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1.  INLEIDING 
 
     Aanleiding voor het onderzoek.  

 
Onderzoek naar het reïntegratiebeleid is door de Rekenkamercommissie (RKE) reeds 
opgenomen in haar Programma 2007/2008. Reden daarvoor was de op alle niveau’s 
onderkende relevantie van dit terrein met als adagium “Werk boven inkomen”.  Dit is 
ook door de gemeente Emmen omarmd. 
Het Rijk legde met de invoering van de Wet werk en bijstand van 2004 de verant-
woordelijkheid voor de reïntegratie van werklozen in het arbeidsproces zowel 
beleidsmatig als financieel nadrukkelijker bij de gemeente. Ze stelde tevens een groot 
bedrag aan extra geld beschikbaar. Deze nieuwe condities hadden grote gevolgen 
voor (de uitvoering van) het beleid op locaal niveau, waaronder de inschakeling van 
op reïntegratie gespecialiseerde bedrijven en het opbouwen van samenwerking met 
het CWI en UWV. 
Het maatschappelijke belang van reïntegratie van bijstandsgerechtigden is groot. 
Voor hen zelf betekent het meestal een inkomensverbetering en een meer 
respectvolle deelname aan de samenleving. Voor de Emmer samenleving wordt de 
omvang van de uitkeringslasten beperkt.  
Een en ander deed bij de RKE vragen ontstaan als: Hoe staat het met uitvoering van 
de WWB in de gemeente Emmen? Hoe effectief is ze in het toeleiden naar werk en in 
welke verhouding staat dat tot de gemaakte kosten?  
De RKE besloot in het voorjaar van 2008 in te gaan op het aanbod van SGBO (Bureau 
voor onderzoek, advies en implementatie) een quickscan uit te voeren om op de 
aangegeven vragen antwoord te krijgen. De periode waarop het onderzoek 
betrekking had was 2007. Het voor deze quickscan ontwikkelde onderzoeksmodel 
werd in meerdere gemeenten uitgevoerd zodat de uitkomsten met elkaar konden 
worden vergeleken. 
De RKE moest helaas constateren dat het (uiteindelijk) in december 2008 uitge-
brachte rapport kwalitatief onder de maat was en op aan aantal onderdelen nog 
vragen openliet. Om die reden is begin 2009 besloten een meer omvattend, 
diepgaander en meerjarige periode beslaand vervolgonderzoek te laten uitvoeren.  
De centrale onderzoeksvraag die het Onderzoeksbureau CAB is meegegeven luidt als 
volgt:  
In hoeverre is het beleid van de gemeente Emmen, om zijn bijstandsgerechtigden te 
leiden naar werk of anderszins te activeren, in de periode 2006 tot en met 2008, 
doelmatig en doeltreffend geweest?  
Deze centrale vraag is uitgesplitst in een 9-tal deelvragen.  
De RKE wilde weten:  
- of de beleidsdoelen duidelijk genoeg zijn geformuleerd; 
- of de beoogde prestaties en effecten zijn gerealiseerd en tegen welke kosten   
  dat is gebeurd; 
- welke vormen van reïntegratie tot welk resultaat leiden; 
- of er inzicht is in de doelmatige besteding van de middelen voor    
  arbeidstoeleiding en –activering; 
- of doelmatigheidsoverwegingen een rol hebben gespeeld bij de beslissing om   
   reïntegratietrajecten uit te besteden dan wel zelf uit te voeren; 
- of er op structurele wijze informatie over het reïntegratiebeleid wordt verzameld; 
- of er wordt geëvalueerd op factoren die het bereiken van prestaties en effecten   
   stimuleren of belemmeren; 
- of de gemeenteraad haar sturende  en toezichthoudende rol adequaat invult en  
- of de gemeenteraad tijdige, volledige en betrouwbare informatie krijgt over 
  effecten, prestaties en kosten; 
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Het CAB heeft door middel van literatuur-/documentstudie, interviews binnen de 
gemeente, interviews met externe partijen en onderzoek van klantdossiers infor-
matie en cijfermateriaal  verzameld om bovenstaande vragen van een antwoord te 
voorzien.  
Deze onderzoeksresultaten zijn neergelegd in het Feitenrapport van het CAB dat u als 
bijlage aantreft. 
De RKE stelt vast dat het re-integratieterrein veel omvattend en complex is en dat 
het moeilijk is om er een compleet en helder beeld van te krijgen. Het CAB heeft in 
kaart gebracht wat op dit moment aan relevante informatie en gegevens beschikbaar 
is. 
De RKE ziet in deze onderzoeksresultaten voldoende aanknopingspunten om er ten 
behoeve van de gemeenteraad conclusies uit te trekken en aanbevelingen op te 
baseren.  

 
 
2.  AMBTELIJKE REACTIE BETREFFENDE DE CONTROLE OP DE FEITELIJKE   
      JUISTHEID VAN DE ONDERZOEKSGEGEVENS  
 

Het door CAB te Groningen opgesteld concept-onderzoeksrapport Re-integratie- 
beleid Emmen van 26 augustus 2009 (derde concept, zonder beantwoording 
deelvragen en zonder conclusies en aanbevelingen) is bij brief van 9 september 2009 
aan de gemeentesecretaris voorgelegd met het verzoek om dit concept in het kader 
van ambtelijk hoor- en wederhoor in de ambtelijke organisatie uit te zetten. Bij het 
ambtelijke wederhoor gaat het uitsluitend om controle op de juistheid van de 
bevindingen in het rapport. Op basis van de ambtelijke reactie kunnen gebleken 
feitelijke onjuistheden in het rapport worden gewijzigd. Voor dit ambtelijke wederhoor 
geldt in principe een termijn van vier weken waarbinnen de organisatie kan reageren. 
Verzocht is te  bewerkstelligen dat de ambtelijke reactie vóór medio oktober 2009 
kan worden tegemoet gezien.  

      Bij brief van 21 oktober 2009 heeft de RKE tot haar spijt moeten melden nog  
     geen reactie te hebben ontvangen, waardoor onnodig vertraging is ontstaan in de  
     verdere afwikkeling van het onderzoek. 
     Bij email van 16 november 2009 is de volgende ambtelijke reactie ingekomen: 
     “ De dienst Publiek heeft het rapport bestudeerd. Bij monde van de manager  
      Sociale Zaken is vanuit dit cluster als reactie binnengekomen dat het enige dat  
     hen opvalt is dat het UWV/werkbedrijf aangeeft dat de onderlinge samenwerking   
     moeizaam verloopt, dat er te weinig onderling vertrouwen is en dat de gemeente  
     traag en stroperig werkt (pag. 17). De gemeente daarentegen geeft aan tevreden  
     te zijn over de samenwerking. 
     Vertrouwende de Rekenkamercommissie hiermee voldoende te hebben  
     geïnformeerd”.  
     De RKE trekt hieruit de conclusie dat het in het derde-concept opgenomen feiten- 
     materiaal als onweersproken kan worden aangemerkt en hiermee voor de  
     RKE als vaststaand kan worden aangemerkt. 
 
 
3.  CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 
In hoeverre is het beleid van de gemeente Emmen, om zijn bijstandsgerechtigden te 
leiden naar werk of anderszins te activeren, in de periode 2006 tot en met 2008, 
doelmatig en doeltreffend geweest?  
 
BELEID 
Het re-integratiebeleid van de gemeente Emmen is globaal van karakter. Meer   
specifieke beleidsvoornemens met betrekking tot bepaalde categorieën  
bijstandsgerechtigden ontbreken. De gemeente Emmen verwoordt in haar beleid twee 
gedachten. Het Bestuursakkoord 2006-2010 benoemt dat in het beleid werk boven 
inkomen staat. maar dat dit niet voor iedere bijstandsgerechtigde bereikbaar is 
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(Collegebrief 2006-2010). Het Beleidsplan 2007-2010 benoemt beide groepen maar 
geeft aan dat werk voor iedereen het ultieme doel is.  
Hoewel participatie beleidsmatig als doel geldt wordt niet duidelijk wat er op dit 
onderdeel gebeurt. Het bevreemdt dat daarvan geen ordentelijke registratie    
beschikbaar is. Op deze wijze kan dus ook niet gecontroleerd worden of  dit de 
aandacht heeft gekregen die bedoeld was.  
 
UITVOERING 
De met de WWB verkregen beleidsvrijheid is vertaald in het voornemen om  
intensief met het UWV-werkbedrijf te gaan samenwerken. Uit het onderzoek  
komt naar voren  dat de  partners een totaal verschillende perceptie van die  
samenwerking hebben. 
In  de relatie tussen  gemeente en re-integratiebedrijven zitten enkele knelpunten:  
gebrekkige aansturing van de contractpartners enerzijds en aspecten als kwaliteit van 
bestekken, kwaliteit van instroom en frequente wisseling van klantmanagers 
anderzijds.  
 
RESULTATEN 
Over de jaren 2006-2008 heeft de gemeente Emmen 1944 trajecten ingezet voor 
haar cliënten. Van deze trajecten heeft 36% tot resultaat geleid.  Dit resultaat komt 
ongeveer overeen met de resultaten die elders in Nederland behaald worden.  
Het resultaat van trajecten dat moeten leiden naar werk is absoluut gezien laag. De 
kosten die gemaakt worden om een cliënt aan regulier werk te helpen zijn hoog.  
De uitstroom naar werk komt in de gemeente Emmen relatief  vaak op het conto van 
gesubsidieerde arbeid. Daarmee wordt weliswaar het aantal bijstandsuitke-ringen 
beperkt maar komen de kosten ten laste van het werkdeel. De kosten worden 
daarmee verplaatst vanuit het inkomensdeel naar het werkdeel. Daarnaast zien we 
dat de trajecten  “loon voor uitkering” relatief weinig duurzame uitstroom tot gevolg 
hebben. 

 
STURING 
De aandacht van de gemeenteraad voor het re-integratiebeleid beperkt zich erg tot 
de hoofdlijnen. De raad heeft zich bij het stellen van kaders en doelen laten leiden 
door het College en de organisatie. Dit maakt het moeilijk voor de raad om de 
sturende en controlerende rol goed in te vullen.    
Daarbij dient te worden opgemerkt dat het College niet op optimale wijze de 
informatie heeft verschaft om deze functie waar te kunnen maken. Maar daar moet 
ook  bij geconstateerd worden dat de gemeenteraad het College ook niet heeft  
‘uitgedaagd’ om de benodigde informatie aan te leveren. 

 
     CONCLUSIES 
     De RKE komt op basis van bovenstaande constateringen tot de volgende  
     conclusies: 

a) Het re-integratiebeleid van de gemeente Emmen is weinig ‘uitgesproken’: 
globaal van karakter en weinig specifiek gemaakt naar bepaalde doelgroepen. 
Het is onevenwichtig in zijn dominantie op toeleiding naar werk. 

b) Activering en participatie, wel degelijk benoemd als een beleidsprioriteit, lijkt 
een ondergeschoven kind. Op geen enkele wijze wordt duidelijk wat op deze 
onderdelen aan instrumenten is ingezet c.q wat daarvan de resultaten zijn. Op 
deze wijze blijft een grote groep cliënten buiten beeld. 

c) De kwantitatief geformuleerde doelen met betrekking tot de bestandsreductie 
zijn over het algemeen gehaald. De uitstroom naar werk is relatief succesvol, 
zij het dat die voor een belangrijk deel te danken is aan gesubsidieerde arbeid. 

d) De relatie tussen de gemeente en de contractpartijen voor uitvoering van re-
integratietrajecten kan beter. 

e) In de samenwerking tussen gemeente en het werkbedrijf UWV is er ‘storing op 
de lijn’ 

f) De gemeenteraad heeft haar kaderstellende en controlerende rol niet goed 
vervuld. 
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     AANBEVELINGEN 

a) Het is aan gemeenteraad de kaders voor het re-integratiebeleid aan te geven 
zodanig dat het meer specifiek wordt geformuleerd in relatie tot de gewenste 
prioriteiten. Om de controlerende functie waar te kunnen maken beveelt de 
RKE de gemeenteraad aan met het College heldere afspraken te maken over 
aanlevering van de daarvoor benodigde  informatie. Advies is om dat op een 
relevant aantal kengetallen te laten doen. 

b) De gemeenteraad wordt in overweging gegeven tot een herijking te komen 
van het vigerende beleid waarin de toeleiding naar werk zo prominent 
aanwezig is. Immers, door de economische recessie zal de komende tijd de 
werkgelegenheid afnemen. Bovendien komt er op het werkdeel van de WWB 
een bezuiniging aan van landelijk 450 miljoen in de komende vier jaar. De 
vraag is of de huidige omvang aan gesubsidieerde banen te continueren is. 
Daarnaast vraagt de RKE aandacht voor activering en scholing van de groep 
aan de onderkant van het WWB-bestand. Dat vraagt  wat langere tijd om 
effect te sorteren. Maar wanneer de economie weer aantrekt is dan ook deze 
groep beter geëquipeerd om toe te treden tot de arbeidsmarkt.  

c) De RKE beveelt aan de gemeenteraad aan het College opdracht te geven de 
contractrelatie met de re-integratiebedrijven door te lichten. Er is winst te 
boeken op resultaat en kosten van de trajecten door afspraken en condities te 
verbeteren. 

d) De RKE beveelt aan de gemeenteraad aan het College op te dragen met het 
UWV-Werkbedrijf in gesprek te gaan om aan de stagnatie in de samenwerking 
een eind te maken. 

  
4.  INHOUDELIJKE REACTIE VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS  
 

Zie de hier ingevoegde brief van het college van 27 januari 2010 kenmerk 
10.004360. 
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5.  NAWOORD VAN DE REKENKAMERCOMMISSIE. 
 
