen. Het gevolg van deze aanpak is dat er in 2008 heel veel 
contracten zijn afgesloten met bedrijven. De nieuwe aanpak dreigt daardoor 
moeilijker beheersbaar voor UWV als opdrachtgever. Het UWV sluit niet uit dat er 
in de toekomst opnieuw met aanbestedingsprocedures moet worden gewerkt voor 
bepaalde subsidiestromen. Ook zijn er striktere bepalingen gekomen in de nieuwe 
aanbestedingswet in Nederland; de invloed hiervan op de wijze van contracteren 
bij UWV is nog niet helemaal uitgeklaard. 

Tweestapsprocedure 

Het UWV legt een lijst van bedrijven aan die in aanmerking komen voor een toe-
gangsovereenkomst. Dit is een lijst geldig voor 3 jaar, waarvoor bedrijven zich 
permanent kunnen aanmelden per dienstverleningscluster en per district (er wor-
den 11 districten onderscheiden). Binnen de zes weken valt de beslissing over con-
crete opdrachten. De toelating is gebaseerd op een reeks eisen, gaande van uit-
sluitinggronden en bedrijfseconomische eisen tot kwaliteitseisen, ervaringsvereis-
ten en prijsbepalingen. 
– Als kwaliteitseis geldt dat elk bedrijf moet beantwoorden aan de eisen in het 

kader van kwaliteitsmanagement, meer bepaald de resultatenaudit, de twee-

                                                           
4  UWV past het inkoopkader regelmatig aan op basis van de ontwikkelingen op de markt en het 

denken over kwaliteit van re-integratie. In deze paper is de analyse van het inkoopkader geba-
seerd op de versie 14 juli 2009. 
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jaarlijkse klantenaudit en het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek bij zowel 
cliënten als opdrachtgevers. Het bedrijf is verplicht deze audits te laten uitvoe-
ren door een onafhankelijk bureau dat over de nodige expertise beschikt. Een 
vergelijkende weergave van de resultaten komt beschikbaar via de website. 
Het UWV behoudt zich het recht voor de kwaliteitsnormen aan te passen. De 
gestelde normen komen sterk overeen met de eisen in het keurmerk ‘Blik op 
Werk’. Dit is een kwaliteitskeurmerk dat met steun van het ministerie is gecre-
eerd voor de transparantie en kwaliteitsverbetering van de re-integratiemarkt. 
Bedrijven hoeven echter niet te beschikken over het Keurmerk ‘Blik op werk’.5 
Aanvankelijk wilde het UWV het keurmerk ‘Blik op Werk’ verplicht maken 
voor alle bedrijven. Maar deze verplichting is voortijdig ingetrokken omdat zij 
in strijd is met de Europese regelgeving. Deze bepaalt dat niet naar een label of 
een keurmerk mag verwezen worden als enige manier om aan te tonen dat aan 
een norm is voldaan. Ook haalde de minister in zijn motivering aan dat ver-
plichte certificering remmend werkt voor de ontwikkeling van de markt: het 
werpt toetredingsdrempels op, en vormt vooral een zware belasting voor de 
kleinere bedrijven in de IRO-markt. Wel mag het UWV het behalen van dit 
keurmerk als een mogelijkheid vermelden in de aanbestedingsstukken. Indien 
het bedrijf nog niet beschikt over het keurmerk ‘Blik op Werk’, heeft het 
daarom twee andere mogelijkheden: of zich verplichten het keurmerk binnen 
het jaar te behalen, of zich verplichten de eisen van de opdrachtgever in het 
inkoopkader na te leven.  

– Daarnaast vraagt UWV een klanttevredenheidsonderzoek te laten uitvoeren. 
Dit kan zowel door de Stichting Blik op Werk als door een zelf te kiezen onaf-
hankelijk onderzoeksbureau. Voor 2009 geldt dat minimaal een score van 
gemiddeld 6,5 behaald moet worden om in aanmerking te blijven komen voor 
een toegangsovereenkomst. De resultaten hiervan worden jaarlijks gepubli-
ceerd op de website (www.blikopwerk.nl). De vroeger te behalen score 
bedroeg minimaal 6,0. Het UWV behoudt zich het recht voor de minimaal te 
behalen score te verhogen. 

– Vervolgens dient het bedrijf aantoonbare ervaring te hebben met de dienst-
verlening waarvoor het zich aanmeldt. Het kan gaan om eerdere met UWV 
aangegane overeenkomsten, of overeenkomsten met andere opdrachtgevers 
zoals gemeenten of private opdrachtgevers. Minimaal geldt dat in het jaar 
voorafgaand aan de aanmelding voor een toegangsovereenkomst tenminste 
tien werkzoekenden zijn gestart met de dienstverlening in kwestie.  

                                                           
5  In juni 2008 zijn de eerste certificaten aan bedrijven uitgereikt. Een aantal bedrijven is momen-

teel bezig met het keurmerk te behalen. De bedrijven met keurmerk zouden naar schatting 60% 
van de personen in een traject vertegenwoordigen (Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2008-
2009, 28719, nr. 65; Eerste Kamer der Staten-Generaal, 2008-2009, 31514, F).  
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– In laatste instantie vraagt het UWV vroeger behaalde plaatsingsresultaten op te 
geven. Deze moeten beantwoorden aan een minimaal vooropgesteld percen-
tage voor de betreffende dienstverlening. Let wel, niet voor alle dienstverle-
ning is ‘plaatsing’ van toepassing (bv. voorschakeltrajecten).  

– Het bedrijf dat zich aanmeldt dient een vaste prijs uit te brengen per dienst 
en/of traject. Deze prijs is geldig voor de looptijd van de toegangsovereen-
komst, waarbij geen indexering plaatsvindt. De prijs mag niet hoger zijn dan 
de door UWV vooropgestelde vaste maximumprijs. Deze prijs is exclusief de 
eventuele kosten voor scholing.  

De feitelijke opdrachtverlening vindt plaats in een tweede stap. Het is aan de 
UWV-coach om klanten op individuele en flexibele basis te verwijzen naar de 
dienstverleners voor een dienst of een volledig traject. Daarom ook krijgen de dis-
tricten een leidende rol in de nieuwe aanpak (cf. ‘Inkoop van re-integratiediensten 
of trajecten per district’). In het geval van de IRO is het aan de klant om een 
dienstverlener te kiezen, eventueel met begeleiding van de coach (zie onder).  

Het inkoopkader voor 2009 verschilt weinig van dat van 2008. Onderaanneming 
was in 2008 niet toegelaten, met als reden dat het gaat om zeer specialistische 
dienstverlening, maar vanaf 2009 is dit wel mogelijk geworden. De belangrijkste 
verscherping ten opzichte van vroeger zijn de normen inzake kwaliteitsmanage-
ment. Anderzijds blijken de mogelijkheden voor dienstverlening en bijbehorende 
prijzen weer verruimd te worden (zie onder). 

Ook voor de IRO-bedrijven zijn de kwaliteitsvereisten per 1 september 2009 van 
toepassing. In tegenstelling tot vroeger moet het IRO-bedrijf eerst worden goed-
gekeurd door het UWV, dat een toegangsovereenkomst afsluit, alvorens cliënten 
het bedrijf kunnen vragen een IRO uit te voeren. De ervaringseis daarentegen is 
niet van toepassing voor IRO-bedrijven. Evenmin geldt voor IRO-bedrijven de eis 
van vroeger behaalde plaatsingsresultaten. Bedrijven die nog niet over ervaring 
beschikken, kunnen dus in het kader van de IRO ervaring opdoen. De IRO-markt 
kan een opstap betekenen voor nieuwe toetreders tot de re-integratiemarkt om 
ook voor andere diensten bij het UWV te gaan meedingen.  

Bij dit systeem zijn enkele aanvullingen te maken op basis van gesprekken met 
het UWV. Vooreerst de gunning van nieuwe opdrachten. Volgens het UWV is de 
tweede stap in de procedure het belangrijkst. De bedoeling is te evolueren naar 
een vorm van ‘star rating’ naar Australisch model. Resultaten in het verleden zul-
len bepalend worden voor hoeveel nieuwe opdrachten het bedrijf nog gegund 
worden, volgens het motto ‘als je goed presteert, krijg je meer klanten’ (interview 
UWV). Vervolgens het tegengaan van afroming. Het is niet omdat bedrijven niet 
meer verplicht zijn klanten aan te nemen, dat zij klanten kunnen weigeren. UWV 
houdt naar eigen zeggen het aantal terugmeldingen nauwlettend in het oog. Op 
basis van de eerste ervaringen is er nog geen indicatie van een stijgend aantal 
terugmeldingen (interview UWV). Een andere kwestie betreft de keuzevrijheid 
voor de klant-werkzoekende. Het principe luidt dat de klant het laatste woord 
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heeft binnen de range van geselecteerde bedrijven. Hierbij kan de coach sturend 
optreden: als klanten eenzijdig kiezen voor hetzelfde bedrijf, dan adviseert de 
coach in de richting van een ander bedrijf; als de klant geen voorkeur heeft, dan 
doet de coach een voorstel aan de klant. Volgens de Inspectie Werk en Inkomen 
(IWI) spreekt de klant zich niet uit voor een concreet bedrijf en is het de coach die 
uiteindelijk de keuze maakt (IWI, 2007). 

Inkoop van re-integratiediensten of -trajecten per district 

Re-integratie wordt door het UWV gedefinieerd als ‘die activiteiten die tot doel 
hebben de inzetbaarheid van de klanten te bevorderen en/of die zijn gericht op 
het behouden of verkrijgen van (duurzame) arbeid’ (Inkoopkader Re-integratie-
dienstverlening UWV 2009). Voor de opdrachten geldt enkel een vaste prijs.  