 
Met betrekking tot de bestuurlijke reactie van het College van B. en W. merkt de 
Rekenkamercommissie nog het volgende op: 
 
Algemeen 
Het bestuurlijk wederhoor van het College beperkt zich tot een (beknopte) reactie op de 
conclusies en aanbevelingen. De Rekenkamercommissie had graag gezien dat het College 
daarnaast op de inhoud van het rapport in zijn algemeenheid was ingegaan en daar ook 
een oordeel over de betekenis voor de uitvoering van het re-integratiebeleid aan zou 
hebben gekoppeld. 
 
Conclusie a.  
Het College geeft aan wel doelgroepenbeleid te hebben ontwikkeld. De Rekenkamer-
commissie stelt vast dat dit eerst na de periode waarop het onderzoek was gericht 
heeft plaatsgevonden. 
 
Conclusie b. 
Het College geeft aan dat het instrument Participatiebanen is ingezet als uitvoering van 
de beleidsprioriteit activering en participatie. Aangenomen mag worden dat dit niet het 
enige is. 
De conclusie blijft dat niet duidelijk wordt wat er ‘in den brede’ nu precies  is gedaan en 
wat dat heeft opgeleverd. 
 
Conclusie e. en aanbeveling d. 
Uit de gehouden interviews (medio 2009) bleek een verschillende perceptie tussen de 
partners over de samenwerking. Het College geeft aan dat de samenwerking met de 
gezamenlijke intrede in het Werkplein er zelfs beter op is geworden. Hoe het UWV-
Werkbedrijf nu tegen de samenwerking aankijkt is ons niet bekend. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van de Rekenkamercommissie van 15 februari 2010.                                         
 
 
 
 
ir. J.J.M.Reijs, 
plv.voorzitter  
 
 



 
B.  Eindrapport CAB (feitenrapport) 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Re-integratiebeleid 
Emmen 
 
Onderzoek voor de  
rekenkamercommissie Emmen 
  

 
 
 
 
 
  Eindrapport 

 
 
 
 
 
 
 
 
26 november 2009 
 
 
 
 
CAB 
Martinikerkhof 30 
9712 JH Groningen 
Tel 050-3115113 
cab@cabgroningen.nl 
www.cabgroningen.nl 
 
 

mailto:cab@cabgroningen.nl
http://www.cabgroningen.nl


Re-integratie in de gemeente Emmen – Eindrapport- 
CAB, 16 februari 2010   
 

2 

 



Re-integratie in de gemeente Emmen – Eindrapport- 
CAB, 16 februari 2010   
 

3 

Inhoud 
 

1. Achtergrond en vraagstelling 4 

1.1. Achtergrond 4 

1.2. Probleemstelling en onderzoeksvragen 4 

1.3. Leeswijzer 5 

2. Inleiding op het onderwerp 6 

2.1. Wet Werk en Bijstand 6 

2.2. Korte kenschets problematiek 6 

2.3. De arbeidsmarkt in Emmen 8 

2.4. Bestandsanalyse 10 

3. Re-integratiebeleid in Emmen 13 

3.1. Bestuurlijk kader 13 

3.2. Het beleidsplan 14 

3.3. Afdelingsplannen 16 

3.4. Specifieke doelgroepen 17 

3.5. Ketensamenwerking 18 

3.6. Meetbaarheid doelen 19 

4.  Resultaten van het beleid 21 

4.1. Trajecten 21 

4.2. Resultaten 22 

4.3. Resultaten in- en uitstroom bijstandscliënten 26 

4.4. Ketensamenwerking 28 

4.5. Financiën 28 

4.6. Doelbereik 30 

5. Bedrijfsvoering en informatievoorziening 30 

5.1. Bedrijfsvoering 30 

5.2. Cliënt, uitvoering en proces 30 

5.3. Gemeenteraad 30 

6. Beantwoording deelvragen 30 

Bijlage 1. Methodologische verantwoording. 30 





Re-integratie in de gemeente Emmen – Eindrapport- 
CAB, 16 februari 2010   
 

4 

 

1. Achtergrond en vraagstelling 
 
1.1. Achtergrond  
 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van re-integratie in Nederland. 
Re-integratie staat hierbij voor alle activiteiten die gericht zijn op weer aan het werk 
gaan, hieronder valt ook activering, wanneer werk (nog) niet tot de mogelijkheden 
behoord. De rollen en taken van gemeenten op het terrein van re-integratie en bij-
stand zijn de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd. De achtergrond wordt gevormd 
door de Suwi-wetgeving (2002) en toegenomen (financiële) belangen van gemeenten 
bij effectieve en efficiënte re-integratie (Fonds Werk en Inkomen, 2001, later opge-
gaan in de Wet Werk en Bijstand van 2004). Het proces dat leidt tot realisatie of her-
stel van (een optimale) arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot eigen of 
ander werk. 
 
Als gevolg van de wetswijzigingen is het aan de gemeenten zelf om de benodigde re-
integratie-inspanningen voor de eigen doelgroepen te definiëren (beleidsvrijheid als 
gevolg van decentralisering) en om een keuze te maken in de wijze van uitvoering 
(uit- en aanbestedingsbeleid)1. Tegenover deze vrijheid staat dat ook de financiële 
verantwoordelijkheid als gevolg van de budgettering van inkomens- en werkbudgetten 
volledig bij de gemeente is komen te liggen.  
 
De gewijzigde rol van de gemeente maakt het wenselijk om de inspanningen op hun 
effectiviteit en doelmatigheid te volgen. Dit kan ook bijdragen aan toekomstige keuzes 
over de wijze van inzet van re-integratieactiviteiten.  
  
De rekenkamercommissie Emmen (verder kortweg: RKE) heeft een onderzoek laten 
uitvoeren naar de effectiviteit en doelmatigheid van re-integratie in de gemeente 
Emmen.  

 
1.2. Probleemstelling en onderzoeksvragen 

 
De RKE heeft voor het onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van re-
integratie de volgende probleemstelling geformuleerd: 
 
In hoeverre is het beleid van de gemeente Emmen, om zijn bijstandsgerechtigden te 
leiden naar werk of anderszins te activeren, in de periode 2006 tot en met 2008 
doelmatig en doeltreffend geweest? 
 
Deze probleemstelling is uitgewerkt in een aantal deelvragen: 

 
1. Wat zijn de doelen die de gemeente wil behalen met het re-integratiebeleid en 

zijn deze SMART geformuleerd?  
2. Heeft de gemeente de beoogde prestaties en effecten gerealiseerd en tegen 

welke kosten?  
3. Welke vormen van re-integratie leiden tot welk resultaat?. 
4. Bestaat er inzicht in de doelmatige besteding van de middelen voor de instru-

menten voor arbeidsactivering en arbeidstoeleiding?  

                                                
1 De verplichte uit- en aanbesteding als gevolg van de Suwi-wetgeving is per 1 januari 2006 versoepeld.  
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5. Op welke wijze hebben doelmatigheidsoverwegingen een rol gespeeld bij de 
beslissing om re-integratietrajecten uit te besteden, dan wel zelf uit te voeren? 
Op welke wijze is uiteindelijk een keuze gemaakt voor het uitbesteden, dan wel 
zelf uitvoeren van re-integratietrajecten, en hoe is deze keuze onderbouwd? 

6. Verzamelt de gemeente gestructureerd informatie over het re-integratiebeleid?  
7. Heeft de gemeente het re-integratiebeleid geëvalueerd op factoren die het be-

reiken van prestaties en effecten stimuleren of belemmeren? En heeft zij op 
basis hiervan bijgestuurd?  

8. Vult de gemeenteraad de sturende en toezichthoudende rol adequaat in? 
9. Krijgt de gemeenteraad tijdige, volledige en betrouwbare informatie over de 

gerealiseerde effecten, de geleverde prestaties en de werkelijke kosten? 
 
1.3. Leeswijzer 

 
Dit rapport geeft antwoord op de door de RKE gestelde onderzoeksvragen. In hoofd-
stuk 2 van het rapport wordt een korte inleiding gegeven over re-integratie in Neder-
land. Daarnaast bevat dit hoofdstuk een schets van de arbeidsmarkt en het bijstands-
bestand in de gemeente Emmen. 
Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van het re-integratiebeleid in de gemeente en de 
daaruit voortvloeiende doelen.  
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de resultaten van het gestelde beleid. Hierbij wordt 
zowel gekeken naar de beleidsresultaten als naar de financiële realisatie van het ge-
voerde beleid.  
Hoofdstuk 5 richt zich op de bedrijfsvoering en de informatievoorziening met betrek-
king tot het onderwerp. Het gaat hierbij zowel om de informatieverzameling als om de 
wijze waarop de informatie naar de gemeenteraad is geregeld. 
Hoofdstuk 6 bevat de beantwoording van de behandelde deelvragen. 
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2. Inleiding op het onderwerp 
 
2.1. Wet Werk en Bijstand 

 
De invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) per 1 januari 2004 is onderdeel van 
de modernisering van de sociale zekerheid zoals deze door het vorige kabinet is inge-
zet. Kerngedachte van de WWB is dat iedere Nederlander in zijn of haar eigen bestaan 
moet voorzien (“werk boven inkomen”). Pas wanneer dat niet lukt, is een uitkering 
mogelijk. Een aanscherping van de rechten en plichten, het afschaffen van regelingen 
voor gesubsidieerde arbeid, het afschaffen van categoriale vrijstellingsregelingen (‘ar-
beidsplicht voor iedereen’) en categoriale bijzondere bijstand zijn voorbeelden van be-
langrijke wettelijke maatregelen.  
 
Voor gemeenten betekende de invoering van de WWB meer financiële verantwoorde-
lijkheid voor zowel de uitkeringen als de re-integratie van cliënten met een bijstands-
uitkering.  Deze financiële verantwoordelijkheid is gepaard gegaan met een grotere 
beleidsvrijheid. Gemeenten mogen zelf keuzes maken met betrekking tot het in te 
zetten re-integratiebeleid en welk aanbod aan re-integratievoorzieningen zij de cliën-
ten ter beschikking stelt.  Met de invoering van de WWB werden gemeenten ver-
plicht re-integratiedienstverlening maximaal uit te besteden op de geprivatiseerde re-
integratiemarkt.  Met ingang van 1 januari 2006 hebben de gemeenten meer ruimte 
gekregen om re-integratiediensten zelf uit te voeren.  
Ook werd samenwerking in de keten bij de invoering van de WWB gestimuleerd. Ge-
meenten moeten samenwerken met het CWI bij de diagnose en intake. Deze samen-
werking kan desgewenst verder uitgebreid worden. 
 
Door de financiële verantwoordelijkheid van de gemeente heeft de gemeente-
raad een belangrijke sturende en controlerende rol gekregen op het terrein van werk 
en inkomen. De gemeenteraad kan de kaders stellen waarbinnen geopereerd moet 
worden en doelstellingen formuleren. Uit de WWB-monitor van Divosa

2
 blijkt dat so-

ciale diensten echter nog weinig gestuurd en gecontroleerd worden door hun gemeen-
teraad en het college van B&W. Vaak ontbreekt er ook een bestuurlijke lange termijn 
visie op het gebied van werk en inkomen.  

 
2.2. Korte kenschets problematiek 

 
De effectiviteit en doelmatigheid van re-integratie is al een aantal jaren een geliefd 
onderwerp van (rekenkamer-)onderzoek. De rekenkamer van de gemeente Amster-
dam concludeert in haar rapport ‘Re-integratie - begeleiding van bijstand naar werk

3
’ 

dat de gemeente nog onvoldoende kostenbewust handelt bij het begeleiden van cliën-
ten naar werk en dat zij de cliënten beter in beeld moet houden als zij in een traject 
zitten. Een paar maanden eerder trekt de rekenkamercommissie van de gemeente 
Utrecht

4
 ongeveer gelijke conclusies: ‘De kennis over de cliënten is onvoldoende en de 

gemeente weet niet of haar beleidsmaatregelen wel werken. Bovendien is niet duide-
lijk of de gemeente haar geld goed besteedt’.  
 

                                                
2 CAB (2008) Divosa monitor 2008: Worstelen met invloed, Divosa Utrecht 
3 Rekenkamer Amsterdam (2007): Re-integratie - begeleiding van bijstand naar werk, Amsterdam 
4
 Rekenkamercommissie Utrecht (2006) Maak werk van bijstand, Utrecht 
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Uit diverse onderzoeken van het CAB
5
 blijkt dat gemeenten vaak nog worstelen met 

hun opdrachtgeverschap. Zo kent men het cliëntenbestand vaak onvoldoende, is er 
nog te weinig kennis binnen sociale diensten over effectieve re-integratie-
instrumenten en hebben gemeenteraden vaak nog onvoldoende nagedacht over de 
existentiële vraag waarom men aan re-integratie doet en wat dat aan resultaten moet 
opleveren. 
 
Er zijn ook diverse onderzoeken die zicht geven op de effectiviteit van re-integratie-
instrumenten. Zo heeft het onderzoeksbureau SEOR

6
 ondermeer een studie gedaan 

naar re-integratieactiviteiten bij zes verschillende sociale diensten en heeft het bureau 
SEO een zelfde onderzoek gedaan in de gemeente Amsterdam

7
. Deze onderzoeken la-

ten zien dat de effectiviteit van instrumenten samenhangt met de kenmerken van de 
cliënten waarvoor men ze inzet. Zo blijkt bijvoorbeeld dat voor de meest kansrijke cli-
enten in het bijstandsbestand re-integratietrajecten weinig effect sorteren. Uit onder-
zoek van Bureau Onderzoek

8
 naar de effectiviteit van re-integratie in de gemeente 

Groningen blijkt dat bij het verkrijgen van werk persoonskenmerken een grotere in-
vloed hebben dan het volgen van een re-integratietraject. 
 
Tot slot is het belang van een effectieve en efficiënte besteding van de re-
integratiemiddelen groot: in 2008 konden alle Nederlandse gemeenten uit het werk-
deel samen ruim 1,5 miljard Euro besteden aan de re-integratie van bijstandscliënten 
(de gemeente Emmen ontving hier ruim 13 miljoen van). Kleine verbeteringen kunnen 
in dit verband al tot forse besparingen leiden. 
 
Momenteel staat de effectiviteit van re-integratie, de besteding van middelen en de 
wijze van organisatie ter discussie. Dit blijkt niet alleen uit verschillende onderzoeken 
van rekenkamercommissies naar het re-integratiebeleid van gemeenten, maar het 
blijkt ook uit het landelijke en wetenschappelijke debat over de effecten van re-
integratie

9
.  

 
De minister en staatssecretaris van SZW hebben in januari 2008 een brief naar de 
Tweede Kamer gestuurd, met daarin de uitkomsten van een beleidsdoorlichting over 
het nut en de noodzaak van re-integratie

10
. Uit de beleidsdoorlichting, die betrekking 

heeft op de periode 2001-2005, komen een aantal zaken naar voren:  
 

o De bruto-effectiviteit
11
 van re-integratie neemt toe. Het blijkt dat er steeds meer 

bijstandsgerechtigden tijdens of na een re-integratietraject weer aan het werk 
komen. 

                                                
5
 Rekenkamercommissie Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel (2007), Doeltreffendheid en doelmatigheid 

van re-integratie, Streekraad Oost-Groningen (2004), Monitor re-integratie Oost-Groningen, Groningen 
6
 SEOR (2006), Het gebruik van prikkels in de bijstand, Rotterdam 

7
 SEO (2006), Van bijstand naar werk in Amsterdam, Amsterdam 

8
 Bureau Onderzoek & IPC, gemeente Groningen (2004), Uit de bijstand: de resultaten van trajectactiviteiten, 

Groningen 
9
 Zie onder meer: Regioplan (2006) De re-integratiemarkt geijkt. Amsterdam: Regioplan; Koning, J. de, A. 

Gelderblom, K. Zandvliet & L. van den Boom (2005) Effectiviteit van re-integratie: de stand van zaken, litera-
tuuronderzoek.  Rotterdam: SEOR. 
10

 Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 28719, nr 43 
11

 Bruto-effectiviteit: de mate waarin mensen na een re-integratietraject uitstromen volgens het doel van het 
traject 
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o Een causale relatie tussen re-integratie en de kansen op de arbeidsmarkt is 
moeilijk vast te stellen: Institutionele, macro-economische en individuele facto-
ren zijn van invloed op de vraag of een persoon succesvol is op de arbeidsmarkt.  

o De netto-effectiviteit
12
 van re-integratie neemt iets toe. Uit een overzicht van 11 

onderzoeken over de periode 1995-2005 blijkt dat van de bijstandsgerechtigden 
die aan het werk komen tijdens of na een re-integratietraject een iets groter 
wordend deel dit ook daadwerkelijk te danken heeft aan het gevolgde traject. 

o Het netto-effect van re-integratie varieert sterk per doelgroep en gebruikte in-
strumenten. Niet voor alle bijstandsgerechtigden is het volgen van een re-
integratietraject even zinvol. Het blijkt dat re-integratie het meeste effect heeft 
voor bijstandsgerechtigden die ver van de arbeidsmarkt afstaan. Hierbij kan ge-
dacht worden aan ouderen en langdurig werklozen. Verder komt naar voren dat 
met name werkervaringsplekken en bemiddeling of een combinatie daarvan, ef-
fectieve instrumenten zijn. Overigens geldt voor alle doelgroepen en instrumen-
ten dat hoe eerder men start hoe groter de kans op resultaat is.  

o Re-integratie brengt mensen die niet direct aan het werk komen wel dichter bij 
de arbeidsmarkt. Niet alle trajecten binnen re-integratie zijn gericht op het 
toeleiden naar regulier werk. Ook het activeren van bijstandsgerechtigden valt 
onder de noemer re-integratie. Het blijkt dat deze trajecten een positieve in-
vloed hebben op de kansen op de arbeidsmarkt.  

o Gemeentelijke budgetten worden steeds minder ingezet voor gesubsidieerde ar-
beid en steeds meer voor activiteiten om mensen regulier aan het werk te hel-
pen.  

o Re-integratie levert weinig rendement op in termen van besparing op de uitke-
ringslasten. 

 
2.3. De arbeidsmarkt in Emmen 

 
De gemeenten hebben vanuit de Wet Werk en Bijstand (WWB) de plicht om iedereen 
die een bijstandsuitkering heeft te begeleiden naar werk. Om dit te bereiken hebben 
de gemeenten via het werkdeel van het WWB-budget geld gekregen voor de re-
integratie van bijstandsgerechtigden, niet-werkende werkzoekenden en niet-
uitkeringsgerechtigden (NUG). De gemeente Emmen keerde in maart 2009 2.250 
WWB-uitkeringen uit.  
 

Tabel 1. Kengetallen Wet Werk en Bijstand, 2007  
Activiteit 2004 2005 2006 2007 

Kerngegevens:  
Aantal inwoners 
Beroepsbevolking 

 
108592 
48000 

 
108638 
46000 

 
108863 
48000 

 
109196 
48000 

Bijstand 
Aantal bijstandsuitkeringen 
%van het totaal aantal huishoudens 
Ontwikkeling 

 
2758 
6,1% 
9,5% 

 
2613 
5,7% 
-5,3% 

 
2453 
5,3% 
-6,1% 

 
2069 
4,4% 

-15,7% 
Bron: CBS, min SZW.  

 
De arbeidsmarkt in de gemeente Emmen kenmerkt zich door een lagere participatie 
van burgers op de arbeidsmarkt dan in de provincie of het gemiddelde van Nederland. 
Het werkloosheidspercentage ligt hoger dan gemiddeld in Nederland en de provincie 
Drenthe. 
 

                                                
12

  Netto-effectiviteit: de mate waarin mensen na een re-integratietraject dankzij dit traject uitstromen volgens 
het doel van het traject. 
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Tabel 2. Deelname aan de arbeidsmarkt, 2008 

 Netto participatie
13

 Werkloosheidspercentage 

 2007 2008 2007 2008 
Emmen 60,0% 62,8% 6,6% 7,3% 
Drenthe 64,7% 66,7% 5,4% 4,9% 
Nederland 66,2% 67,5% 4,5% 3,9% 

Bron: CBS 

  
In vergelijking met het landelijke en provinciale beeld kent de gemeente Emmen rela-
tief veel lager opgeleiden, het aantal hoogopgeleiden ligt relatief laag. De grootse 
groep inwoners van Emmen heeft een middelbaar opleidingsniveau.  
 

Tabel 3. Beroepsbevolking naar opleidingsniveau, 2008 
 Laag onderwijsniveau Middelbaar onderwijsniveau Hoog onderwijsniveau 
Emmen 33% 50% 17% 
Drenthe 24% 50% 26% 
Landelijk 25% 50% 25% 

Bron: CBS 

 
In de gemeente Emmen waren in 2008 49.873 arbeidsplaatsen. Dit is meer dan de 
beroepsbevolking van de gemeente. Banen worden echter ook ingevuld door inwoners 
van andere gemeenten. Qua werkgelegenheid heeft de gemeente Emmen een relatief 
groot aantal banen binnen de industrie, zorg en de handel. De afgelopen jaren hebben 
vooral de bouw, transport en zakelijke dienstverlening een sterke groei doorgemaakt. 
De industrie laat daarentegen een kleine krimp zien

14
.  

Uit onderzoek
15
 blijkt dat de kansen voor laag opgeleiden op een baan in de gemeente 

Emmen relatief klein zijn. Er zijn relatief weinig banen voor laag opgeleiden terwijl het 
aanbod van laagopgeleiden hoog is. 

 
Tabel 4. Verdeling werkgelegenheid Emmen, 2008 

Sector 
Aantal  
arbeidsplaatsen 

Aandeel (%)  
Ontwikkeling 2003-2008 

(%)  
Landbouw 2254 4,5 -16,7 
Industrie 9611 19,3 -7,6 
Bouw 4397 8,8 17,9 
Handel 8483 17,0 11,5 
Horeca 1514 3,0 16,5 
Transport & communicatie  2004 4,0 16,6 
Financiële instellingen 603 1,2 -11,3 
Zakelijke dienstverlening 5654 11,3 27,8 
Overheid 2016 4,0 -0,8 
Onderwijs 3154 6,3 2,7 
Zorg 8252 16,5 14,7 
Overige dienstverlening 1931 3,9 16,8 
Totaal 49873 100 7,2 

Bron: Werkgelegenheidsregister Drenthe 
 

Het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) houdt ook gegevens bij over de arbeids-
markt. Hieruit blijkt dat in de afgelopen jaren het aantal niet werkende werkzoeken-

                                                
13 Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de potentiële beroepsbevolking. 
14 Alleen veranderingen die absoluut een substantieel verschil maken zijn opgenomen 
15

 Divosa Monitor 2007, Atlas voor gemeenten, in opdracht van Divosa, publicatie 11 juli 2007 
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den (NWW)
16
 in de gemeente Emmen na een afname weer aan het stijgen is. De op-

staande vacatures laten ook een wisselend beeld zien. Na een afname in 2007 neemt 
het aantal openstaande vacatures in 2009 weer toe.  

 
Tabel 5. Kerncijfers arbeidsmarkt CWI, gemeente Emmen 

 april 2007 april 2008 april 2009 
Niet werkende werkzoekenden (NWW) 5.501 4.553 5.263 
% NWW op beroepsbevolking 11,3% 9,5% 11,3% 
Openstaande vacatures 197 75 114 

Bron: CWI 

 
Tabel 6. NWW naar opleidingsniveau, gemeente Emmen 

 Laag onderwijsniveau Middelbaar onderwijsniveau Hoog onderwijsniveau 
April 2007 

19% 74% 7% 
April 2008 

22% 72% 7% 
April 2009 

23% 70% 7% 
Bron: CWI 

 
Voor het onderzoek zijn interviews gehouden binnen de gemeente en partijen die zich 
met re-integratie bezig houden. Tijdens de gehouden interviews is gevraagd naar de 
arbeidsmarkt in de gemeente Emmen. Uit de antwoorden komt een gedifferentieerd 
beeld over de arbeidsmarkt naar voren. Er is bijvoorbeeld geen overeenstemming 
over de vraag of er genoeg banen zijn in de gemeente en omgeving om bijstandge-
rechtigden te laten uitstromen. De meeste geïnterviewden geven aan dat er voldoen-
de banen beschikbaar zijn in de regio maar dat het moeilijk is hier één op één bij-
standgerechtigden op te plaatsen. Vooral laaggeschoold werk is er volgens de meeste 
geïnterviewden te weinig. Overigens zijn er ook geïnterviewden die aangegeven dat er 
voldoende werk in de regio is. 
 
Het beleidsplan Werk en Inkomen 2007-2010 bevat een korte beschrijving van de ar-
beidsmarkt en de kansen en perspectieven op de arbeidsmarkt. Hierbij moet opge-
merkt worden dat de beschrijving is opgesteld in 2006. Het beleidsplan benoemd dat 
er veel vacatures zullen ontstaan in de zakelijke dienstverlening, zorg en detailhandel. 
Het gaat hierbij om de vervangingsvraag en niet om uitbereiding. Daarnaast wordt 
aangegeven dat er kansen zullen ontstaan voor laag opgeleiden (productie en onder-
houd). Ook ziet men kansen voor hoogopgeleiden.  
Vooral in de beveiligingsbranche voorziet de gemeente een sterke groei van de werk-
gelegenheid. Hetzelfde geld voor de zorg, hier gaat het om de directe zorg (de zoge-
naamde “handen aan het bed”). 

 
2.4. Bestandsanalyse  

 
In de afgelopen jaren is het volume van het WWB-cliëntenbestand van de gemeente 
Emmen teruggelopen van 2750 cliënten in maart 2005 naar 2250 cliënten maart 2009 
(zie tabel). De relatieve afname van het bestand van 18,2% ligt hiermee iets onder de 
ontwikkeling die we landelijk zien, een afname van 18,9%. Tussen maart 2008 en 
maart 2009 zien we na jaren van daling weer een stijging van het aantal cliënten. 

 

                                                
16

 Niet werkende werkzoekenden: alle bij het CWI ingeschreven werkzoekenden die op dit moment geen baan 
hebben. Dus zowel cliënten met een bijstandsuitkering, maar ook cliënten met een WW-uitkering of mensen 
zonder uitkering. 
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Tabel 7. Volumeontwikkeling WWB 

Cliëntvolume 
(personen) 

maart 2005 maart 2006 maart 2007 maart 2008 maart 2009 
Ontwikkeling 
maart 2005- 
maart  2009 

Emmen 2750 2640 2440 2050 2250 -18,2% 
Drenthe 8500 8280 7630 6900 7210 -15,2% 
Landelijk 366440 352630 325030 302510 297310 -18,9% 

Bron: CBS 
 

Als we de kenmerken van het bijstandsbestand van de gemeente Emmen bestuderen, 
valt in eerste instantie op dat de leeftijdsgroepen tussen de 35 -55 jaar het sterkst 
vertegenwoordigd zijn. Verder valt uit figuur 1 af te lezen dat er een forse daling heeft 
plaatsgevonden van het aantal cliënten onder de 45 jaar met een bijstandsuitkering. 
Dit is in overeenstemming met het landelijke beeld. De groep bijstandsgerechtigden 
van 56 jaar en ouder neemt nauwelijks af. Vrijwel alle groepen laten een lichte stij-
ging zien van 2008 op 2009. 
 