De omschrijving van de diensten of trajecten wijzigt van jaar tot jaar. Het UWV 
baseert zich hiervoor op de kenmerken van de werkzoekenden en de vraag van de 
arbeidsmarkt. Voor 2008 was de omschrijving eerder beperkend. Naast het grote 
aantal lopende trajecten en IRO’s (zie onder) ging het enkel om modulaire inkoop 
van diensten (geen trajecten) tegen relatief lage vaste maximumprijzen. De dien-
sten die werden ingekocht waren: verkrijgen inzicht in fysieke belasting 
(1 000 euro); verhogen fysieke weerbaarheid (2 500 euro); verkrijgen inzicht psy-
chische belasting (1 500 euro); verhogen psychische weerbaarheid (3 250 euro); 
beroepenoriëntatie (1 750 euro); jobhunting (2 500 euro).  

Voor 2009 wordt het gamma van in te kopen dienstverlening weer breder. Deze 
kan variëren van een re-integratiedienst tot een re-integratietraject, eventueel aan-
gevuld met scholing. In 2009 gaat het enkel om trajecten. De doelgroep waarvoor 
deze dienstverlening wordt ingekocht, definieert het UWV als werkzoekenden die 
binnen ongeveer één jaar een reële kans hebben op een reguliere betaalde baan. 
Tegelijk stelt het UWV dat hiervan kan worden afgeweken ‘indien maatwerk aan 
de klant dit vereist’ (Overzicht Re-integratiedienstverlening UWV 2009). Volgende 
tabel bevat een overzicht van de trajecten met bijbehorende prijzen die per 
1 juli 2009 worden ingekocht. Voor deze periode worden geen nieuwe diensten of 
voorschakeltrajecten voor specifieke groepen ingekocht. 
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Tabel 2 Trajecten door UWV ingekocht met de opgelegde vaste maximum prijzen voor 2009 

Omschrijving doelgroep Vroeger behaald 
plaatsingsper-
centage (min.) 

Verhouding 
resultaatfi-
nanciering 

Max. prijs 
(excl. btw en 

scholing)* 

Ontslagwerklozen van allochtone 
afkomst 

40% NCLP* € 3 950 

Allochtonen met lichamelijke en/of 
psycho-sociale beperkingen 

25% 80/20 € 5 500 

Werkzoekenden van 45 jaar en ouder 40% NCLP € 3 800 
Klanten met beperkingen van fysieke 

aard 
35% NCLP 

80/20 
€ 4 250 

Klanten met beperkingen van psychi-
sche aard/psychiatrische aard 

35% NCLP 
80/20 

€ 4 500 

Klanten voor wie UWV de Arborol ver-
vult 

35% NCLP € 4 000 

Klanten met auditief en/of visuele 
beperkingen 

40% NCLP 
80/20 

€ 8 200 

Klanten die gereïntegreerd willen wor-
den naar zelfstandige arbeid 

50% NCLP 
80/20 

€ 5 200 

NCLP: No cure less pay; verlaging tot 20% resultaatgedeelte is mogelijk voor zeer moeilijk plaats-
baren 

* zonder de schadelastbonus en de plaatsingsbonus+ voor 50-plussers  

Bron: Overzicht Re-integratiedienstverlening UWV 2009 (versie 6 juli 2009) 

De maximum prijzen die worden opgelegd liggen opnieuw aanzienlijk hoger dan 
in 2008. De prijsstijging is mede een gevolg van de IRO-prijs, die met 4 000 of 
5 000 euro6 gemiddeld hoger ligt dan de prijs voor een regulier traject. De IRO 
functioneert dus als prijsnorm voor de markt.  

Voor 2008 werd in zekere mate afgeweken van het principe van resultaatfinan-
ciering volgens ‘no cure less pay’. Enkel voor jobhunting geldt ‘no cure no pay’, 
omdat hier sprake is van matching met een vacature; voor alle andere diensten 
geldt ‘full pay’. Resultaten worden voor de diensten gedefinieerd in termen van 
‘succes’ (norm = minimum 95% met succes beëindigde diensten) of ‘plaatsing’ 
(min. 50%). Daarnaast gelden als parameters: 
– maximaal 5% niet-gestarte diensten (te wijten aan opdrachtnemer); 
– tijdigheidsscore minimaal 90% (opstellen re-integratieplan en uitvoeren van 

dienst); 
– klanttevredenheid minimaal 6,0 (ook voor opdrachtgevertevredenheid) in 2008 

en 6,5 in 2009. 

                                                           
6  De prijs voor de IRO was standaard 5 000 euro per traject. Per 1 september 2009 is er een 

prijsverlaging naar 4 000 euro ingetreden voor de zogenoemde ontslagwerklozen. Voor zieken 
en gehandicapten blijft de prijs 5 000 euro (zie onder).  
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Voor 2009 werd het principe van ‘no cure less pay’ opnieuw van kracht. De stan-
daardverhouding is 60/40, met een afwijking naar 80/20 voor moeilijk plaatsbare 
werkzoekenden. De vroegere plaatsingsbonus en tempobonus worden voortaan 
verrekend via 10%-verhoging bij facturatie (15% voor zeer moeilijk plaatsbaren). 
Bij succesvolle plaatsing wordt dus standaard 110% of 115% (voor zeer moeilijk 
plaatsbaren) van de vooropgestelde trajectprijs betaald. Bovendien zijn nog twee 
bonussen in voege: de schadelastbonus bij volledige beëindiging van de uitkering 
bij plaatsing en de plaatsingsbonus plus voor 50-plussers. 

Scholing maakt geen deel uit van de trajectprijs. Dit is al zo sinds 2004. Voor 
scholing bestaat een aparte regeling en financiering op basis van een diagnosestel-
ling door UWV, het zogenaamde scholingsprotocol. De invoering van het zoge-
noemde Passend Werkaanbod in 2009 brengt met zich mee dat het re-integratie-
bedrijf verplicht wordt om tenminste twee geschikte vacatures aan te bieden aan 
de klant na twaalf maanden werkloosheid.7  

In het nieuwe systeem vervult de werkcoach een spilfunctie. De discretionaire 
ruimte van de werkcoach neemt toe. Hij of zij beslist over het al dan niet inkopen 
van trajecten of diensten en baseert zich op kwaliteit en verwacht resultaat. Bedrij-
ven moeten in staat zijn om onregelmatige levering van klanten te verwerken. De 
re-integratie-activiteit gaat door op maximum 1,5 uur (openbaar vervoer) van de 
woonplaats. Bij niet-medewerking kan het bedrijf dit melden aan het UWV; enkel 
het UWV is bevoegd voor het toepassen van sancties. In principe kan de klant een 
keuze maken tussen alle bedrijven die voor de betreffende dienstverlening zijn 
gecontracteerd. Eens de keuze gemaakt stelt het bedrijf een re-integratieplan op 
voor de kandidaat op basis van een re-integratievisie en modelplan door UWV; dit 
plan wordt geaccordeerd door UWV voor de klant. Cruciaal is de diagnose door 
de UWV-werkcoach. Deze baseert zijn/haar oordeel op de ingeschatte afstand tot 
de arbeidsmarkt op basis van volgende driedeling: 
– voor onmiddellijk plaatsbaren wordt geen beroep gedaan op een re-integratie-

bedrijf; 
– degenen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt krijgen een beperkte inzet 

door de werkcoach (richtlijn is maximaal vier maanden); 
– degenen met een langere afstand tot de arbeidsmarkt, die overbrugbaar is bin-

nen een jaar worden diensten of trajecten ingekocht. 

                                                           
7  Het Passend Werkaanbod is ingevoerd voor de WW-uitkeringsgerechtigden die na 1 juli 2008 

werkloos zijn geworden. Het vloeit voort uit de nieuwe Richtlijn passende arbeid. Het doel is 
de kansen op werk van langdurig werkloze WW-gerechtigden te vergroten. De nieuwe Richt-
lijn bepaalt dat na twaalf maanden werkloosheid alle werk voor ieder opleidingsniveau pas-
send is. 
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De vergrote tussenkomst van de werkcoach brengt voor re-integratiebedrijven 
volgende wijzigingen mee (cf. RWI, 2008, p. 42-43): 
– het zelf begeleiden van cliënten door de werkcoach leidt ertoe dat de gemid-

delde cliënt in een traject bij een re-integratiebedrijf een grotere afstand heeft 
tot de arbeidsmarkt; 

– door de sterke regierol van het UWV hebben re-integratiebedrijven meer dan 
voorheen contacten met het UWV tijdens het traject; re-integratiebedrijven 
geven aan dat dit meer administratieve belasting met zich meebrengt; 

– werkcoaches blijken zich bij de inzet van een re-integratiebedrijf vooral te base-
ren op eigen ervaringen of die van hun directe collega’s in plaats van databan-
ken (benchmark UWV; Blik op Werk). 

3.1.2 Opdrachtgeverschap in het kader van de individuele re-
integratieovereenkomst (IRO) 

Naast de inkoop van diensten en trajecten door UWV volgens de nieuwe aanmel-
dingsprocedure in het inkoopkader zijn er nog altijd de aanbestede trajecten onder 
het vroegere regime van aanbestedingsprocedures, maar dit regime is uitdovend 
(duurtijd van twee jaar voor de contracten). De vorm die in omvang het belang-
rijkst is geworden zijn de individuele re-integratieovereenkomsten of IRO’s.  

Elke ontvanger van een WW-, WIA-, WAO-, Wajong- of WAZ-uitkering die 
omwille van een afstand tot de arbeidsmarkt is aangewezen op re-integratie-
instrumenten en uitzicht heeft op regulier betaalde arbeid, heeft recht op begelei-
ding. Als afhankelijk van het klantprofiel wordt voorgesteld een traject in te 
kopen, kan de werkzoekende kiezen voor een individuele re-integratieovereen-
komst (IRO) (UWV, 2008). Met een IRO kan de uitkeringsgerechtigde (in Neder-
land beschouwd als ‘cliënt’ of ‘klant’) zelf beslissen hoe hij/zij (opnieuw) aan het 
werk geraakt. De cliënt gaat naar een re-integratiebedrijf naar keuze. Indien het 
bedrijf bereid is de cliënt te begeleiden, wordt het persoonlijk re-integratieplan 
opgesteld met de consulent, binnen de perken van het IRO-budget. Na goedkeu-
ring door UWV kan het traject van start gaan. 