Figuur 1. Aantal bijstandsuitkeringen naar leeftijd in de gemeente Emmen 

57
0

70
0

56
0

47
0

70

3
1
0

5
5
0

6
9
0

5
3
0

4
7
0

7
0

2
4
0

4
9
0

6
4
0

5
3
0

8
0

1
7
0

3
5
0

5
0
0

4
9
0

4
6
0

9
0

1
9
0

4
1
0

5
3
0 5
7
0

4
6
0

1
0
0

37
0

4
7
0

0

100

200

300

400

500

600

700

800

< 25 26-35 36-45 46-55 56-65 65 >

mrt-05 mrt-06 mrt-07 mrt-08 mrt-09
 

Bron: CBS (afgrond op 10-tallen) 
 

De meerderheid van het bijstandsbestand van de gemeente Emmen bestaat uit vrou-
wen. Het blijkt ook dat de groep mannen in het bestand sneller is gedaald dan de 
groep vrouwen.  
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Figuur 2. Percentage bijstandsuitkeringen naar geslacht in de gemeente Emmen 
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Bron: CBS 
 

Veruit de grootste groep bijstandsgerechtigden heeft langer dan een jaar een uitke-
ring. Ook hier zien we dat na een krimp het aantal uitkeringen korter dan een jaar in 
2009 weer toeneemt. Opvallend is dat het aantal uitkeringen langer dan een jaar in 
2009 juist stabiel blijft. 
 

Tabel 8. Uitkeringsgerechtigden naar uitkeringsduur (afgerond op 10-tallen) 
Uitkeringsduur maart 2005 maart 2006 maart 2007 maart 2008 maart 2009 
Korter dan 12 maanden 730 640 520 440 640 
Langer dan 12 maanden 2 020 2 000 1 920 1 610 1 610 

Bron: CBS  
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3. Re-integratiebeleid in Emmen 
 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het beleid dat de gemeente Emmen 
voert en de daaruit voortvloeiende doelen. Op basis hiervan kan antwoord gegeven 
worden op de deelvraag: Wat zijn de doelen die de gemeente wil behalen met het re-
integratiebeleid en zijn deze SMART geformuleerd?  

 
3.1. Bestuurlijk kader 

 
In de collegebrief bestuursperiode 2006-2010 “Uit de startblokken” wordt aangegeven 
dat het college iedere inwoner van de gemeente Emmen die wil ‘meedoen’ hiervoor de 
kans wil bieden. Het college benoemt hierbij expliciet dat zij zich ervan bewust is dat 
niet iedereen in staat is om dit op eigen kracht te doen. Het college zal zich daarom in 
het bijzonder richten op burgers die een extra steun in de rug nodig hebben om zelf-
standig en zinvol te participeren in de samenleving.  
In het bestuursakkoord 2006-2010 wordt deze doelstelling verder uitgewerkt. Hierin 
benoemt het college dat werk boven inkomensondersteuning gaat. In samenwerking 
met het CWI en UWV (tegenwoordig UWV Werkbedrijf) dient aan dit uitgangspunt ge-
werkt te worden door samen met de partners te werken aan een geleide instroom van 
(jongere) werkzoekenden. Deze doelstelling wordt in een aantal concrete punten uit-
gewerkt: 
 

o Uitgangspunt is dat iedereen onder de 23 jaar een (gesubsidieerde) baan heeft 
in plaats van een bijstandsuitkering. 

o Voortijdig schoolverlaters gaan terug naar school of worden geplaatst in een 
traject naar werk.  

o De gemeente helpt bij het wegnemen van belemmeringen die het verkrijgen of 
behouden van een betaalde baan in de weg staan. 

o De huidige ID/WIW banen worden voortgezet. 
o De gemeente en het bedrijfsleven werken aan behoud en vorming van nieuwe 

banen en zoeken samen naar werkervaringsplekken. 
o Bij gemeentelijke taken wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijke inzet 

van gesubsidieerde arbeid. 
o Vrijwilligers krijgen mogelijkheden om toeleidingstrajecten naar werk te vol-

gen. 
o Trajecten met als doel de verbetering van kansen op de arbeidsmarkt worden 

financieel ondersteund.  
o De sociale werkvoorziening is primair een leerwerkbedrijf. 

 
Zowel in de collegebrief als in het bestuursakkoord worden geen kwantitatieve doel-
stellingen genoemd. Hiervoor wordt verwezen naar de jaarlijkse beleidsplannen, ka-
dernota’s en programmabegrotingen. Wanneer we kijken naar de kadernota’s dan 
staan hier geen kwantitatieve doelen in. Deze worden wel jaarlijks opgenomen in de 
jaarplannen van de afdeling Sociale Zaken.  
 
Op basis van de programmabegrotingen kan een beeld geschetst worden van de 
kwantitatieve doelen in de gemeente Emmen. Deze zijn weergegeven in de onder-
staande tabel. 
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Tabel 9. Bestuurlijke kwalitatieve doelen  
 2006 2007 2008 
Ontwikkeling bijstandsbestand 5,3% -3,7% -8,7% 

Nieuw af te sluiten trajectplannen 900 900 850 
Realisatie gesubsidieerde arbeid 
Totaal 
Gesubsidieerde baan uit WWB 
Participatiebaan/werkstage 

 
750 
500 
250 

 
705 
- 
- 

 
700 
- 
- 

 
Uit de interviews binnen de gemeente komt naar voren dat op bestuurlijk vlak een 
brede definitie van re-integratie wordt gehanteerd. Het gaat bij re-integratie volgens 
de wethouder om het gehele proces van het actief betrekken van uitkeringsgerechtig-
den bij de maatschappij. Voor een deel van de uitkeringsgerechtigden betekent dit 
een stap naar werk, maar voor anderen is vrijwilligerswerk of maatschappelijke parti-
cipatie al een hele grote en belangrijke stap. Dit zien we ook terug in de kwantitatieve 
doelstellingen waar ondermeer werkervaringsplaatsen als een resultaat benoemd wor-
den.  
 

3.2. Het beleidsplan  
 
Hoe de doelen die door het college gesteld zijn bereikt worden, wordt in de verschil-
lende beleidsplannen Werk en Inkomen en de jaarplannen van de afdeling Sociale Za-
ken van de gemeente nader uitgewerkt. In deze paragraaf wordt een overzicht gege-
ven van de ontwikkelingen in het re-integratiebeleid van de gemeente.  
 
2002-2006: 

o Bevorderen uitstroom van de meer kansrijke cliënten 
o Het beperken van de instroom van nieuwe bijstandgerechtigden  
o Het bevorderen van maatschappelijke participatie 

 
Centraal in het beleidsplan Werk en Inkomen 2007-2010 van de gemeente Emmen 
staat de missie: ‘Wij gaan meer mensen aan het werk helpen door op een klantgerich-
te, efficiënte en effectieve manier vraag en aanbod op de arbeidsmarkt met elkaar te 
verbinden en waar nodig (tijdelijk)een uitkering te verstrekken”. Deze missie moet 
bereikt worden via een intensieve samenwerking tussen de gemeente Coevorden en 
Emmen, het CWI en UWV. 
 
Het beleidsplan geeft aan dat de gemeente Emmen op het terrein van Werk en Inko-
men voor een grote uitdaging staat. De arbeidsparticipatie ligt lager, waardoor er re-
latief veel mensen niet actief zijn op de arbeidsmarkt. Daarnaast is er een beperkte 
werkgelegenheid die zich vooral richt op lager opgeleiden. Hierdoor bestaat volgens 
de gemeente het risico van onvoldoende dynamiek op de arbeidsmarkt. De gemeente 
wil dan ook inzetten op een versterking van de economie. De gemeente Emmen ver-
taalt dit in een realisatie van 2500 extra arbeidsplaatsen in de periode 2006-2010.  
 
Op het terrein van toeleiding naar werk heeft de gemeente Emmen het doel meer 
mensen toe te leiden naar regulier werk. Hierbij is volgens de gemeente matching van 
essentieel belang. De doelstelling van de gemeente Emmen is volgens het beleidsplan 
tweeledig: 
 

• Werkgeversbenadering: concentratie op de vraag. 
• Werkzoekendenbenadering: concentratie op het aanbod. 
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Werkgeversbenadering: concentratie op de vraag 
In deze benadering staat de werkgever en zijn vacatureprobleem centraal. Een kwali-
tatieve oplossing moet centraal staan. Hierbij geeft de gemeente aan dat deze aanpak 
zich niet alleen richt op bijstandsgerechtigde, maar ook op andere groepen. De werk-
geversbenadering kenmerkt zich volgens de gemeente Emmen op de volgende pun-
ten: 
 

• Werkgevers worden rechtstreeks benaderd en betrokken bij het arbeidsmarktbe-
leid. 

• Werkgevers worden bediend vanuit een centraal loket. 
• Er worden analyses uitgevoerd naar (MKB) vacatures in de regio die nu nog niet 

bekend zijn. 
• De samenwerkingsmogelijkheden met o.a. uitzendbureaus en onderwijsinstellin-

gen worden verkend. 
• De interne samenwerking binnen het gemeentelijk apparaat wordt verbeterd.  

 
De gemeente geeft aan dat zij door zich te concentreren op de vraag in staat moet 
zijn om nieuw beleid te ontwikkelen voor re-integratie, (gezamenlijke) inkoop van re-
integratie en scholing en flexibel in te spelen op de incidentele en structurele verande-
ringen op de vraag op de regionale arbeidsmarkt.  

 
Werkzoekendenbenadering: concentratie op het aanbod 
In de werkzoekendenbenadering staan de kansen en mogelijkheden voor de cliënt 
centraal. Het bestand van de gemeente moet daarvoor voortdurend geanalyseerd 
worden. Het beleidsplan geeft aan dat er een grove verdeling van het bestand wordt 
gemaakt door te kijken naar: 
 

• De vraag vanuit de arbeidsmarkt 
• De competenties van de klant 
• De motivatie van de klant 

 
Op basis hiervan word onderscheid gemaakt tussen klanten met en zonder perspectief 
op de arbeidsmarkt. Voor deze twee groepen is een ander soort beleid van kracht.  

 
Klanten met perspectief op de arbeidsmarkt 
Uitgangspunt voor deze doelgroep is dat iedere cliënt op termijn kan uitstromen naar 
regulier werk. Het beleidsplan geeft aan dat de groep met perspectief op de arbeids-
markt divers is. Van mensen die met een klein zetje weer op de arbeidsmarkt terecht 
kunnen, bijvoorbeeld een adviesgesprek of Workfirst. Tot mensen die een grotere af-
stand tot de arbeidsmarkt hebben en daardoor een langer en intensiever traject nodig 
hebben, bijvoorbeeld scholing of het opdoen van werkervaring.  
 
De werkzoekendenbenadering bestaat volgens het beleidsplan uit: 

• Het bieden van maatwerk. 
• Samen met het werkgeversteam naar gerichte werkplekken zoeken. 
• Samenwerking met uitzendbureaus en onderwijsinstellingen versterken. 
• Het werken vanuit een centraal punt.  

 
Vanuit het centrale punt wordt zowel de bemiddeling en inzet van gerichte begeleiding 
geregeld, maar wordt ook de inzet van re-integratie-instrumenten en arrangementen 
geregeld. 
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Klanten met een andere horizon dan de arbeidsmarkt 
Voor deze groepen klanten wordt als uitgangspunt “voor wat hoort wat” gehanteerd. 
De gemeente geeft aan dat klanten waar mogelijk gestimuleerd moeten worden 
maatschappelijk actief te zijn en blijven. Voor deze groep klanten wordt overigens niet 
uitgesloten dat zijn op termijn toch kunnen doorstromen naar de arbeidsmarkt. 
Het accent in het beleid ligt voor deze groep op toename van maatschappelijke parti-
cipatie en sociale activering, bijvoorbeeld door werken met behoud van uitkeringen en 
zorg- en rusttrajecten

17
. Daarnaast dient er bij alle klanten gewerkt te worden aan de 

motivatie en een positieve houding tegenover werkgerichte trajecten. Op basis van 
deze inzet streeft de gemeente er naar om voor alle klanten een individueel en realis-
tisch traject te ontwikkelen. 
 
Bij re-integratie werkt de gemeente Emmen met een re-integratieladder. Deze staat 
hieronder weergegeven. 
 
Figuur 3. De re-integratieladder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de bovenstaande ladder kan de groep klanten met een perspectief op de arbeids-
markt ingedeeld worden onder A1 t/m B1 en de groep klanten met een andere horizon 
dan werk onder B2 en B3.  

 
3.3. Afdelingsplannen 

 
Naast de beide beleidplannen wordt er door de dienst jaarlijks een afdelingsjaarplan 
gemaakt. In deze plannen worden de activiteiten en de doelen voor het komende jaar 
uitgewerkt. 
 
2006 
Het afdelingsplan van 2006 geeft inzicht in de activiteiten die ondernomen dienen te 
worden in het jaar en wanneer deze afgerond zijn. Op het gebied van re-integratie 
wordt echter niet aangeven wat men in kwantitatieve zin wil bereiken. 

                                                
17 Een rusttraject betreft een vrijstelling van de sollicitatieplicht. 
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2007 
Voor het jaar 2007 heeft de afdeling Sociale Zaken in haar afdelingsplan een uitge-
breidere beschrijving voor re-integratie omgenomen. Zo benoemt men onder meer de 
onderstaande kwantitatieve doelen: 
 

• In drie jaar tijd dient het tekort op het inkomensdeel terug gebracht te worden 
richting nul. 

• Er stromen in 2007 maximaal 900 klanten in de bijstand (met name te berei-
ken door handhaving). 

• Er stromen in 2007 minimaal 1200 klanten uit de bijstand (ondermeer door 
een bredere inzet van Workfirst). 

• Aan het eind van 2007 zijn er nog 2300 bijstandsklanten. 
 

Om deze volumedaling te realiseren geeft de afdeling aan de werkprocessen te opti-
maliseren en bijzondere projecten op te starten. Deze bijzondere projecten zullen ge-
richt zijn op specifieke doelen.  
 
2008 
In het jaarplan 2008 gaat Sociale Zaken verder in op te bereiken doelen. In het jaar-
plan zijn doelen met prestatie-indicatoren opgenomen. Op het gebied van volumestu-
ring betreft het hier de volgende doelstellingen: 
 

• Beperking van de instroom door het herinrichten van de poort. De prestatie–
indicator is vastgesteld op een maximale instroom van 875 klanten. 

• Bevordering van de uitstroom. De prestatie-indicatoren zijn vastgesteld op een 
minimale uitstroom van 1025 klanten. Waarvan 200 uitstroom naar werk, 500 
naar een gesubsidieerde baan en 325 door andere uitstroom (dit is exclusief 
uitstroom naar de WSW).  

• Voor 350 klanten dient een betere uitgangspositie behaald te worden.  
• Aan het eind van 2008 dienen er nog maximaal 1923 bijstandscliënten te zijn. 

 
3.4. Specifieke doelgroepen 

 
Om zo optimaal en efficiënt mogelijk re-integratietrajecten te kunnen inzetten, wil de 
dienst gaan werken met klantprofielen. In de eerste periode kiest de gemeente hierbij 
voor 4 verschillende groepen:  

 
Starters 
Volgens het beleidsplan dient er structurele aandacht te zijn voor startersmogelijkhe-
den tijdens de intakefase. Hierbij kan door het verstrekken van overbruggingskredie-
ten eventueel ook instroom in de bijstand voorkomen worden wanneer aspirant-
starters een aanvraag doen. Daarnaast biedt de gemeente ook informatie over scho-
lings- en stagemogelijkheden voor starters. In 2007 gelden starters als aandachts-
groep. 

 
Jongeren 
De gemeente Emmen heeft een jongerenloket ingericht waarbij een sluitende aanpak 
gehanteerd wordt voor voortijdig schoolverlaters. Het jongerenloket geeft daarnaast 
extra aandacht aan jongeren en hanteert daar waar mogelijk een speciale aanpak. In 
2007 gelden jongeren als aandachtsgroep. 
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Doelgroep 45+ 
Voor deze doelgroep wordt specifiek aandacht besteed aan het verbeteren van de uit-
stroom naar werk en een oplossing voor de discrepantie tussen vraag en aanbod op 
de arbeidsmarkt.  

 
Alleenstaanden 
Het beleidsplan benoemd de doelgroep maar heeft nog geen specifieke beleidsvoor-
nemens. 
 

3.5. Ketensamenwerking 
 
Met de invoering van SUWI

18
 zijn de banden tussen gemeenten, CWI en UWV aange-

haald. Voor gemeenten betekent dit dat het CWI de uitkeringsintake van cliënten doet 
die een bijstandsuitkering willen aanvragen. Verder is het CWI verantwoordelijk voor 
de bemiddeling van cliënten die een kleine afstand tot de arbeidsmarkt hebben (de 
zogenaamde A-stroom of fase 1). Indien deze cliënten na een half jaar nog geen baan 
hebben gevonden, worden ze overgedragen aan de gemeente, die vervolgens een tra-
ject voor de betreffende cliënt kan uitzetten. De gemeente heeft een CWI binnen de 
gemeentegrenzen. 
 
Uit het beleidsplan komt naar voren dat de gemeente Emmen haar gehele dienstver-
lening heeft afgestemd op een innige samenwerking met UWV Werkbedrijf (voorheen 
CWI en UWV). Uit het interview dat is gehouden met het UWV Werkbedrijf blijkt de 
samenwerking moeizaam te verlopen. Het belangrijkste obstakel dat vanuit UWV 
wordt genoemd is te weinig onderling vertrouwen tussen gemeente en UWV. De ge-
meente werkt vaak traag en stroperig is de klacht. De opdracht in 2009 integrale 
dienstverlening neer te zetten verloopt moeizaam. Bij het UWV bestaat het gevoel niet 
als een volwaardige partner gezien te worden. De geïntegreerde werkgeversbenade-
ring is vanaf 2007 in gang gezet. Vanaf 2008 vindt er enige samenwerking plaats in 
het jongerenteam.     
 
Er bestaat ook een formele relatie met UWV. Mensen met een WW-uitkering van het 
UWV zullen na verloop van tijd mogelijk doorstromen naar de bijstand. Het is mogelijk 
dat cliënten die vanuit de WW doorstromen naar WWB al een re-integratietraject heb-
ben. De gemeente Emmen neemt in afstemming met UWV de trajecten van deze zo-
genaamde “samenloopcliënten” over. 
 
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de prognoses over de 
doorstroom van WW naar WWB. Deze tabel laat zien dat er verwacht werd dat de in-
stroom vanuit de WW naar de WWB in vergelijken met landelijk in Emmen fors hoger 
zou liggen.  
 

Tabel 10. Prognoses doorstroom WW naar WWB in % van het totaal aantal WW-uitkeringen 
 2006 2007 2008 

Emmen 9% 11% 5% 
Nederland 7% 9% 5% 

Bron: Kennismemo 08-13 en kennismemo 07-01, UWV  

 

                                                
18

 Structuur Uitvoering Werk en Inkomen 
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3.6. Meetbaarheid doelen 
 

In deze paragraaf wordt voor de afzonderlijke doelen bekeken in hoeverre deze doe-
len meetbaar zijn. Hierbij worden de volgende normen gehanteerd: 
 

Tabel 11. Gehanteerde normen
19

  
 Norm  
Specifiek concreet en niet voor meerdere uitleg vatbaar; het is duidelijk welke presta-

ties en effecten worden beoogd en op welke doelgroep het beleid zich richt; 
Meetbaar  is vastgelegd hoe wordt gemeten of het doel bereikt is?  
Realistisch zijn de doelen bereikbaar? 
Tijdsgebonden voorzien van een tijdpad met tussendoelen en een einddatum 

 

In de voorgaande paragrafen zijn een aantal doelen weergeven. In de onderstaande 
tabel worden de gestelde doelen beoordeeld door het CAB. 
 

Tabel 12. Beoordeling doelen 
Doel     

Bestuurlijk s m r t 

Uitgangspunt is dat iedereen onder de 23 jaar een (gesubsidieerde) 
baan heeft in plaats van een bijstandsuitkering. 

+ + + + 

Voortijdig schoolverlaters gaan terug naar school of worden geplaatst in 
een traject naar werk.  

+ + +/- + 

De gemeente helpt bij het wegnemen van belemmeringen die het ver-
krijgen of behouden van een betaalde baan in de weg staan 

+/- - + - 

De huidige ID/WIW banen worden voortgezet. + + + + 
De gemeente en bedrijfsleven werken aan behoud en vorming van 
nieuwe banen en zoeken samen naar werkervaringsplekken. 

+/- +/- + - 

Bij gemeentelijke taken wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijke 
inzet van gesubsidieerde arbeid. 

+ +/- + - 

Vrijwilligers krijgen mogelijkheden om toeleidingstrajecten naar werk te 
volgen. 

+ +/- + - 

Trajecten met als doel de verbetering van kansen op de arbeidsmarkt 
worden financieel ondersteund.  

+ + + - 

Beleid     
Een realisatie van 2500 extra arbeidsplaatsen in de periode 2006-2010 + + + + 
Werkgevers worden rechtstreeks benaderd en betrokken bij het ar-
beidsmarktbeleid. 

+/- + + - 

Werkgevers worden bediend vanuit een centraal loket. + + + - 
Er worden analyses uitgevoerd naar (MKB) vacatures in de regio die nu 
nog niet bekend zijn. 

+ + +/- - 

De samenwerkingsmogelijkheden met o.a. uitzendbureaus en onderwijs-
instellingen worden verkend. 

- - + - 

De interne samenwerking binnen het gemeentelijk apparaat wordt ver-
beterd.  

+/- - + - 

Klanten moeten waar mogelijk gestimuleerd worden maatschappelijk 
actief te zijn en blijven 

+/- - + - 

Afdelingsplannen     
Tussen 2007 en 2010 dient het tekort op het inkomensdeel terug ge-
bracht te worden richting nul. 

+ + + + 

Er stromen in 2007 maximaal 900 klanten in de bijstand (met name te 
bereiken door handhaving). 

+ + + + 

Er stromen in 2007 minimaal 1200 klanten uit de bijstand ( ondermeer 
door een bredere inzet van Workfirst. 

+ + + + 

Aan het eind van 2007 zijn er nog 2300 bijstandsklanten. + + + + 
In 2008 een maximale instroom van 875 klanten + + + + 
In 2008 een minimale uitstroom van 1025 klanten. Waarvan 200 uit-
stroom naar werk, 500 naar een gesubsidieerde baan en 325 door ande-

+ + + + 
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 De A van Smart ontbreekt, deze staat voor acceptabele en heeft een subjectieve lading 
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re uitstroom.  
In 2008 dient voor 350 klanten dient een betere uitgangspositie behaald 
te worden.  

+ + + + 

Aan het eind van 2008 dienen en nog maximaal 1923 bijstandscliënten 
te zijn. 

+ + + + 

+= Voldoet aan norm, -= voldoet niet aan norm, +/-= voldoet deels aan norm. 
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4.  Resultaten van het beleid 
 

In het voorgaande hoofdstuk zijn de doelen die gemeente Emmen heeft opgesteld 
voor het re-integratiebeleid weergegeven. Dit hoofdstuk zal ingaan op het resultaat 
dat de gemeente bereikt heeft. Op basis hiervan kan antwoord gegeven worden op de 
volgende deelvragen: 

Heeft de gemeente de beoogde prestaties en effecten gerealiseerd en tegen welke 
kosten?  

Welke vormen van re-integratie leiden tot welk resultaat. 

Bestaat er inzicht in de doelmatige besteding van de middelen voor de instrumenten 
voor arbeidsactivering en arbeidstoeleiding?  

Op welke wijze hebben doelmatigheidsoverwegingen een rol gespeeld bij de beslissing 
om re-integratietrajecten uit te besteden, dan wel zelf uit te voeren? Op welke wijze is 
uiteindelijk een keuze gemaakt voor het uitbesteden, dan wel zelf uitvoeren van re-
integratietrajecten, en hoe is deze keuze onderbouwd? 

 
4.1. Trajecten 

 

Om bijstandgerechtigden naar werk of een stap dichter bij werk te leiden zet de ge-
meente trajecten in. Bij de invoering van de WWB waren gemeenten verplicht om na-
genoeg alle re-integratietrajecten uit te besteden op de private markt. Sinds 2006 is 
het door een wijziging in de wet

20
 mogelijk om ook re-integratietrajecten in eigen be-

heer uit te voeren. De gemeente heeft ervoor gekozen door te gaan in de bestaande 
situatie, wat inhoudt dat de re-integratietrajecten uitbesteed worden aan private re-
integratiebedrijven.  
Hiervoor is (zo blijkt uit verschillende interviews) een aantal redenen. In de eerste 
plaats waarborgt dit de continuïteit, men heeft het personeel niet in dienst. De ge-
meentelijke organisatie is daardoor minder kwetsbaar voor schommelingen in het bij-
standsbestand. Verder wordt als belangrijk argument aangevoerd dat de private be-
drijven gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van de trajecten en de gemeente niet. De 
keus voor uitbesteding is daarmee ook een keus voor kwaliteit. 
 
Bij de contracten die zijn afgesloten met private bedrijven zijn afspraken gemaakt 
over wat het doel moet zijn. Uit de documenten van de gemeente en de gehouden in-
terviews blijkt dat bij alle ingekochte trajecten percentages zijn afgesproken over wat 
behaald dient te worden (bijvoorbeeld werkervaringsplaatsen en regulier werk).  
 
De invulling van de trajecten is divers. Zo kan een traject bestaan uit werk, scholing 
en/of bemiddeling. Verder is het ook mogelijk dat cliënten geholpen worden eerst be-
lemmeringen voor reguliere arbeid op te lossen (bv. schulden of verslavingsproble-
men). Ook kan een loonkostensubsidie ingezet worden. 
 
Naast de verschillende re-integratietrajecten heeft de gemeente Emmen een aantal 
andere instrumenten. Hierbij gaat het ondermeer om Workfirst waar de gemeente af-
spraken over heeft met Accel van de Emcogroep.

21
 Het Workfirst instrument wordt ge-

bruikt als diagnose instrument waardoor de mogelijkheden en interesse van cliënten 
bepaald worden, zodat na Workfirst een traject ingezet kan worden. 

                                                
20 Kamerstukken II 2004-2005, 30 202. Wijziging van de Wet Werk en Bijstand en enige andere wetten in 
verband met het vervallen van de uitbestedingsverplichting voor re-integratie voor gemeenten 
21

 De afspraken over Workfirst met de EMCO groep vallen volgens de gemeente buiten de onderzoeksperiode 
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Verder heeft de gemeente een scala aan projecten waarbij met behoud van uitkering 
gewerkt kan worden en zogenaamde verloningstrajecten (vorm van gesubsidieerde 
arbeid). Deze verloningstrajecten worden ingezet om cliënten meer werkervaring te 
geven. De cliënt krijgt geen uitkering meer maar een minimumloon, de kosten hiervan 
worden uit het Werkdeel betaald. Hierdoor kan de gemeente besparen op het inko-
mensdeel. 
 