De kostprijs van het re-integratieplan mag anno 2009 maximaal 4 000 euro (voor 
werkzoekende ontslagwerklozen) of 5 000 euro (voor klanten met een ziekte of 
handicap) bedragen (prijzen excl. btw en scholing).8 Dit bedrag kan wel (onbe-
perkt) worden opgetrokken voor de zeer moeilijk plaatsbaren mits goedkeuring 
door UWV.9 Elke mogelijke dienstverlening die bijdraagt tot re-integratie (incl. 
reiskosten van de cliënt) kan met het budget worden vergoed, behalve ‘scho-

                                                           
8  Tot 2008 gold 5 000 euro als vaste prijs voor alle categorieën. 
9  Voor de gehanteerde definitie zie Protocol Zeer moeilijk plaatsbaar:  

http://www.uwv.nl/Images/Protocol%20Zeer_moeilijk_plaatsbaar%20_ZMP_tcm26-
123805.pdf  
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ling’.10 Hiervoor moet een apart budget worden aangevraagd via het 
scholingsprotocol. Zo wil de overheid verwaarlozing van scholing vermijden.11 

Re-integratiebedrijven worden vergoed op basis van een 50-50 no-cure-less-pay 
financiering. UWV betaalt 20% van de begrote kost van het re-integratieplan 
onmiddellijk na afsluiting van de overeenkomst, 30% zes maanden na de goed-
keuring van het plan, en de overige 50% op voorwaarde dat de cliënt, uiterlijk drie 
maanden na beëindiging van de overeenkomst, geplaatst werd. Voor zeer moeilijk 
plaatsbaren geldt een 80-20 verhouding. Dit moet voorkomen dat re-integratiebe-
drijven de makkelijkste klanten afromen en moeilijkere weigeren. 

Vanaf 1 juli 2009 worden IRO-trajecten gegund op basis van het nieuwe eenge-
maakte inkoopkader dat hierboven werd toegelicht. Tot dan geldt de oude rege-
ling, het Beoordelingskader individuele re-integratieovereenkomst 2008. Om de 
re-integratiemarkt transparanter te maken richtten actoren aan vraag- en aanbod-
zijde samen de Stichting Blik op Werk op.12 Via haar website informeert de stich-
ting werkzoekenden, werknemers, werkgevers en overheid (UWV en gemeenten) 
over de specifieke kenmerken en de kwaliteit van elke marktspeler. Voor werk-
zoekenden wordt een overzicht geboden van alle dienstverleners per provincie en 
cliëntendoelgroep. Voor elk bedrijf worden de beoogde doelgroepen, geleverde 
diensten, de expertise en de tevredenheidresultaten gepubliceerd. De brancheor-
ganisatie Boaborea13 biedt een gelijkaardige zoekmachine aan, waar enkel haar 
eigen leden in zijn opgenomen. In 2005, ten slotte, ontwikkelde UWV een bench-
markinstrument om resultaten van re-integratiebedrijven te kunnen vergelijken. 
De resultaten zijn publiek toegankelijk op de UWV-website.14 

In vergelijking met de inkoop van modules voor reguliere trajecten door UWV, 
merken we de volgende verschillen op: 
– de werkzoekende heeft meer keuze: hij/zij kiest het re-integratiebedrijf en de 

re-integratiediensten; 
– de toetredingsdrempels voor klanten zijn laag;  
– toegangsdrempels voor bedrijven blijven laag, er gelden geen ervaringseisen 

(maar kwaliteitsvereisten nemen wel toe voor de IRO-bedrijven); 

                                                           
10  ‘Opleiding of scholing is het systematisch verwerven van arbeidsmarktrelevante kennis en/of 

vaardigheden voor de uitoefening, het behoud of het verkrijgen van een taak, functie of (zelf-
standig) beroep onder begeleiding van daartoe aangestelde docenten. Het dient zowel voor het 
uitoefenen als het verkrijgen van één of meerdere(deel)kwalificatie(s) voor een taak, functie of 
beroep (Protocol Scholing van UWV). 

11  Omdat scholing duur is en niet altijd (onmiddellijk) tot succesvolle (re)integratie leidt, zouden 
private spelers de neiging hebben om onder te investeren in scholing als daar geen apart bud-
get voor wordt voorzien. 

12  Zie http://www.blikopwerk.nl.  
13  Zie http://www.boaborea.nl. De zoekcriteria die worden voorzien zijn veel uitgebreider dan 

op de Blik op Werk website. Zo is er naast de regiokeuze ook keuze uit een lange reeks van 
aangeboden diensten. Ook de cliëntgroepen lijst bevat meer categorieën. 

14  Zie http://www.uwv.nl/overuwv/kennis-publicaties/kennis/plaatsingsresultaten-reinte-
gratiebedrijven.aspx.  



 23 

 

– het budget is onbeperkt voor de zeer moeilijk plaatsbaren. 

Wellicht mede daardoor kent het een onverwacht groot succes.  

3.2 Het opdrachtgeverschap zoals waargenomen door de gemeenten 

3.2.1 Algemene ontwikkeling op het vlak van publieke marktwerking in de 
gemeenten 

Met de ingang van de SUWI-wet in 2002 worden de gemeenten verantwoordelijk 
voor de inkoop van re-integratie voor uitkeringsgerechtigden in de bijstand en 
niet-uitkeringsgerechtigden, en het case management van deze groep. In 2004 
droeg de Rijksoverheid de financiële verantwoordelijkheid voor uitkeringsgerech-
tigden in de bijstand over aan de gemeenten met de Wet Werk en Bijstand. Deze 
overheveling moet een prikkel zijn voor de gemeenten om het aantal bijstandtrek-
kers te beperken en dus om werk te maken van de re-integratie van deze groep. 
Meer bepaald voorziet de Rijksoverheid dat een gemeente die minder bijstand-
trekkers heeft dan werd begroot, gerechtigd is om het budgetoverschot naar eigen 
inzicht voor andere doeleinden aan te wenden. Daarnaast kregen gemeenten ook 
een geoormerkt budget voor re-integratieactiviteiten. Aanvankelijk verplichte de 
wetgever gemeenten om de re-integratiedienstverlening aan te besteden, in 2006 
werd deze verplichting afgeschaft. 

De wetswijziging in 2006 die het wegvallen van de aanbestedingsverplichting 
met zich meebracht heeft niet meteen geleid tot een grote ommekeer. Op basis van 
de Omnibusenquête bij de gemeenten besteden de meeste gemeenten uit: 60% 
besteedt minimaal 80% uit (dus voert maximaal 20% in eigen beheer uit) (de 
Koning et al., 2008, p. 5). Globaal is de besteding van het ‘werk-deel’ in het budget 
van gemeenten verdeeld als volgt: 28% eigen beheer, 22% uitbesteding; 50% 
gemeentelijke organisaties. Uitbesteding vindt zowel plaats aan private bedrijven 
als aan gemeentelijke instellingen (met de gemeenten gelieerde instellingen, ver-
antwoordelijk voor gesubsidieerde arbeid). Deze laatste praktijk staat gekend als 
‘inbesteding’ aan publieke en aan de gemeente gelieerde organisaties en kent een 
groeiend succes. Voor gemeenten bieden zij infrastructuur, kennis, expertise en 
een netwerk onder lokale werkgevers. De meeste gemeenten (70%) doen een 
beroep op beide typen van uitvoerders. Het accent ligt tot nog toe op de private 
bedrijven. Net zoals bij UWV is er bij gemeenten een tendens om de regie voor de 
klant meer naar zich toe te trekken (inzet van aparte klantmanager werk; zelf dia-
gnosestelling doen) en modulair in te kopen. Er zijn de afgelopen jaren ook klein-
schalige experimenten in 50 tot 60 gemeenten met een persoonsgebonden re-inte-
gratiebudget of rugzakje. 

Recente trends in het gemeentelijk segment van de re-integratiemarkt zijn: 
‘Work First’; de evolutie naar vraaggerichte re-integratie; meer trajecten gericht op 
maatschappelijke participatie. 
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Work First: deze benadering is in enkele jaren doorgedrongen bij 90% van de 
gemeenten. Doelgroep voor Work First zijn de nieuwe instromers en de kansrijke 
uitkeringsgerechtigden. Een vraag die leeft is of deze aanpak ook geschikt is voor 
het ‘zittend bestand’. Work First kent verschillende varianten. In praktijk gaat het 
doorgaans om werken voor behoud van uitkering of trajecten met een werkcom-
ponent (in een sociale werkplaats bij gemeentelijke organisaties). Volgens de RWI 
ligt de meerwaarde in een combinatie van verplichte werkactiviteiten en aanbod-
versterking om de inzetbaarheid te vergroten (RWI, 2008, p. 18). Onder dit laatste 
worden begrepen het bijbrengen van vaardigheden voor de werkuitoefening als-
ook voor de arbeidsmarkt (vacatures zoeken en solliciteren).  

Vraaggerichte re-integratie: hiermee worden bedoeld het actief benaderen van 
werkgevers, het opzetten van projecten met sectoren en bedrijven, en het meer 
strategisch inzetten van opleiding (o.m. upgrading van werknemers waardoor 
onderaan plaatsen vrijkomen voor werkzoekenden). In een aantal gemeenten 
bestaat een werkgeversservicepunt. De nadruk op het belang van de werkgevers-
vraag werkt in de hand om minder de voorkeur te geven aan nationale bedrijven 
ten voordele van kleinere of ‘interne’ re-integratiebedrijven omdat die een betere 
aansluiting hebben met het lokale en regionale werkgeversnetwerk. 