In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de contracten die de gemeente 
heeft afgesloten voor de onderzoeksperiode 2006-2008. Hierin is Workfirst en gesub-
sidieerde arbeid niet meegenomen. De gemeente heeft haar contracten ingekocht op 
twee zogenaamde kavels. Hierbij is kavel 1 bestemd voor cliënten die dicht bij de ar-
beidsmarkt staan en kavel 2 voor cliënten met een grotere afstand tot de arbeids-
markt. Daarnaast is er een aantal losse contracten. Re-integratie in eigen beheer be-
staat uit scholingtrajecten, en afspraken met o.a. Accel. 
  

Tabel 13. Overzicht contracten met private re-integratiebedrijven 2006-2008 

RIB Looptijd Gemiddelde kostprijs 

Kavel I    
Alexander Calder 15-09-04 30-09-07  €     1.157,61  

Entree 15-09-04 30-09-07  €     2.151,29  
Randstad Rentree 15-09-04 30-09-07  €     1.568,25  

Kavel II    
Cvites 01-09-04 31-12-07  €     2.884,58  
Entree 01-09-04 31-12-07  €     3.230,94  
REAX 01-09-04 31-12-07  €     1.640,27  

    
Nieuwe Doelgroepen Cvites/Calder 15-04-04 31-01-07  €     1.373,10  
Uitstroomprojecten Cvites 01-07-04 01-07-06  €     4.158,32  
Uitstroom Gebiedsgerichte Aanpak 01-07-04 31-12-06  €        472,34  
Re-integratie in eigen Beheer  01-08-04 30-12-07 €     2.617,21  

 

 
4.2. Resultaten  

 
Alle bijstandscliënten in de gemeente Emmen die geen ontheffing van de arbeidsplicht 
hebben worden in traject genomen. Wanneer een cliënt in traject genomen wordt, be-
gint dit bij een zogenaamde toeleiding van de gemeente naar een re-integratiebedrijf. 
Een deel van de cliënten valt hierbij uit. Dit zijn cliënten die niet geschikt blijken voor 
het geboden traject. Ook komt het soms voor dat cliënten bij de start van een re-
integratietraject af zien van uitkering of zelf werk vinden.  
Bij cliënten die starten aan een traject zijn er twee mogelijkheden: zij ronden het tra-
ject succesvol of niet succesvol af. Qua succesvolle afronding van een traject wordt in 
de gemeente Emmen onderscheid gemaakt in een aantal categorieën: 
 

• Uitstroom naar regulier werk 
• Uitstroom naar gesubsidieerd werk of een werkervaringsplaats 
• Uitstroom naar een participatiebaan of werkstage 
• Overige uitstroom. 

 
In de praktijk houdt uitstroom naar regulier werk, gesubsidieerd werk/ werkerva-
ringsplaats en overige uitstroom in dat de uitkering beëindigd wordt.  
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In de onderstaande tabel is per contract weergegeven wat de resultaten zijn in de pe-
riode 2006-2008. Hierbij valt op dat van de 1944 ingezette trajecten er 1117 worden 
afgerond zonder dat er resultaat behaald wordt. Verder zien we dat veruit de meeste 
trajecten die ingezet worden vallen onder re-integratie in eigen beheer en kavel 2. 
De gepresenteerde cijfers zijn de cijfers van de gemeente Emmen. Uit de interviews 
blijkt dat de re-integratiebedrijven zelf hogere uitstroompercentages noemen.  
 

Tabel 14. Resultaten re-integratietrajecten 2006-2008 

Traject vorm 
Gestarte 
trajecten  

Uitstroom 
regulier 

werk  

Gesubsid-
deerd 
werk 

/werkerv
aring  

Participa-
tie 

Overige 
uitstroom 

Geen re-
sultaat 

Kavel I       
Alexander Calder 66 13 1 0 5 47 

Entree 133 23 26 7 9 68 
Randstad Rentree 57 14 1 1 3 38 

Kavel II            
Cvites 409 47 138 15 11 198 
Entree 353 22 155 10 9 157 
REAX 182 6 54 24 11 87 

Nieuwe Doelgroepen 
Cvites/Calder 

29 11       18 

Uitstroomprojecten Cvi-
tes 

25 0 6 0 1 18 

Uitstroom Gebiedsge-
richte Aanpak 

143 9 19 1 12 102 

Re-integratie in eigen 
Beheer  

547 43 44 0 76 384 

Totaal 1944 188 444 58 137 1117 

Bron: gemeente Emmen 
 

 
In tabel 14 worden de resultaten van de trajecten omgezet naar percentages door het 
resultaat te delen op het aantal ingezette trajecten. Hieruit blijkt dat van de gestarte 
trajecten 36% daadwerkelijk tot resultaat te leidt en dat 40% van de gestarte trajec-
ten leidt tot uitstroom uit de uitkering.  
De instrumenten voor de nieuwe doelgroepen leiden tot de meeste uistroom naar 
werk, evenals de instrumenten voor kavel 1. Trajecten in kavel 2 leiden vaker tot uit-
stroom naar gesubsidieerd werk. Dit komt overeen met de re-integratieladder waarbij 
deze stappen zijn weer gegeven. 
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Tabel 15. Resultaten re-integratietrajecten 2006-2008 

Traject vorm 
% regu-
lier werk  

% 
Gesubsi-

dieerd 
werk 

/werkerv
aring  

%Partici-
patie 

% Overi-
ge uit-
stroom 

% resul-
taat 

% uit-
stroom 

Kavel I       
Alexander Calder 20% 2% 0% 8% 21% 29% 

Entree 17% 20% 5% 7% 42% 44% 
Randstad Rentree 25% 2% 2% 5% 28% 32% 

Kavel II       
Cvites 11% 34% 4% 3% 49% 48% 
Entree 6% 44% 3% 3% 53% 53% 
REAX 3% 30% 13% 6% 46% 39% 

       
Nieuwe Doelgroepen 
Cvites/Calder 38% 0% 0% 0% 38% 38% 
Uitstroomprojecten Cvi-
tes 0% 24% 0% 4% 24% 28% 
Uitstroom Gebiedsge-
richte Aanpak 6% 13% 1% 8% 20% 28% 

Re-integratie in eigen 
Beheer  8% 8% 0% 14% 16% 30% 

Totaal 10% 23% 3% 7% 36% 40% 
Bron: gemeente Emmen 

 
Wanneer we de effectiviteit van de trajecten binnen de gemeente Emmen vergelijken 
met de landelijke cijfers dan blijkt dat de gemeente op het gebied van re-integratie 
een gemiddeld resultaat bereikt. Uit de beleidsdoorlichting van re-integratie

22
 blijkt dat 

in 2004 de effectiviteit van re-integratie landelijk op 41% lag. Dit houdt in dat lande-
lijk 4 van de 10 personen in een re-integratie traject uitstroomt naar werk. Het is van 
belang om op te merken dat deze vergelijking indicatief is, vanwege de vergelijking 
van verschillende jaren. Recentere landelijke cijfers zijn echter niet beschikbaar. 
Er zijn verschillende gemeenten in Nederland die onderzoek hebben gedaan naar de 
effectiviteit van re-integratie. Het is moeilijk om de uitkomsten van deze onderzoeken 
met elkaar te vergelijken. Hiervoor zijn verschillende redenen: 

o Vaak worden verschillende jaren met elkaar vergeleken. 
o De definitie van uitstroom is niet altijd gelijk. Soms gaat het om uitstroom uit 

de uitkering en soms om uitstroom naar werk. 
o De regionale omstandigheden zijn niet overal gelijk. 

 
Om toch enigszins zicht te krijgen op de prestaties van de gemeente Emmen is in de 
onderstaande tabel een overzicht gegeven van de resultaten van verschillende ge-
meenten. De vergelijking is indicatief, maar laat zien dat de gemeente Emmen een 
gemiddeld resultaat haalt.  
 

                                                
22

 Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2008) Van uitkering naar werk: beleidsdoorlichting re-
integratie, Den Haag 



Re-integratie in de gemeente Emmen – Eindrapport- 
CAB, 16 februari 2010   
 

25 

Tabel 16. Overzicht resultaten re-integratie bij andere gemeenten 
Gemeente Periode Definitie Uitstroompercentage 
Emmen 2006-2008  Uitstroom naar werk en 

gesubsidieerde arbeid 
33% 

Assen
23

 2005  Uitstroom naar werk 32% 

Heerenveen
24

 2005/2007  Totale uitstroom 43% 

Hoogezand-Sappemeer
25

 2007 (t/m oktober) Succesvolle afronding tra-
ject 

80% 

Schouwen-Duiveland
26

 2006-2007 Uitstroom naar werk 48% 

Tholen24 2005-2007 Uitstroom naar werk 40% 

Smallingerland  2004-2006 Uitstroom naar werk of 
scholing 

60% 

Den Haag 2002 tot en met sep-
tember 2006 

Uitstroom naar regulier 
werk en gesubsidieerde 
baan 

19% 

Amsterdam
27

 2004 tot en met no-
vember 2006 

Uitstroom naar werk 
11% 

Rotterdam  2000 tot en met mei 
2004 

Uitstroom naar werk 12% 

Utrecht 
28

 2004 tot en met 2005 Uitstroom naar regulier 
werk en gesubsidieerde 
baan 

18% 

 

Loon voor uitkering 
Zoals aangegeven bij het beleid maakt de gemeente Emmen gebruik van zogenaamde 
verloningstrajecten. Bij de gemeente worden deze trajecten “loon voor uitkering” 
(LVU) genoemd. In de onderstaande tabel worden die ingezette LVU-trajcten weer ge-
geven. 
 

Tabel 17. Inzet van LVU-trajecten 

Jaar 
Beginstand  
1 januari 

In Uit Eindstand 31 december 

2006 103 136 139 100 
2007 100 410 141 369 
2008 369 311 416 264 

Bron: gemeente Emmen 
 

Het blijkt dat de inzet van LVU-trajecten sinds 2006 sterk is toegenomen. In de eprio-
de 2006-2008 zijn er 875 LVU- trajecten gestart en zijn er 696 beëindigd. In de on-
derstaande tabel is een overzicht gegeven van de reden voor beëindiging van het 
LVU-traject. 
 

                                                
23 RKC Assen (2006) Van ver gekomen. Een onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het ge-
meentelijk re-integratiebeleid, Assen 
24

 Gemeente Heerenveen (2008) Evaluatie re-integratiebeleid en beleidskader 2008-2012, Heerenveen 
25 

Ommelander rekenkamer (2008) onderzoek WWB en re-integratie, Hoogezand-Sappemeer 
26, 24

 Rekenkamer Schouwen-Duiveland en Tholen (2008) Effectiviteit en doelmatigheid van re-integratie 
27 Rekenkamer Amsterdam (2007) Re-integratie: Begeleiding van bijstand naar werk, Amsterdam 
28 Rekenkamer Utrecht (2006) Maak werk van bijstand. Een onderzoek naar de re-integratie van bijstandsge-
rechtigden in de gemeente Utrecht, Utrecht 
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Tabel 18. Reden voor uitstroom uit een LVU-traject (als % van totale uitstroom) 
Reden  2006 2007 2008 
Regulier werk 16,5 26,2 17,9 
Eigen toedoen 4,1 14,6 3,5 
Doorstroom ander traject 6,2 5,8 9,1 
Verhuizing 1,0 6,8 1,6 
Voorliggende voorziening 4,1 5,8 3,8 
Einde contract 11,3 35,9 61,6 
Overig* 56,7 4,9 2,5 
Totaal 100 100 100 

Bron: Gemeente Emmen 
* In 2006 is niet alle uitstroom goed geregistreerd hierdoor is de groep overig groot 
 

De overgrote meerderheid van de LVU-trajecten wordt beëindigd omdat het contract 
afloopt. Deze cliënten komen na afloop van het traject weer terug in de bijstand. Deze 
groep wordt steeds groter.  
Gemiddeld een vijfde van de LVU-trajcten eiding door uitstroom naar regulier werk. 
Van de 696 beeindigde trajecten tussen 200 en 2008 hebben er 138 geleid tot regulier 
werk. 
 

4.3. Resultaten in- en uitstroom bijstandscliënten 
 
Om een totaalbeeld van de dynamiek binnen het bijstandsbestand van de gemeente 
Emmen te krijgen is in de onderstaande figuren de uitstroom afgezet tegen de in-
stroom en de totale ontwikkeling van het bijstandsbestand. Dit is gedaan voor 2006, 
2007

  en 2008 Hierbij gaat het om de daadwerkelijke stroomcijfers; aanvragen voor 
een bijstandsuitkering die ingetrokken of afgewezen zijn, worden niet weergegeven. 
 
Figuur 4. In- en uitstroom bijstandsbestand cliënten tussen de 18 en 65 jaar, gemeente Emmen 2006  

 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
Bron: Gemeente Emmen en min. SZW, bewerking CAB 

 
In 2006 zijn 1411 cliënten uitgestroomd uit het bijstandsbestand. Van deze uitstroom 
zijn er 376 uitgestroomd (27%) naar regulier werk. Verder zijn er 540 cliënten uitge-
stroomd (38%) naar gesubsidieerde arbeid, een werkervaringsplaats of een werkplek 
met behoud van uitkering. Deze personen ontvangen geen uitkering meer maar wor-
den betaald vanuit het werkdeel. 
De overige 495 cliënten (35%) zijn uitgestroomd om andere redenen. Hierbij gaat het 
bijvoorbeeld om verhuizingen, samenwonen of overlijden. 
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Figuur 5. In- en uitstroom bijstandsbestand cliënten tussen de 18 en 65 jaar, gemeente Emmen 2007 
 
 

 
 

 
Bron: Gemeente Emmen en min. SZW, bewerking CAB 

 
In 2007 zijn 1320 cliënten uitgestroomd uit het bijstandsbestand. Van deze uitstroom 
zijn er 270 uitgestroomd (20%) naar regulier werk. Verder zijn er 614 cliënten uitge-
stroomd (46%) naar gesubsidieerde arbeid, een werkervaringsplaats of een werkplek 
met behoud van uitkering. Deze personen ontvangen geen uitkering meer maar wor-
den betaald vanuit het werkdeel. 
De overige 436 cliënten (33%) zijn uitgestroomd om andere redenen. Hierbij gaat het 
bijvoorbeeld om verhuizingen, samenwonen of overlijden. 
 
Figuur 6. In- en uitstroom bijstandsbestand cliënten tussen de 18 en 65 jaar, gemeente Emmen 2008 
 
 

 
 

Bron: Gemeente Emmen en min. SZW, bewerking CAB 
 
 

In 2008 zijn 966 cliënten uitgestroomd uit het bijstandsbestand. Van deze uitstroom 
zijn er 200 uitgestroomd (21%) naar regulier werk. Verder zijn er 170 cliënten uitge-
stroomd (18%) naar gesubsidieerde arbeid, een werkervaringsplaats of een werkplek 
met behoud van uitkering. Deze personen ontvangen geen uitkering meer maar wor-
den betaald vanuit het werkdeel. 
De overige 596 cliënten (62%) zijn uitgestroomd om andere redenen. Hierbij gaat het 
bijvoorbeeld om verhuizingen, samenwonen of overlijden. 
 
Draaideurcliënten  
Een deel van de succesvol uitgestroomde cliënten komt binnen een jaar na de succes-
volle uitstroom weer terug in de bijstand. Dit worden draaideurcliënten genoemd.  
In de onderstaande tabel staan de percentages draaideurcliënten weergeven. 
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Tabel 19. Draaideurcliënten gemeente Emmen als percentage van het totaal aantal beëindigde uitkeringen 
  

 Emmen Drenthe Nederland 
2004 27,4% 21,8% 19% 
2005 18,1% 20,1% 19% 
2006 18,3% 24,6% 21% 
2007 14,2% 23,0% 18% 

Bron: Kernkaart werk en bijstand 2007, berekening ministerie SZW 

 
Daar waar de gemeente in 2004 qua draaideurcliënten nog fors boven het Nederlands 
gemiddelde lag heeft zij dit sterk weten terug te brengen en zit zij in 2007 ver onder 
het landelijk gemiddelde.  
 

4.4. Ketensamenwerking 
 
Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 verschillen de meningen over de samenwerking met 
het UWV Werkbedrijf sterk. De gemeente is erg tevreden over de samenwerking en 
heeft in haar beleidsplan sterk ingezet op deze samenwerking. In de praktijk blijkt de-
ze samenwerking er ook te zijn, de geïntegreerde werkgeversbenadering is vanaf 
2007 in gang gezet. Vanaf 2008 vindt er enige samenwerking plaats in het jongeren-
team. Uit het interview dat is gehouden met het UWV Werkbedrijf blijkt de samenwer-
king moeizaam te verlopen. Het belangrijkste obstakel dat vanuit UWV wordt ge-
noemd is te weinig onderling vertrouwen tussen gemeente en UWV. De gemeente 
werkt vaak traag en stroperig is de klacht. 
 
De samenwerking met het UWV beperkt zich tot de samenloopklanten. De gemeente 
pakt hierbij trajecten op die het UWV al had ingezet. Dit gebeurt volgens de keten-
partners op een goede en prettige manier.  

 
In de onderstaande tabel is de realisatie van de doorstroom van WW naar WWB afge-
zet tegen de prognose. Hieruit blijkt dat er in 2006 en 2007 uiteindelijk veel minder 
cliënten vanuit de WW naar de WWB zijn doorgestroomd dan geprognosticeerd.  
 

Tabel 20. Doelrealisatie doorstroom WW naar WWB in % van het totaal aantal WW-uitkeringen 
 2006 2007 2008 

Prognose  9% 11% 5% 
Realisatie  5% 5% nb 

Bron: Kennismemo 08-13 en kennismemo 07-01, UWV  

 
4.5. Financiën 

 
Gemeenten krijgen voor de uitvoering van de WWB gelden van het Ministerie van So-
ciale Zaken. Bij deze gelden wordt onderscheid gemaakt tussen gelden voor de inko-
mensvoorziening van bijstandsgerechtigden (het zogenaamde inkomensdeel) en gel-
den voor de uitvoering van re-integratie (het zogenaamde werkdeel).  
 
Wanneer we kijken naar de inkomsten en uitgaven van de gemeente Emmen binnen 
de WWB dan zien we dat sinds 2005 op het werkdeel een overschot gerealiseerd is. In 
deze periode is een aanzienlijk deel van het beschikbare re-integratiebudget niet be-
nut. Dit wordt veroorzaakt doordat de gemeente Emmen overschotten uit voorgaande 
jaren heeft meegnomen. Sinds 2007 is de gemeente deze overschotten wel aan het 
inzetten, we zien dan ook dat het overschot afneemt.  
De gemeente Emmen is niet uniek met haar overschot. Het landelijk beeld is dat 89% 
van de gemeenten een overschot heeft op het werkdeel. Wel was het overschot in de 
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gemeente Emmen hoger dan gemiddeld in Nederland. In 2006 hebben de gemeenten 
gemiddeld 23,5% van hun werkdeel overgehouden29, in de gemeente Emmen be-
draagt dit percentage 39%. Ook landelijk zien we dat de overschotten steeds kleiner 
worden, doordat de gemeenten steeds meer re-integratiemiddelen gaan uitgeven30. 
Op het inkomensdeel heeft de gemeente Emmen in 2006 en 2007 een tekort gehad, 
dit tekort is in 2008 omgezet naar een overschot. Dit wordt veroorzaakt doordat men 
minder bijstandsuitkeringen hoeft te verstrekken dan waar budget voor verstrekt is. 
In 2007 had 51% van de gemeenten in Nederland een overschot op het inkomens-
deel. 
 

Tabel 21. Overzicht financiën Inkomensdeel en Werkdeel, (2008 voorlopig), in € 

 Budget inkomensdeel 
 
 2006 2007 2008 

Toegekend budget  30.486.335   27.838.239   29.179.791  
Ontvangsten (bv fraude) 1.128.960 1.336.149 nb 
Uitgaven  32.812.772   29.899.738   26.746.410  
Overschot/tekort -1.197.477 -1.336.149  2.433.381  
Percentage overschot/ tekort -4% -3% 8,3% 
Budget werkdeel 

 
 2006 2007 2008 
Toegekend budget 13.356.980  13.279.476   13.300.999  
Meegenomen van vorig jaar 2.176.135 6.045.998 5.392.890 
Ontvangsten (bv bonus-malus) 1.189703 nb nb 
Uitgaven 10.676.820 13.932.890  17.221.526  
Overschot/tekort 6.045.998 5.392.890 1.472.058 
Percentage overschot/ tekort 39% 28% 8% 

Bron: Kernkaart Werk en Bijstand ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  

 
In het jaarplan van Sociale Zaken van 2007 is een verwachting gegeven van de uitga-
ven van het werkdeel. Deze ontbreekt in de andere jaarplannen. Als we kijken naar de 
prognose dan valt op dat er veel ingezet word op het aanbieden van werkervaring en 
werkstages. Een vergelijking met de daadwerkelijke uitgaven laat zien dat de ge-
meente Emmen minder van het werkdeel heeft uitgegeven in 2007 dan geprognosti-
ceerd was, een verschil van 2 miljoen Euro. 

 
Tabel 22. Geprognosticeerde uitgaven werkdeel 2007 

Onderdeel Prognose besteding 2007 in € 
Intake fase 100.000 
Participatiebanen 1.000.000 
Werkstages 1.000.000 
Trajecten sociale activering/zorg 200.000 
Vervolgfase 750.000 
Scholing 270.000 
ESF 1.700.000 
WWB-banen 3.200.000 
Loon voor uitkering 2.380.000 
Loonkostensubsidie 1.400.000 
WIW/ID-banen 3.300.000 
Doelgroepen-coördinator 700.000 
Totaal  16.000.000 

Bron: Jaarplan Sociale Zaken 2007, gemeente Emmen. 

 

                                                
29

 Divosa-monitor, CAB in opdracht van Divosa, juli 2007  
30 

Brief Divosa aan staatsecretaris Kleinsma, 25 maart 2009. 
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De gemeente Emmen heeft voor de trajecten in de periode 2006-2008 een overzicht 
van de ingezette trajecten met kosten en resultaten weergeven. In de onderstaande 
tabel wordt hiervan een samenvatting gegeven. Het overzicht is zonder de gesubsidi-
eerde arbeid, loonkostensubsidies, verloningstrajecten en Workfirst.  

 
Tabel 23. Financieel overzicht resultaten 2006-2008 

Aantal trajecten met resultaat  

Aantal gestarte re-integratietrajecten 1943 
Met als resultaat:  
Beëindigde uitkeringen  768 
Aantal met als resultaat uitstroom naar regulier werk 187 
Aantal trajecten met als resultaat participatiebaan/werkstage/vrijwilligerswerk 58 
Aantal trajecten met als resultaat gesubsidieerde arbeid/werkervaringsbaan 444 
Totaal aantal trajecten met resultaat 826 
Kosten re-integratie   
Totale uitgaven €4.695.057 
Kosten per ingezet traject €2.416 
Kosten per beëindigde uitkering €6.113  
Kosten per uitstroom naar regulier werk €25.107  
Kosten per resultaat. €5.684  

Bron: gemeente Emmen, bewerking CAB 

 
Uit de bovenstaande tabel komt naar voren dat de gemiddelde kosten per ingezet tra-
ject in de periode 2006-2008 €2416 bedroegen. Dit bedrag is het gemiddelde en gaat 
dus alleen over re-integratietrajecten.  
 
Per beëindigde uitkering blijkt de gemeente Emmen in de periode 2006-2008 gemid-
deld €6.113 uit te geven. Wanneer we kijken naar de kosten die gemaakt worden om 
een cliënt uit te laten stromen naar regulier werk, dan blijkt dit bedrag met €25.107 
ruim vier keer zo hoog te liggen. Uitgaande van de gemiddelde kosten van een uitke-
ring van 12.500 euro, betekent dit dat iemand zo’n 2 jaar uit de bijstand moet blijven 
om de gedane investering terug te kunnen verdienen. 
 
Wanneer we de gemiddelde trajectprijs bij de gemeente Emmen vergelijken met an-
dere gemeenten dan blijkt de prijs voor een re-integratietraject in de gemeente Em-
men in de onderste regionen te liggen. Daar tegenover staat dat de gemiddelde tra-
jectprijs met als uitstroom regulier werk hoger dan gemiddeld ligt. 
 

Tabel 24. Vergelijking gemiddelde trajectprijs  

Gemeente  Onderzoeksperiode 
Gemiddelde 
trajectprijs 

Gemiddelde trajectprijs met als resultaat 
regulier werk  

Emmen 2006-2008 €2.416 €25.107 
Den Haag 2006 €7.602 €22.784 

Amsterdam
31

 2004 - 2006 €1.869 €17.150 

Utrecht 
32

 2006 €5.000 €32.000 

 
4.6. Doelbereik 

 
In hoofdstuk 3 is een aantal door de gemeente geformuleerde doelen weergegeven. 
In deze paragraaf wordt per doel aangegeven in hoeverre dit bereikt is. 
 

                                                
31 Rekenkamer Amsterdam (2007) Re-integratie: Begeleiding van bijstand naar werk, Amsterdam 
32 Rekenkamer Utrecht (2006) Maak werk van bijstand. Een onderzoek naar de re-integratie van bijstandsge-
rechtigden in de gemeente Utrecht, Utrecht 



Re-integratie in de gemeente Emmen – Eindrapport- 
CAB, 16 februari 2010   
 

31 

Uitgangspunt is dat iedereen onder de 23 jaar een (gesubsidieerde) baan heeft in 
plaats van een bijstandsuitkering. 
In de jaarrekening 2008 wordt aangegeven dat alle jongeren in de bijstand een traject 
hebben. 

 
Voortijdig schoolverlaters gaan terug naar school of worden geplaatst in een traject 
naar werk. 
Het is aan de hand van dit onderzoek niet te bepalen of deze doelstelling behaald 
wordt. De gemeente geeft in haar rapportages geen overzicht van de instroom naar 
leeftijd. Wel staat in de jaarrekening 2008 dat alle jongeren in de bijstand een traject 
hebben. 
 
De gemeente helpt bij het wegnemen van belemmeringen die het verkrijgen of be-
houden van een betaalde baan in de weg staan. 
Het beleidsplan en de ingezette trajecten laten zien dat de gemeente Emmen in haar 
beleid inzet op allerlei groepen in de bijstand. Deze doelstellingen lijken dan ook be-
haald. 
 
De gemeente en bedrijfsleven werken aan behoud en vorming van nieuwe banen en 
zoeken samen naar werkervaringsplekken. 
In samenwerking met UWV Werkbedrijf is er een geïntegreerde werkgeversbenadering 
opgezet. Deze doelstelling lijkt daarmee behaald. 
 
Bij gemeentelijke taken wordt nadrukkelijk gekeken naar de mogelijke inzet van ge-
subsidieerde arbeid. 
De gemeente werkt bij Buurtsupport met bijstandsgerechtigden. Dit doel is dan ook in 
elk geval deels gehaald. 
 
Vrijwilligers krijgen mogelijkheden om toeleidingstrajecten naar werk te volgen. 
Uit de gegevens van de gemeente blijkt dat uitstroom naar vrijwilligerswerk mogelijk 
is. 
 
Trajecten met als doel de verbetering van kansen op de arbeidsmarkt worden financi-
eel ondersteund. 
De gemeente Emmen zet trajecten in voor zowel mensen die direct beschikbaar als 
voor mensen die een langere weg hebben af te leggen alvorens zij op de arbeidsmarkt 
terecht kunnen. 
 