Maatschappelijke participatie: door de toenemende moeilijkheidsgraad van de 
doelgroep zijn steeds meer trajecten gericht op ‘maatschappelijke participatie’, dus 
niet (direct) gericht op uitstroom naar werk. Het gaat dan om activiteiten zoals 
sociale activering, motivatie, oriëntatie. Maatschappelijk kan iemand participeren 
via bijvoorbeeld leerbanen, vrijwilligerswerk of mantelzorg. In onderzoek is vast-
gesteld dat 40% van trajecten onder sociale activering na verloop van tijd toch 
uitmonden in een traject naar werk (SZW, 2008). De verruiming van het doel van 
arbeidsparticipatie naar maatschappelijke participatie krijgt ook vanwege de cen-
trale overheid instemming. Om de gemeenten de nodige ruimte te geven om dit te 
realiseren komt er een bundeling van participatiebevorderende budgetten in een 
Participatiefonds. Het gaat in eerste instantie om budgetten voor volwassenen-
educatie, inburgering en re-integratie.15 Het streefdoel is tot een verdere daling te 
komen van het aantal bijstandscliënten en 25 000 ’nuggers’ aan het werk te helpen 
of maatschappelijk te laten participeren.  

3.2.2 Het vouchermodel op het niveau van de gemeente 

Wanneer de gemeenten in 2004 financieel verantwoordelijk werden gesteld voor 
de re-integratie van bijstandtrekkers en niet-uitkeringsgerechtigden, kozen heel 
wat gemeenten ervoor te experimenteren met varianten van een persoonsgebon-

                                                           
15  De afspraken hiertoe zijn vastgelegd tussen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-

heid (SZW) en de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) in het Onderhandelingsak-
koord SZW - VNG participatie d.d. 31 mei 2007. 
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den re-integratiebudget. Volgens onderzoek van Bosselaar & Prins (2008, p. 6) wil-
den gemeenten zo in de eerste plaats de cliënt ‘meer handen en voeten geven’. 
Deze krijgt meer keuzevrijheid, maar draagt ook meer verantwoordelijkheid. 
Daarnaast ambieerden gemeenten ook meer maatwerk en doelmatigheid. 

Uit dezelfde studie blijkt echter dat niet alle gemeenten die het PRB als moge-
lijkheid opnamen in hun verordeningen deze ook daadwerkelijk promoten. De 
aanpak van de gemeenten blijkt uiteen te lopen: sommige gemeenten verbergen 
als het ware het bestaan van PRB terwijl anderen het net actief promoten om de 
verantwoordelijkheidszin van cliënten te verhogen. Sommige gemeenten hebben 
vandaag een geïntensiveerd programma (bv. Breda en Utrecht) terwijl andere hun 
programma al hebben stopgezet (bv. Tilburg en Capelle aan den IJssel). In de box 
hieronder stellen we één case voor, namelijk het persoonsgebonden budget van de 
gemeente Rotterdam. In de bijlage achteraan wordt het Rotterdamse vouchermo-
del vergeleken met de individuele re-integratieovereenkomst van UWV in een 
overzichtstabel. 

Casestudie gemeente Rotterdam 

Het opzet 

Laten we even dieper ingaan op het (kleinschalig) experiment in Rotterdam. Van 
1 oktober 2004 tot 30 juni 2006, bood de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
(SoZaWe) een PRB aan voor een vooropgesteld aantal van vijftig cliënten. Rotterdam 
wilde met het PRB in de eerste plaats de cliënt meer beslissingsbevoegdheid en verant-
woordelijkheid geven. Het uitgangspunt is dat dit leidt tot meer motivatie bij de cliënt 
en dus tot een grotere slaagkans. 

Om in aanmerking te komen voor het PRB moest de cliënt al minstens een half jaar 
werkloos zijn, ingeschreven zijn bij SoZaWe, nog geen traject lopende hebben en ook 
niet in aanmerking komen voor een traject in het reguliere aanbod. Via een oriëntatie-
gesprek werd ook nagegaan of de cliënten aan de volgende ‘zachte persoonskenmer-
ken’ voldoen: zelfbewustzijn, actief gedrag, eigenheid, realistisch zelfbeeld, sociale 
vaardigheden en de nodige capaciteiten. Ten slotte diende het voorgestelde plan ook 
realistisch en concreet te zijn. Met deze strenge selectie ‘aan de poort’ wijkt het PRB 
sterk af van IRO die veeleer laagdrempelig is. 

Cliënten die aan bovenstaande criteria voldoen worden doorverwezen naar een 
externe (en later interne, cf. infra) consulent die met hen een traject samenstelt. Alle 
denkbare kosten voor re-integratie kunnen worden ingebracht gaande van begeleiding, 
opleiding, werkervaring, tot materialen, en andere diensten. Merk op dat de cliënten de 
uitvoering van de trajecten niet noodzakelijk moeten inkopen bij re-integratiebedrijven, 
maar ook terecht kunnen bij bijvoorbeeld gewone bedrijven waar ze direct ervaring 
kunnen opdoen. De coach helpt dan bij het uitzoeken van en de onderhandelingen met 
deze potentiële organisaties. Een willekeurige werkgever (bv. een bakker, slagerij, 
garage) die personeel zoekt kan dus iemand in dienst nemen nadat deze een korte 
praktijkgerichte opleiding heeft gevolgd. Deze opleiding kan de werkzoekende dan 
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betalen met het PRB.16 
De vooropgestelde kost voor een traject bedroeg 4 200 euro incl. BTW (met uitloop 

van 20%, dus max. 5 040 euro Daarnaast wordt nog 750 euro (incl. BTW) gereserveerd 
voor de financiering van de externe coach (Astri & Meccano, 2007). Aanvankelijk zou-
den externe coaches gefinancierd worden op resultaat. Daar moest later echter van 
worden afgestapt (cf. infra). 

De bevindingen van de gemeente met het PRB en de getrokken lessen 

De resultaten op 1 september 2006 tonen aan dat het experiment op het eerste zicht 
positieve resultaten behaald heeft. Per 1 september 2006 hadden 163 klanten zich 
gemeld waarvan 66 werden verwezen naar een externe coach (Schrijver, 2006). Zoals 
vooropgesteld door de gemeente konden vijftig individuen effectief een traject starten. 
Tot september 2006 had niemand zijn/haar traject vroegtijdig stopgezet. Als gevolg van 
de strenge selectie (cf. infra) waren midden tot hoog opgeleiden over- en laag opgelei-
den ondervertegenwoordigd onder de PRB-deelnemers. Bovendien meldden meer 
mannen dan vrouwen zich aan, een vertekening die behouden blijft onder de uiteinde-
lijke deelnemers. Ten slotte waren ook niet-Nederlandstaligen en jongeren (60% was 
jonger dan 35) oververtegenwoordigd (Astri & Meccano, 2007). 

De uiteindelijke kostprijs blijft voor ons onduidelijk. De gevoerde onderzoeken lijken 
aan te geven dat de trajecten gemiddeld net iets duurder waren dan oorspronkelijk 
begroot. De meeste trajecten hadden scholing als belangrijkste component. 

23 deelnemers waren per 1 september 2006 uitgestroomd naar werk. (Schrijver, 2006). 
Deze uistroom zou kwalitatief van een hoger niveau en duurzamer geweest zijn dan bij 
reguliere trajecten. Gezien het geringe aantal cases, het feit dat heel wat deelnemers hun 
traject nog niet hadden afgerond en de beperkte vergelijkingsmogelijkheden zijn de 
evaluatiemogelijkheden echter beperkt (Andersson Elffers Felix, 2006). 

Een leerproces 

Dit gemengd positieve resultaat is het gevolg van een leerproces voor Rotterdam. Twee 
grote knelpunten dienden meer bepaald verholpen te worden:  
– in de eerste plaats was er een aanmeldingsprobleem. Oorzaken hiervan waren een 

beperkte bekendheid van het programma bij cliënten en cliëntmanagers. Daarnaast 
worden ook hoge eisen gesteld aan de cliënt en het re-integratieplan waardoor vele 
potentiële gebruikers al na het oriëntatiegesprek (moeten) afhaken. Belangrijk om te 
vermelden is dat consulenten zelf strenger selecteerden dan voorzien in de opzet. 
Cliëntmanagers bleken nog niet klaar om het initiatief in handen van de cliënt te 
leggen. Via opleiding van de managers wordt getracht deze cultuurshift teweeg te 
brengen. Ten laatste had de gemeente al heel wat potentiële gebruikers naar regu-

                                                           
16  Deze informatie met betrekking tot het PRB van de gemeente Rotterdam verkregen we via e-

mail van Paul van den Berg, beleidsmedewerker bij SoZaWe. 



 27 

 

liere trajecten doorverwezen of bleek dat het traject dat in het kader van PRB werd 
aangevraagd al ingekocht werd door de gemeente (Verveen et al. 2006); 

– een tweede knelpunt was de lage interesse langs de zijde van de re-integratiebedrij-
ven. Zij waren niet happig de cliënten te begeleiden omdat ze het risico van de no 
cure less pay financiering hoog inschatten. Om hieraan te verhelpen besliste de 
gemeente af te stappen van resultaatfinanciering en de begeleiding tijdens de tra-
jecten over te hevelen naar consulenten van Werk en Scholing. Onderzoek door 
Andersson Elffers Felix (2006) toont echter aan dat ook zij dit onvoldoende konden 
waarmaken. 

We kunnen concluderen dat het Rotterdams programma aantoont dat een vouchermo-
del, mits wat groeipijnen, tot goede tewerkstellingsresultaten kan leiden. Wel moet in 
het achterhoofd worden gehouden dat de gemeente een heel strenge selectie voerde. 
Het blijft onduidelijk in hoeverre cliënten die eveneens de nodige motivatie hadden 
maar niet aan de andere criteria voldeden ook een geslaagd parcours zouden hebben 
kunnen doorlopen.  

Vandaag 

Tevreden met de ervaringen in het experiment PRB, besliste de gemeente om de 
‘inkoop van scholing met baangarantie op vraag van de cliënt’ structureel in het aanbod 
van klantmanagers van SoZaWe te voorzien. Cliëntmanagers stellen dan zelf een tra-
jectplan op (‘eigen trajecten’) en worden daarbij ondersteund door een scholingsmake-
laar.  

Daarnaast wordt, om de keuzevrijheid van klanten en de verantwoordelijkheid van 
klantmanagers verder te vergroten, medio 2009 een aanvullende voorziening inge-
voerd. De gedachte is dat de klantmanagers de mogelijkheid krijgen om op voorstel van 
klanten, vergelijkbaar met de IRO-regeling van het UWV Werkbedrijf, zelf trajecten in 
te kopen bij een re-integratiebedrijf buiten het aanbestede aanbod van trajecten en 
bedrijven.17  

3.3 Het opdrachtgeverschap zoals waargenomen door de werkgevers 

In het private segment wordt de (voor de werkgever verplichte) re-integratie van 
zieke werknemers uitgevoerd via een mix van zelf doen en uitbesteden. Zelf doen 
domineert als het gaat om hertewerkstelling in het eigen bedrijf (eerste spoor), 
terwijl uitbesteden vooral aan de orde is bij hertewerkstelling bij een andere werk-
gever (tweede spoor). Dit laatste is in omvang wel veel minder omvangrijk. Een 
belangrijke rol is weggelegd voor de arbo-dienst (verplicht in het kader van de 

                                                           
17  Deze recente informatie met betrekking tot het re-integratiebeleid van de gemeente Rotterdam 

verkregen we via e-mail van Paul van den Berg, beleidsmedewerker bij SoZaWe. 
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wet op de arbeidsomstandigheden). Deze staat in voor verzuimbegeleiding en re-
integratie en beslist over inschakeling van externe expertise. De marktwerking in 
het werkgeverssegment kent imperfecties en is niet transparant. Meestal gaat het 
niet om vaste contracten maar om losse opdrachten. De omvang van deze markt is 
niet geworden wat ervan verwacht werd (RWI, 2008, p. 79). Eén van de oorzaken 
ligt volgens de RWI bij het groeiende aantal sectorale en regionale initiatieven 
waarbij voor re-integratiebedrijven slechts een beperkte rol is weggelegd. Volgens 
een onderzoek van Regioplan (Mallee et al., 2008) staan werkgevers eerder wei-
gerachtig tegenover de inzet van private re-integratiebedrijven door het negatieve 
imago in de media en het gebrek aan inzicht in het aanbod en meerwaarde van 
een extern bedrijf. Andere factoren liggen bij de werkgevers en de arbodiensten, 
die te weinig aandacht en prikkels hebben voor re-integratie bij een andere werk-
gever (het tweede spoor).  
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4. De ontwikkelingen in de spelersmarkt 

In Nederland is gedurende de eerste jaren van de marktwerking een omvangrijke 
spelersmarkt tot ontwikkeling gekomen. De laatste jaren neemt het aantal bedrij-
ven nog toe: van 600 à 800 in 2004 naar 2 000 in 2008, en dit terwijl de markt 
krimpt (RWI, 2008). De groei heeft vooral te maken met de start van zeer kleine 
bedrijven en eenmansbedrijven (31% zijn bedrijven met één of nul werknemers), 
vooral in de IRO-markt. Vlak voor invoering van de IRO was er sprake van 
60 bedrijven in de IRO-markt, in 2008 waren dat er al ongeveer 1 600. Over de hele 
periode zouden ongeveer 2 505 bedrijven IRO’s hebben uitgevoerd. In recente 
jaren zou een lichte daling hebben plaatsgevonden als gevolg van UWV’s beslis-
sing om de kwaliteitseisen te verstrengen en enkele contracten op te zeggen na 
tegenvallende auditresultaten. Slechts tachtig van de IRO-bedrijven zou ook regu-
liere trajecten aanbieden. 68% van de IRO-markt is in handen van die bedrijven 
die uitsluitend IRO-trajecten aanbieden (Schrijvershof et al., 2008, p. 8-9).  

Het aantal bedrijven dat in het kader van de aanbestedingen door UWV actief is 
in het UWV-segment (excl. IRO-bedrijven) wordt geraamd op 150 tot 200 bedrij-
ven (interview UWV). In het verleden werden per aanbesteding ongeveer zestig 
bedrijven gegund. Daarnaast is een nog ongekend aantal bedrijven betrokken in 
het kader van de ‘vrije inkoop’, dat wil zeggen innovatieve acties en samenwer-
king met gemeenten. Deze middelen worden door het UWV gedecentraliseerd 
toegekend. 

De grotere bedrijven komen voor in het UWV-segment en het gemeentelijke 
segment. Volgens een internetenquête bij re-integratiebedrijven (Veerman et al., 
2008) zijn de marktaandelen als volgt verdeeld. In het gemeentesegment nemen 
bedrijven gemiddeld 470 cliënten voor hun rekening per jaar. Voor het UWV-seg-
ment (excl. IRO) en het private segment gaat het om zo’n 140 cliënten per bedrijf 
per jaar. Daarmee vertegenwoordigen private opdrachtgevers 20% van de volle-
dige markt - vermoedelijk is dit een overschatting. In de IRO-markt van het UWV-
segment ten slotte vinden we kleinschalige bedrijven terug: ze bedienen gemid-
deld 44 cliënten per jaar. Bij de IRO-bedrijven is 73% van de bedrijven korter dan 
vier jaar actief, bij de overige bedrijven 40%. Het zijn dus niet alleen kleine, nog 
jonge bedrijven die in de IRO-markt opereren. 

Over het type spelers is weinig gekend. Feit is dat de typische achterban van de 
private intermediairen verenigd in de ABU (de koepel van de uitzendbranche in 
Nederland) momenteel nog maar weinig vertegenwoordigd is in de re-integratie-
markt. Volgens het UWV heeft dit te maken met het feit dat re-integratiebedrijven 
zich apart hebben verenigd in Borea - na de fusie met de arbodiensten omgedoopt 
in Boaborea, waardoor de ABU minder heeft ingezet op de ontwikkeling van de 
re-integratiemarkt (interview UWV). 

De toename van het aantal bedrijven wordt verklaard doordat er tot nu nauwe-
lijks toetredingsdrempels zijn. Recent is er wel een minimale omzetvereiste geko-
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men door het UWV (minimum 20 000 euro), maar dit zou geen wezenlijke belem-
mering vormen (RWI, 2008). In het Inkoopkader 2009 is deze omzetvereiste overi-
gens al geschrapt. Ook de kwaliteitslabeling vormt tot nog toe geen belemmering. 
Het keurmerk Blik op Werk is opgezet als een niet-verplicht kwaliteitslabel en er is 
ook een terughoudendheid om het verplicht te maken omdat dit conflicteert met 
Europese regelgeving en in de huidige fase van ontwikkeling van de markt markt-
verstorend zou werken. De meeste bedrijven bezitten geen keurmerk. UWV-werk-
coaches maken slechts in beperkte mate gebruik van de informatie uit het keur-
merk.  

In het UWV-segment is het aantal nieuw gestarte trajecten op jaarbasis gedaald 
van 70 767 in 2003 naar 47 483 in 2007 (RWI, 2008, p. 30). Het totale aantal trajecten 
(nieuwe en lopende) voor 2007 bedraagt 172 900, waarvan 82 600 voor arbeidson-
geschikten en 90 300 voor werklozen. De krimpende markt wordt veroorzaakt 
door drie factoren: de forse afname van het aantal personen in WW- en AO-rege-
lingen; de meer selectieve inzet van trajecten; de komst van UWV-werkcoaches bij 
de re-integratie. De Beleidsdoorlichting re-integratie door het ministerie Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid (SZW, 2008) gaf er mee aanleiding toe dat de sluitende 
aanpak (een re-integratietraject voor iedere werkzoekende binnen het jaar) werd 
losgelaten.18 Door de komst van de werkcoaches tenderen de uitvoeringskosten 
(voor coaches en inkoop) de uitbestedingskosten te overtreffen. Uitgedrukt in 
financiële termen zou volgens de aanvankelijke ramingen vanaf 2009 zelfs het per-
centage voor inkoop bij de arbeidsgehandicapten gaan dalen. Maar met de hui-
dige crisis op de arbeidsmarkt kunnen deze cijfers vanaf 2009 nog worden opge-
trokken.  

                                                           
18  Tweede Kamer der Staten-Generaal, 2007-2008, 28 719, nr. 43, p. 6. Merk op dat de sluitende 

aanpak strikter was gedefinieerd in Nederland dan in België. Voorheen was het doel dat ieder-
een binnen een jaar een re-integratietraject moest krijgen. Op basis van de beleidsdoorlichting 
werd beslist trajecten selectiever in te zetten voor uitkeringsgerechtigden met een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt. 
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Tabel 3 Evolutie uitbestedingskosten voor inkoop trajecten versus uitvoeringskosten voor re-
integratie* (x 1 000 000 euro; cijfers vanaf 2008 zijn prognoses) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Arbeidsgehandicapten          
Inkoop trajecten 221 174 127 105 100 79 73 73 
Uitvoeringskosten re-integratie 50 87 113 85 97 94 92 90 
Totaal 543 480 421 330 357 326 302 299 
% inkoop 41% 36% 30% 32% 28% 24% 24% 24% 
Werklozen         
Inkoop trajecten nb nb 159 142 191 277 295 202 
Uitvoeringskosten re-integratie nb nb 81 98 104 104 106 81 
Totaal - - 240 240 374 551 589 378 
% inkoop - - 66% 59% 51% 50% 50% 53% 

* Volgens de Beleidsdoorlichting Re-integratie van het ministerie SZW hebben de belangrijkste 
posten binnen de uitvoeringskosten re-integratie UWV te maken met de werkcoaches en de 
inkoop (SZW, 2008, p. 35) 

Bron: RWI, 2008; SZW, 2008 

Het verlies bij private spelers geldt vooral voor het marktaandeel ‘bemiddeling 
naar arbeid’. Voor een deel is dit het gevolg van de groeiende activiteit door werk-
coaches langs de zijde van de publieke uitvoerders (opdrachtgevers worden uit-
voerders of houden zelf de regie). Uit cijfers van het UWV blijkt dat van de 
36 000 cliënten die aan het werk zijn gegaan in de eerste negen maanden van 2007, 
15 000 dit deden na ondersteuning door een werkcoach en 22 000 na een uitbe-
steed traject. Volgens de Inspectie Werk en Inkomen hebben de coaches de neiging 
‘teveel in eigen hand te houden’ (IWI, 2008); werkcoaches geven zelf aan ‘vaker 
zelf te willen begeleiden dan op dit moment mogelijk is’ (RWI, 2008, p. 42).  

De combinatie van een groeiend aantal bedrijven in een krimpende markt leidt 
tot meer prijsconcurrentie en een druk op de kwaliteit. De strategieën in het spe-
lersveld zijn drieërlei: verbreding naar opdrachtgevers, marktsegmenten en doel-
groepen (vooral de grotere bedrijven); meer samenwerking met andere aanbieders 
(kleine bedrijven) en opdrachtgevers; meer specialisatie. 

Nieuwe ontwikkelingen voor de spelersmarkt vallen te verwachten bij de groei-
ende aandacht voor het onbenut potentieel (nuggers, een taak voor gemeenten) en 
voor maatschappelijke participatie, waarvoor meer geld beschikbaar komt bij de 
gemeenten. 

Net voor de crisis op de arbeidsmarkt zich aankondigde wees de diagnose van 
de re-integratiemarkt dus eerder op marktverlies ten gevolge van een grotere 
publieke regie en uitvoering. Bovendien is intussen het nieuwe Werkbedrijf ope-
rationeel en is er een nieuw inkoopkader waarin de mogelijkheden voor inkoop 
opnieuw ruimer worden. Ook bij gemeenten komen er meer mogelijkheden in het 
kader van het participatiebudget waarvoor het re-integratiebudget mee kan wor-
den ingezet. Een trend die zich duidelijk aftekent is de centrale rol van de werk-
coach of klantmanager. Dit past in het streven naar een meer selectieve inzet van 
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re-integratie. Momenteel wordt getracht om de diagnose van de klant aan de kop 
van het proces te maken en daar reeds te beslissen of de klant wordt overgedragen 
naar een re-integratiebedrijf. Vroeger was het feitelijk bijna onbestaande dat een 
klant voor de zesde maand werkloosheid werd doorverwezen naar een privaat re-
integratiebedrijf. Het CWI richtte zich op de eerste zes maanden na intake, pas 
tussen de zesde en de achtste maand werd het dossier doorgestuurd naar het 
UWV. Met de fusie wordt de segmentering van kortdurig werklozen voor CWI, 
langdurig werklozen voor UWV achter zich gelaten (interview UWV). Doel is van 
de vroegere CWI-reflex af te geraken om de eerste zes maanden de begeleiding 
zelf te willen doen.  
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5. Resultaten van de publieke marktwerking in Nederland 

Zowel de Beleidsdoorlichting re-integratie door SZW (2008) als de re-integratie-
marktanalyse door RWI (2008) wijzen op het beperkt inzicht in de efficiëntie en 
effectiviteit van de re-integratiemarkt. Dit wordt toegeschreven aan een grote 
informatie-achterstand, waarbij geen eenduidige indicatoren gelden. De transpa-
rantie in prestaties is er op macroniveau op achteruitgegaan. Dat betekent niet dat 
er op micro- of mesoniveau geen vorderingen inzake informatie zijn. Op het 
microniveau is door de evolutie van sterke regie voor de klant en modulaire 
inkoop het inzicht in het proces toegenomen. Op het mesoniveau heeft vooral het 
UWV aanzienlijke vorderingen gemaakt inzake monitoring en benchmarking, 
publiek toegankelijk via websites.  

In het vervolg van deze paragraaf proberen we toch de re-integratieresultaten in 
Nederland zo gedetailleerd mogelijk te belichten. We gaan eerst dieper in op de 
algemene resultaten, daarna zoomen we in op de re-integratieovereenkomsten. 

5.1 De algemene re-integratiedoelstellingen 

De algemene re-integratiedoelstelling van 2004 was dat de uitstroom naar regulier 
werk moest verhogen met 25% tegen 2007. Deze doelstelling is makkelijk behaald. 
De nieuwe beleidsdoelstelling is een plaatsingspercentage van 60% tegen 2011, 
hetzij na een traject, hetzij na re-integratie-ondersteuning door een coach. Deze 
norm geldt voor alle categorieën uitkeringsgerechtigden samen (UWV, bijstand, 
nuggers). Een plaatsing wordt gedefinieerd als uitstroom naar regulier werk, 
gemeten binnen 24 maanden na de start van re-integratie-ondersteuning. Voor 
2007 was het gemiddelde plaatsingscijfer volgens deze definitie 50%, variërend 
tussen 75% (WW), 57% (AO) en 27% (bijstand) (SZW, 2008). 

Bij het UWV gelden verschillende prestatie-indicatoren met betrekking tot uit-
stroom naar werk. De plaatsingsnorm voor arbeidsgehandicapten wordt gedefini-
eerd als het aantal plaatsingen ten opzichte van het aantal gestarte trajecten. Voor 
2008 geldt een norm van 30%. Het feitelijke plaatsingspercentage gemeten in 2008 
voor de afgesloten trajecten in 2006 bedraagt 34%. Voor de WW is vanaf 2007 een 
nieuwe indicator ingevoerd, de arbeidsuitstroomquote. Deze geeft het aantal naar 
werk uitgestroomde klanten ten opzichte van het totaal aantal uitgestroomde 
klanten na beëindiging van de re-integratieaanpak (van welke aard ook). Voor 
2008 geldt een norm van 45%. Aldus gedefinieerd wordt voor 2008 een resultaat 
behaald van 53%. 

De Inspectie Werk en Inkomen (IWI, 2007) komt op basis van eigen gegevens tot 
de vaststelling dat re-integratie van arbeidsgehandicapten op langere termijn 
standhoudt. Van de arbeidsgehandicapten die in 2001 met een re-integratietraject 
zijn begonnen, was 44% na 4 jaar werkzaam als loontrekkende of als zelfstandige. 
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Bij de gemeenten zijn er op dit ogenblik geen uniforme gegevens beschikbaar over 
het resultaat van re-integratie. Doel is dat vanaf 2009 voor alle cliënten bij de 
gemeenten de Statistiek Re-integratie Gemeenten (SRG) wordt toegepast. Momen-
teel zijn enkel gegevens beschikbaar over de financiële inspanningen van een staal 
van 231 gemeenten op het vlak van re-integratie.  

Uit onderzoek blijkt dat de netto-effectiviteit beperkt is. Voor werklozen is zij 
zeer laag (vandaar de meer selectieve inzet op basis van een goede diagnose), voor 
bijstandstrekkers laag, voor arbeidsongeschikten negatief tot gematigd positief. 
Dit soort onderzoek zegt op zich niets over de toegevoegde waarde van private 
uitvoering versus publieke uitvoering. In Nederland is er geen onderzoek uitgezet 
dat op via een gecontroleerd experimenteel-wetenschappelijk design toetst voor 
verschillen tussen publieke en private uitvoering voor de plaatsingskansen van de 
deelnemers. Algemeen blijkt de nettoplaatsingskans vergelijkbaar met de periode 
voor SUWI, toen er nog hoofdzakelijk publiek werd uitgevoerd (SZW, 2008, p. 64). 
Maar dergelijke vergelijking blijft louter illustratief en laat geen harde conclusies 
toe. 

De lage nettorendementscijfers hebben een discussie uitgelokt over de timing 
van trajecten en een goede diagnosestelling. Een andere trend is om tussenstappen 
in een traject naar werk meer zichtbaar te maken (conform de benadering van de 
‘participatieladder’). Anderzijds groeit de aandacht voor nazorg; re-integratie 
stopt niet na plaatsing. Verder wordt gezocht naar een indicator voor duurzame 
plaatsing. En tenslotte zoekt men naar een oplossing voor de niet-geslaagde tra-
jecten.  

5.2 De resultaten in het kader van de re-integratieovereenkomst 

5.2.1 Plaatsingscijfer, kostprijs en kosteneffectiviteit van IRO-trajecten19 

– Van 1 januari 2004 tot en met maart 2008 werden 92 976 aanvragen voor een 
IRO-traject ingediend. 90 933 trajecten zijn effectief gestart terwijl ongeveer 2% 
van de aanvragen werd afgewezen. De overige aanvragen werden na overleg 
gewijzigd of ingetrokken. De populariteit van de IRO’s blijkt groot te zijn: het 
aantal aanvragen heeft het aantal aangevraagde reguliere trajecten overstegen. 
Zo waren in 2007 tweederde van de trajecten IRO’s. 

                                                           
19  Deze paragraaf is gebaseerd op de Eindevaluatie IRO door APE (Schrijvershof et al., 2008). 

Merk op dat de hier gepresenteerde resultaatsverschillen met enige voorzichtigheid moeten 
geïnterpreteerd worden. De IRO en reguliere cliënten kunnen immers sterk van elkaar ver-
schillen onder andere wat betreft hun afstand tot de arbeidsmarkt. Dit bemoeilijkt het vergelij-
ken van plaatsingsresultaten en kostprijs per plaatsing, want daar werd in de studie niet voor 
gecontroleerd. Bovendien werden nog niet alle trajecten afgerond. 
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– Het percentage beëindigde20 IRO-trajecten ligt zowel voor WW’ers als voor 
gedeeltelijk arbeidsgeschikten lager (met een factor van resp. 0,8 en 0,9) dan bij 
de reguliere trajecten. IRO-trajecten duren gemiddeld ook net iets langer dan 
reguliere trajecten. 

– Anderzijds is het plaatsingspercentage21 van IRO-trajecten (periode 2004 t.e.m. 
2006) dan weer hoger dan voor reguliere trajecten. Voor WW’ers leidt een IRO-
traject 1,2 tot 1,4 maal vaker tot een plaatsing, bij GA 1,3 tot 1,5 maal vaker. 
Voor WW’ers leidt een IRO-traject, in vergelijking met reguliere trajecten, 
vaker tot een contract van twaalf maanden of langer. 

– Wat de kostprijs22 van de IRO betreft, kan gesteld worden dat die over het 
algemeen hoger ligt dan die van reguliere trajecten. Een IRO-traject voor 
WW’ers kost gemiddeld 4 430 euro (excl. BTW), wat ongeveer 1 120 euro 
duurder is dan een regulier traject. Voor GA’en bedraagt de gemiddelde prijs 
4 805 euro, zo’n 660 euro duurder dan een regulier traject voor dezelfde doel-
groep. De kostprijs in 2006 lag ongeveer 300 euro lager dan in 2005. Dit blijkt 
niet noodzakelijk een teken te zijn van de inzet van een dalende trend: in 2007 
was de gemiddelde prijs immers opnieuw net iets hoger. 

– Wanneer we echter kijken naar de kosten per plaatsing (de kost23 van alle tra-
jecten gedeeld door het aantal plaatsingen) verkrijgen we een ander beeld. De 
plaatsingskost is net zoals de trajectkost hoger voor IRO- dan voor reguliere 
trajecten bij WW’ers. Bij GA’en daarentegen ligt de plaatsingskost van IRO-
trajecten lager dan die van reguliere trajecten. 

                                                           
20  Zowel de beëindigingen als de plaatsingen worden uitgedrukt als percentage van het aantal 

gestarte trajecten in een kwartaal. 
21  Dat is ‘plaatsingen als percentage van het totale aantal trajecten’.  
22  Het betreft hier de begrote prijs van de trajecten die gestart werden tussen 1 januari 2004 en 

1 april 2007. Voor IRO-trajecten gaat het dus om de prijs die de re-integratiebedrijven in reke-
ning brengen voor een succesvol traject. Aangezien IRO’s volgens het no-cure-less-pay principe 
worden vergoed, kan de uiteindelijke kostprijs toch nog lager liggen dan in de berekeningen in 
de studie. Scholingkosten werden niet meegerekend om de prijzen tussen IRO en reguliere 
trajecten vergelijkbaar te houden. 

23  Het betreft hier de feitelijke kostprijs en dus niet de begrote. Voor trajecten die niet tot plaat-
sing leiden, werd de begrote beloning dus niet meegeteld. 
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5.2.2 Samenstelling van de cliëntengroepen en trajecten 

Cliëntengroep 

De groep IRO-gebruikers vertoont de volgende gelijkenissen en verschillen met de 
groep werkzoekenden die reguliere trajecten volgen:24  
– waar 58% van de gestarte IRO-trajecten werden aangevraagd door WW’ers is 

dit slechts het geval voor 52% van de reguliere trajecten; 
– het opleidingsniveau van IRO-cliënten is gemiddeld hoger dan van cliënten in 

reguliere trajecten: 27% van de WW’ers en 22% van de GA’en met een IRO zijn 
hoogopgeleid (in tegenstelling tot slechts 12 en 9% voor zij in reguliere trajec-
ten). IRO-cliënten blijken ook minder gezondheidsklachten te hebben; 

– IRO-cliënten hebben meer recente werkervaring en bijgevolg ook een kortere 
uitkeringsduur bij de start van hun traject. Zij zouden ook meer gemotiveerd 
zijn voor werk dan cliënten in reguliere trajecten; 

– WW’ers zijn gemiddeld ouder, terwijl GA’en even oud zijn; een gelijk aandeel 
mannen als vrouwen blijken geïnteresseerd in de IRO. 

Toch, zo blijkt uit onderzoek van Peeters et al. (2007) kan niet worden gesteld dat 
enkel hoogopgeleide en zelfredzame cliënten of zij die weten wat ze willen een 
IRO kunnen krijgen.25 UWV arbeidsdeskundigen stellen dat vooral volgende 
cliënten worden toegelaten: zij die duidelijke plannen hebben, inzicht hebben in 
zichzelf en een actieve houding aannemen, die niet in aanmerking komen voor een 
regulier traject, en persoonlijke aandacht of extra zorg nodig hebben. Erg mondige 
en zelfredzame cliënten zouden eerder geen IRO krijgen omdat ze verondersteld 
worden in staat te zijn zelfstandig een job te vinden. 

Trajecten 

De IRO-trajecten bevatten hoofdzakelijk volgende drie trajectonderdelen:  
– in de helft van de gevallen: training (vooral sollicitatie- en netwerktraining); 
– in 35% van de gevallen: persoonlijke begeleiding naar werk; 
– in een derde van de gevallen: training, vooral loopbaanoriëntatie/assessment; 
– in een vijfde van de gevallen: scholing. 

Qua samenstelling verschillen de IRO-trajecten niet noodzakelijk sterk van regu-
liere trajecten. Cliënten en re-integratiebedrijven wijzen echter op het cruciale 

                                                           
24  Merk op dat in de studie van Visscher et al. 2007 niet wordt aangegeven in hoeverre de geme-

ten verschillen ook statistisch significant zijn.  
25 Merk op dat de resultaten mogelijk vertekend zijn gezien het hier een webenquête betreft: de 

steekproef is dus beperkt tot zij die toegang hebben tot het net en ermee overweg kunnen. 
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kwalitatieve verschil in de benadering van de cliënten en de (grotere) mogelijk-
heid tot maatwerk. 

5.2.3 Ervaringen van cliënten en re-integratiebedrijven 

Laten we tot slot ook even kijken naar de ervaringen van cliënten en re-integratie-
bedrijven.  

Cliënten zijn over het algemeen erg positief (Visscher et al., 2007; Peeters et al., 
2007). Ze zijn in de eerste plaats positief over de toegenomen keuzevrijheid die 
hen de mogelijkheid biedt zelf invloed uit te oefenen en maatwerk te verkrijgen. 
Tegelijk blijkt echter dat zij die vrijheid niet volledig benutten: relatief weinig cli-
ënten vergelijken de re-integratiebedrijven alvorens een keuze te maken. Onge-
veer een derde van de cliënten stellen over te weinig informatie te beschikken om 
een keuze uit de IRO-bedrijven te kunnen maken. Zo’n 40% vinden het moeilijk 
om de kwaliteit van de bedrijven te beoordelen. (Schrijvershof et al., 2008) Noch-
tans leveren de stichting Blik op Werk (database), Boaborea (database) en UWV 
(online publicatie van resultaten) inspanningen om de nodige informatie te voor-
zien. 

Re-integratiebedrijven van hun kant, zijn vrij tevreden met de no-cure-less-pay 
financieringsformule volgens dezelfde studie. Het feit dat scholing niet langer 
vanuit het IRO-budget moet worden betaald, werd warm onthaald. Anderzijds 
oordelen sommige bedrijven dat de inzet van scholing zo minder flexibel werd. 
Re-integratiebedrijven zijn minder tevreden over verschillen in de beoordeling 
van IRO-aanvragen tussen regio’s en individuele UWV-medewerkers. 

5.2.4 Doelmatigheid, billijkheid en empowerment 

In de theoretische inleiding met betrekking tot het vouchermodel gaven we aan 
dat een persoonsgebonden budget de doelmatigheid en billijkheid van de dienst-
verlening ten goede komt en leidt tot empowerment van de werkzoekende. Stellen 
we dat ook vast bij de IRO? 

De doelmatigheid van de geleverde diensten zou verhogen in de zin dat ze tot 
betere plaatsingsresultaten leiden met een goede prijs-kwaliteitverhouding. Uit de 
resultaten blijkt dat de plaatsingscijfers voor IRO hoger liggen dan voor de regu-
liere trajecten en de plaatsingskost varieert (hoger voor WW’ers, maar lager voor 
gedeeltelijk arbeidsgeschikten i.v.m. reguliere trajecten). We kunnen daaruit ech-
ter niet besluiten dat IRO-trajecten effectiever en efficiënter zijn. In de studie werd 
immers niet gecontroleerd voor het verschil in afstand tot de arbeidsmarkt tussen 
IRO- en reguliere klanten en waren nog niet alle trajecten afgerond.  

De dienstverlening zou billijker zijn in de zin dat alle werkzoekenden toegang 
hebben tot kwaliteitsvolle dienstverlening. Over het verschil in kwaliteit tussen de 
IRO- en reguliere trajecten kunnen we vooralsnog niets zeggen. Evenmin is het 
bekend of kansarmere doelgroepen gelijke toegang hebben tot IRO-bedrijven die 
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trajecten van hoge kwaliteit leveren. Er bestaat in elk geval een gevaar voor afro-
ming omdat IRO-bedrijven cliënten kunnen weigeren. Anderzijds verlaagt de 20% 
(i.p.v. 50%) resultaatfinanciering voor zeer moeilijk plaatsbaren de drempel voor 
IRO-bedrijven om moeilijkere cliënten te aanvaarden.  

Cliënten van hun kant, geven aan dat ze het moeilijk vinden om de kwaliteit 
van een IRO-bedrijf te beoordelen (Schrijvershof et al., 2008, p. 68). Aangezien de 
IRO-cliënten gemiddeld hoger opgeleid zijn, een betere gezondheid hebben, en 
meer recente werkervaring kunnen we ons de vraag stellen of de billijkheid die 
wordt beoogd inderdaad niet in het gedrang komt. Het blijft een open vraag of 
deze selectie het gevolg is van een zelfselectieproces, een tussenkomst van de 
UWV-coaches of weigeringen door de IRO-bedrijven. 

Een persoonsgebonden budget zou ten slotte ook tot ‘empowerment’ van de 
klanten leiden. Dit wordt in de eerste plaats bevestigd door onderzoek van Schrij-
vershof et al. (2008) en Peeters et al. (2007). Volgens deze studies zijn IRO-cliënten 
vooral tevreden omwille van de keuzevrijheid en de mogelijkheid tot maatwerk. 
Ook de Inspectie Werk en Inkomen (2006) komt tot deze conclusie. In haar onder-
zoek naar de invloed van herbeoordeelde WAO’ers26 op hun re-integratie stelt ze 
dat meer inspraak, motivatie en maatwerk duidelijk bijdragen tot het slagen van 
een re-integratietraject. 

                                                           
26  Als gevolg van de invoering van de WIA-wet worden zij die recht hadden op één van de 

bestaande arbeidsongeschiktheidsuitkeringen herbeoordeeld. De bedoeling is om voortaan te 
focussen op wat mensen wel kunnen, in plaats van op wat ze niet kunnen. Afhankelijk van de 
bij hen vastgestelde capaciteit tot werken verliezen zij al dan niet het recht op een arbeidsonge-
schiktheidsuitkering, of krijgen zij een gedeeltelijke uitkering (zie bv.   
http://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsongeschikt/index.aspx). 
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6. Lessen voor publieke marktwerking in België 

Na ruim 10 jaar marktwerking is de re-integratiemarkt een verworvenheid gewor-
den in de organisatie van het activerend arbeidsmarktbeleid. De Nederlandse case 
toont aan dat het zoeken naar een goede balans in de taakverdeling tussen publiek 
en privaat een voortdurend proces is. Hierin spelen verschillende factoren een rol, 
zoals de crisis op de arbeidsmarkt, de recente fusie van UWV en CWI, de druk tot 
het kunnen voorleggen van goede resultaten, het aanscherpen van activerings-
plichten en autonome beleidsontwikkelingen bij de gemeenten. In ons land, en 
meer bepaald in Vlaanderen, stelt men het graag voor alsof Nederland zijn 
publieke dienst volledig in de markt heeft gezet en geen regisseur meer heeft van 
de arbeidsmarkt. Uit deze paper mag duidelijk zijn dat dit een verkeerde lezing 
van de Nederlandse situatie is. 

1. Wat vooreerst opvalt in vergelijking met de Belgische situatie, is dat Neder-
land het stadium van het ideologische debat (voor of tegen marktwerking) 
volledig achter zich heeft gelaten. In de plaats daarvan wordt op basis van 
ervaringen voortdurend gezocht naar nieuwe oplossingen bij de vormgeving.  

2. De Nederlandse re-integratiemarkt mag dan op het eerste gezicht vrij complex 
lijken, toch is er op het niveau van het UWV een grote transparantie in het 
afsluiten van contracten. Informatie over tijdstippen, bedrijven, opdrachten, … 
is voor iedereen consulteerbaar. Het hanteren van één inkoopkader voor een 
breed gamma van type overeenkomsten is op dat vlak een grote stap vooruit. 
In België is dergelijke graad van transparantie niet eens voor de interne afde-
lingen van de regionale publieke bemiddelingsdiensten aanwezig.  

3. De Nederlandse case is vooral leerrijk omwille van de consistente keuze voor 
een publieke marktwerking. Om effectief een publieke markt tot stand te 
brengen zet Nederland verschillende formules voor het betrekken van private 
spelers gecombineerd in. Keuze voor één vorm sluit een andere vorm niet uit. 
In Nederland zien we dat de publieke dienstverlener enerzijds haar eigen 
reguliere dienstverlening aanvult met specifieke diensten en trajecten die wor-
den ingekocht bij private spelers (i.e. aanbestedingsprocedure, aanmeldings-
procedure), en anderzijds de werkzoekenden de mogelijkheid biedt om zelf 
een volledig traject in te kopen bij een re-integratiebedrijf (i.e. vouchersys-
teem). 

4. De dubbele inzet van een tendermodel en een vouchermodel biedt niet alleen 
een meerwaarde voor het tot stand te brengen dienstenaanbod en het inspelen 
op de wisselende behoeften van werkzoekenden. Ook voor de werking en de 
dynamiek van de markt is dit bevorderlijk. Vooreerst omdat er meerdere seg-
menten ontstaan voor bedrijven. Het IRO-segment bereikt een heel ander type 
bedrijven dan het reguliere UWV-segment, met een eigen aanpak, organisatie 
en werkmethode. Ten tweede omdat normen voor kwaliteit en andere vereis-
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ten waaraan bedrijven moeten voldoen telkens kunnen worden getoetst aan 
een grotere variëteit van bedrijven vooraleer zij worden ingevoerd. Het al dan 
niet verplicht maken van een certificering of keurmerk is hiervan een goed 
voorbeeld. Het punt is niet dat opdrachtgevers geen kwaliteitseisen kunnen 
stellen. Wel wordt in het Nederlandse systeem afgezien van het opleggen van 
één algemeen verbindende norm vanuit het besef dat dit marktverstorend 
werkt. Kwaliteit transparant maken wordt gezien als een taak voor de markt 
zelf. Ten derde is het opmerkelijk hoe de komst van de IRO’s, met een vaste en 
voldoende hoge prijs per traject, een opwaarts effect heeft gehad op het prijs-
niveau in de ruimere markt van re-integratie. Men kan stellen dat de IRO-
prijsvorming de neerwaarste prijsspiraal heeft kunnen helpen breken. Nog niet 
zo lang geleden, in 2004, waarschuwde de sectororganisatie van re-integratie-
bedrijven Boaborea voor een prijsvechtersmarkt, met alle gevolgen voor de 
kwaliteit.  

5. De invoering van een persoonsgebonden budget (IRO) ter aanvulling van de 
reguliere dienstverlening biedt de werkzoekende de kans om een geïndividu-
aliseerd re-integratietraject uit te tekenen. Wanneer de nodige inspanningen 
worden gedaan om de markt transparant te maken (bv. het opstarten van een 
databank die per regio alle re-integratiebedrijven weergeeft en de diensten die 
zij verlenen) kan de werkzoekende ook daadwerkelijk van deze keuzevrijheid 
gebruikmaken. Een open vraag blijft echter of elke werkzoekende over vol-
doende vaardigheden beschikt om de nodige informatie op te zoeken en te 
verwerken. Daarom kan hulp bij het keuzeproces nodig zijn. Een tussenoplos-
sing kan erin bestaan het gepersonaliseerde krediet te laten beheren door de 
consulent. 

6. Afroming en parkeren kunnen worden voorkomen of gemilderd wanneer pri-
vate profit- en non-profitspelers worden aangemoedigd om moeilijker te plaat-
sen werkzoekenden naar werk te begeleiden. Dit kan worden gestimuleerd 
door hen hiervoor financieel te belonen via een hogere vergoeding en/of een 
lager gedeelte resultaatfinanciering.  

7. Last but not least toont de Nederlandse case langs welke weg de integratie van 
dienstverlening voor verschillende uitkeringscategorieën kan worden verwe-
zenlijkt. Opnieuw geldt wat voor de ontwikkeling van de re-integratiemarkt 
geldt: dergelijke processen voltrekken zich niet op korte tijd, en vergen een 
volgehouden beleidsvisie over een voldoende lange periode. 
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Bijlagen



 

 

Bijlage 1 / Overzichtstabel: De re-integratieovereenkomst van UWV en het persoonsgebonden re-integratiebudget van de 
gemeente Rotterdam 

 UWV – Individuele Re-integratie overeenkomst  
(sinds 2004) 

Rotterdam - Persoonsgebonden Re-integratiebudget  
(oktober 2004-juni 2006) 

Gefinancierd door UWV Gemeente Rotterdam 

Private dienstverleners Erkende IRO-bedrijven ‘Alle organisaties waarbij een traject kan worden gevolgd’ 
(integratiebedrijven, maar ook gewone bedrijven zoals bv. 
bakker) 

Doelgroep Werkzoekenden met een WW-, WIA-, WAO-, Wajong- of 
WAZ-uitkering 

Bijstandtrekkers met een concreet idee over het door hen 
gewenste re-integratieplan, de nodige motivatie en de 
nodige capaciteiten voor het opstellen van dergelijk plan 

Gefinancierde diensten  Alle integratiemaatregelen behalve scholing (scholing 
wordt apart gefinancierd) 

Alle denkbare kosten voor re-integratie kunnen worden 
ingebracht gaande van begeleiding, opleiding, werkerva-
ring, materialen, en andere diensten. 

Waarde Maximumtarief van 5 000 euro excl. BTW (met verhoging 
voor zij die zeer moeilijk plaatsbaar zijn).  

+- 4 200 euro + 750 euro (voor financiering consulent) 

Financiering No-cure-less-pay: 50% inspanning en 50% resultaatfinan-
ciering (en 80-20% verhouding voor de zeer moeilijk 
plaatsbaren) 

Aanvankelijk resultaatfinanciering, maar later louter 
inspanningsfinanciering 

Resultaat Plaatsing: ‘iedere cliënt die is gestart met het verrichten 
van betaalde arbeid op basis van een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor tenminste 
zes maanden en –voor wat betreft arbeidsgehandicapten – 
tenminste de helft van het aantal uren per week dat de 
cliënt geacht wordt te kunnen werken en – voor wat betreft 
werklozen – er geen sprake meer is van een resterend WW-
recht’. Een cliënt is ook geplaatst wanneer hij/zij zelfstan-
dige arbeid verrichte gedurende minimaal 6 aaneenslui-
tende maanden. 

Onbekend 
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 UWV – Individuele Re-integratie overeenkomst  
(sinds 2004) 

Rotterdam - Persoonsgebonden Re-integratiebudget  
(oktober 2004-juni 2006) 

Geldigheid Traject mag maximaal 2 jaar duren. Het plaatsingsplan 
moet binnen 35 (+21 dagen) na aanvraag ingediend wor-
den. 

Onbekend 

Keuze Uit verschillende re-integratiebedrijven en uit het pakket 
van maatregelen aangeboden door dit bedrijf 

Uit het pakket van maatregelen en tussen alle organisaties 
waarbij een traject kan worden gevolgd. 

Omvang Tot en met maart 2007 werden 67 892 aanvragen ingediend 
en werden er 66 455 trajecten gestart. 

50 cliënten over hele periode van het experiment; 6 000 op 
de hoogte gebracht, 166 hebben zich aangemeld, 66 ver-
wezen naar externe coach en 50 goedgekeurd traject; 
niemand uitgevallen 

Weigering mogelijk door 
private spelers? 

Ja Ja 

Sancties? Uitkering kan (tijdelijk) worden verlaagd indien onvol-
doende wordt meegewerkt. UWV oordeelt hierover na 
contact met individu en re-integratiebedrijf. 

Nee 

Kunnen meerdere budget-
ten/ vouchers na elkaar 
worden aangevraagd? 

Ja, er is geen maximum aantal aanvragen bepaald Nee (experiment beperkt in tijd en aantal deelnemers) 
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