Een realisatie van 2500 extra arbeidsplaatsen in de periode 2006-2010.  
In 2006 waren er in de gemeente Emmen 47304 banen. In 2008 was dit aantal ge-
groeid naar 49873. Halverwege de periode zijn er daarmee 2569 banen bijgekomen. 
 
Werkgevers worden rechtstreeks benaderd en betrokken bij het arbeidsmarktbeleid. 
In samenwerking met UWV Werkbedrijf is er een geïntegreerde werkgeversbenadering 
opgezet. Daarnaast is er samen met werkgevers een werkgroep arbeidsmarkt opgezet. 
Deze doelstelling lijkt daarmee behaald. 
 
Werkgevers worden bediend vanuit een centraal loket. 
In samenwerking met UWV Werkbedrijf is er een geïntegreerde werkgeversbenadering 
opgezet. Daarnaast is de gemeente bezig om zich te gaan vestigen in een bedrijfsver-
zamelgebouw met het UWV Werkbedrijf.  
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Er worden analyses uitgevoerd naar (MKB) vacatures in de regio die nu nog niet be-
kend zijn 
Op basis van dit onderzoek is niet te bepalen of deze doelstelling is gehaald. 
 
De samenwerkingsmogelijkheden met o.a. uitzendbureaus en onderwijsinstellingen 
worden verkend. 
Op basis van dit onderzoek is niet te bepalen of deze doelstelling is gehaald. 
 
Klanten moeten waar mogelijk gestimuleerd worden maatschappelijk actief te zijn en 
blijven. 
Uit de instrumenten blijkt dat de gemeente trajecten inzet op het terrein van maat-
schappelijke participatie en sociale activering. 
 
Tussen 2007 en 2010 dient het tekort op het inkomensdeel terug gebracht te worden 
richting nul. 
Uit de voorlopige cijfers van het ministerie blijkt dat de gemeente Emmen in 2008 een 
overschot op het inkomensdeel heeft gerealiseerd. 
 
Er stromen in 2007 maximaal 900 klanten in de bijstand (met name te bereiken door 
handhaving). 
In 2007 zijn er 905 klanten ingestroomd in de bijstand. Deze doelstelling is daarmee 
nagenoeg gehaald. 
 
Er stromen in 2007 minimaal 1200 klanten uit de bijstand (ondermeer door een bre-
dere inzet van Workfirst) 
In 2007 zijn er 1411 uitkeringen beëindigd. Deze doelstelling is daarmee ruimschoots 
gehaald. 
 
Aan het eind van 2007 zijn er nog 2300 bijstandsuitkeringen. 
Op 31 december 2007 waren er in de gemeente Emmen 2069 bijstandsuitkeringen. 
Hiermee is de doelstelling ruimschoots gehaald. 
 
In 2008 een maximale instroom van 875 klanten 
In 2008 zijn 998 nieuwe uitkeringen verstrekt. Dit is meer dan ten doel gesteld was. 
Als reden hiervoor noemt de gemeente de eerste effecten van de kredietcrisis. 
 
In 2008 een minimale uitstroom van 1025 klanten. Waarvan 200 uitstroom naar werk, 
500 naar een gesubsidieerde baan en 325 door andere uitstroom. 
In totaal zijn er in 2008 966 uitkeringen beëindigd. Dit is minder dan ten doel gesteld 
werd. De uitstroom naar regulier werk is met 200 exact gehaald. De uitstroom naar 
een gesubsidieerde baan bedroeg in 2008 170, dit is fors minder dan begroot. De an-
dere uitstroom bedroeg 596, dit ligt hoger dan het doel. 
 
In 2008 dient voor 350 klanten dient een betere uitgangspositie behaald te worden. 
Op basis van dit onderzoek is niet te bepalen of deze doelstelling is gehaald. 
 
Aan het eind van 2008 dienen er nog maximaal 1923 bijstandscliënten te zijn. 
Er waren eind 2008 2180 bijstanduitkering. Dit was meer dan de doelstelling.  
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5. Bedrijfsvoering en informatievoorziening  
 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de bedrijfsvoering en informatie-
voorziening over re-integratie binnen de gemeente Emmen. Het gaat hierbij om de in-
formatievoorziening binnen de ambtelijke organisatie, maar ook om de informatie-
voorziening naar de gemeenteraad. Aan de hand hiervan wordt antwoord gegeven op 
de volgende deelvragen: 

Verzamelt de gemeente gestructureerd informatie over het re-integratiebeleid?  

Heeft de gemeente het re-integratiebeleid geëvalueerd op factoren die het bereiken 
van prestaties en effecten stimuleren of belemmeren. En heeft zij op basis hiervan 
bijgestuurd?  

Vult de gemeenteraad de sturende en toezichthoudende rol adequaat in? 

Krijgt de gemeenteraad tijdige, volledige en betrouwbare informatie over de gereali-
seerde effecten, de geleverde prestaties en de werkelijke kosten? 
 
 

5.1. Bedrijfsvoering 
 
Uit de interviews die binnen de gemeente zijn gehouden komt naar voren dat er bin-
nen de organisatie eenduidigheid bestaat over de wijze waarop re-integratie wordt 
uitgevoerd. Ook vindt er regelmatig scholing plaats om de kennis van de consulenten 
te actualiseren of te vergroten. 
Uit bijna alle interviews komt naar voren dat er kwalitatief goede medewerkers zijn 
binnen de afdeling sociale zaken en dat de werksfeer goed is. Dit komt de uitvoering 
ten goede volgens de geïnterviewden. Aangegeven wordt dat door een goede mix van 
jongere en oudere medewerkers er een frisse blik op de zaken is maar dat er ook veel 
ervaring op de afdeling is. Wel is de werkdruk soms erg hoog door een hoge caseload.  
 
Daar waar het gaat om re-integratietrajecten hebben consulenten de vrijheid om cli-
enten toe te wijzen aan het re-integratiebureau dat hun voorkeur heeft, waar men 
goede ervaringen mee heeft of waar men de cliënt het beste bij vindt passen. Alleen 
wanneer contracten vol beginnen te raken of er contracten zijn waarop te weinig cli-
enten worden geplaatst dan worden de consulenten door de leidinggevende verzocht 
om cliënten toe te leiden naar bepaalde re-integratiebedrijven. Dit is mogelijk omdat 
er in veel gevallen geen specifieke re-integratietrajecten zijn ingekocht, maar contrac-
ten waarbinnen nog verschillende re-integratiemogelijkheden zijn.  
 
Emmen heeft de keuze gemaakt voor een regisseursfunctie; de klantmanager be-
waakt de trajectduur en stelt ook het trajectplan op en monitort deze. De daadwerke-
lijk uitvoer zit bij de re-integratiebedrijven. Deze keuze is gemaakt in samenspel tus-
sen raad en dienst. De dienst legt een voorstel voor, de raad beslist. De re-
integratieverordening wordt aangeboden en goedgekeurd door de raad evenals de op-
gestelde contracten, dus niet elk afzonderlijk trajectplan. 
 
De gemeente Emmen heeft een Dienst Beleid die los staat van de uitvoering. Binnen 
deze dienst wordt het meerjarig beleid vastgesteld. Dit gaat in overleg met de klant-
managers. Ook de inkoop volgt dit proces.  
 
De inkoop vindt plaats op dezelfde wijze, waarbij eveneens overleg plaats vindt met 
klantmanagers. Via een Europese aanbesteding zijn de trajecten in 2004 aanbesteed. 
De looptijd van deze contracten was in principe 2 jaar, maar de contracten zijn bijna 



Re-integratie in de gemeente Emmen – Eindrapport- 
CAB, 16 februari 2010   
 

34 

allemaal verlengd. Uit de interviews komt naar voren dat één van de redenen hiervoor 
was dat men tevreden was en de bedrijven de kans wilde geven zich te bewijzen, 
waarbij men twee jaar te kort vond. Ook de economische ontwikkeling heeft hierbij 
een rol gespeeld. In 2008 heeft er een nieuwe aanbestedingsronde plaats gevonden 
waarbij alle lopende contracten geëvalueerd zijn.  
 
Het aantal FTE`s binnen de afdeling Sociale Zaken is de afgelopen jaren toegenomen. 
Ook het externe personeel is toegenomen. De eigen bezetting blijft hiermee binnen de 
begroting. Wordt het extern ingehuurde personeel meegenomen dan komt men boven 
de begrootte bezetting uit. 
In 2008 was 14% van het totale personeel extern ingehuurd. Hierbij is het van belang 
op te merken dat ingehuurd personeel gefinancieerd kan worden vanuit het werkbud-
get van de WWB, wanneer zij ingezet worden voor re-integratiedoeleinden. Uit de 
prognose van de besteding van het werkbudget blijkt dat de gemeente Emmen van 
deze mogelijkheid gebruik maakt.  
 

Tabel 25. Aantal FTE binnen de afdeling Sociale Zaken gemeente Emmen 

Jaar Begroot 
Bezetting Maand 12  

(excl. extern) 
Extern  

2006 ? 97,05 ? 
2007 118,28 111,34 15,61 
2008 127,81 119,36 20,06 

Bron: gemeente Emmen 

 
5.2. Cliënt, uitvoering en proces  

 
De gemeente Emmen beschikt over een cliëntvolgsysteem, waarin informatie over de 
cliënten van Sociale Zaken wordt bijgehouden. Het gaat hierbij om kenmerken van de 
cliënt als geslacht en opleidingsniveau, maar ook om de inschatting van de kans op 
werk. In het cliëntvolgsysteem wordt ook bijgehouden welke trajecten een cliënt volgt 
en welk resultaat dit heeft.  
 
Naast de informatie in het cliëntvolgsysteem maakt de gemeente voor informatie over 
re-integratie gebruik van de rapportages die de verschillende re-integratiebedrijven 
aanleveren. Deze rapportages bevatten overzichten van de totale resultaten die de 
bedrijven behalen, maar laten ook zien wat er op individueel niveau met cliënten ge-
beurt. In de contracten die de gemeente afsluit met re-integratiebedrijven zijn afspra-
ken gemaakt over de voortgangsrapportages.  
Tijdens het onderzoek is gebleken dat de indrukken van de klantmanagers over cliën-
ten vaak gebaseerd zijn op de rapportages van de re-integratiebedrijven, gecombi-
neerd met een eigen inschatting van de cliënt. Aangegeven wordt dat de caseload on-
der de klantmanagers hoog is. Waardoor het soms moeilijk is om alle cliënten even 
goed in de gaten te houden.  
De voortgangsrapportages zijn niet de enige bron van informatie voor de gemeente. 
De klantmanagers van de gemeente en de consulenten van de re-integratiebedrijven 
hebben onderling ook contact. Tijdens deze gesprekken wordt op cliëntniveau infor-
matie uitgewisseld over voortgang en afstemming.  
 
De afdeling Sociale Zaken houdt zelf ook gegevens over de trajecten bij. In manage-
mentrapportages worden per contractpartij de toeleidingen, resultaat en uitstroom 
gemonitord.  
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De informatie over de resultaten van de afdeling Sociale Zaken worden verwerkt in de 
maandrapportages van de Dienst Publiek, die tweemaal per jaar aan de raad worden 
aangeboden, de laatste Marap volgt in de vorm van de jaarrekening. Hierin wordt op 
hoofdlijnen de ontwikkeling in het bestand en de doeltreffendheid van re-integratie 
weergeven.  
 
Het CAB heeft telefonisch contact gehad met Cvites en Entree. Deze re-
integratiebedrijven zijn in algemene zin tevreden over de samenwerking met de ge-
meente Emmen in de periode 2006-2008.  
Alle ingezette trajecten waren in principe gericht op uitstroom naar werk. Na aanmel-
ding van een klant bij een re-integratiebedrijf volgt een intake/diagnose die uitmondt 
in een trajectplan. Dit trajectplan wordt ter akkoord aan de casemanager van de ge-
meente voorgelegd en is leidend voor de activiteiten in de uitvoering. Afstemming met 
de gemeente vond plaats op twee niveau: op klantniveau tussen de casemanager van 
de gemeente en de consulent van het rib en op management niveau in kwartaalver-
antwoordingen naar het ESF bureau Drenthe en de gemeente. Er is tussentijds en bij 
de verlening van de contracten op kavel I en II slechts in heel beperkte mate door de 
gemeente bijgestuurd. Wel zijn parallel aan kavel I en II een groot aantal klanten in 
LVU-constructies “weggezet”. 
 
Kritische kanttekening werden vooral gezet bij de volgende punten: 

• kwaliteit van het bestek 
• (zeer) wisselende aanmelding/instroom in trajecten 
• kwaliteit van de instroom (veel klanten met een dermate grote afstand tot de 

arbeidsmarkt dat uitstroom naar werk een stap te ver is) 
• de frequente wisselingen van klantmanagers bij de gemeente 
• de evaluatie van kavel I en II vond plaats tijdens de nieuwe aanbesteding. Re-

integratiebedrijven durfden hierdoor niet al te kritisch te zijn om de eigen 
kansen op een nieuw contract niet negatief te beïnvloeden.  

 
5.3. Gemeenteraad 

 
Met de invoering van de WWB hebben gemeenten een grote mate van beleidsvrijheid 
en een sterke financiële verantwoordelijkheid gekregen om te bepalen hoe ze re-
integratie binnen de eigen gemeente vormgeven. De gemeenteraad moet hierbij op 
hoofdlijnen het re-integratiebeleid bepalen en vervolgens controleren of het college 
van burgemeester en wethouders dit goed uitvoert. Deze controlerende taak is met 
het verminderde toezicht door het Rijk in belang toegenomen. De controle door de 
gemeenteraad kan leiden tot bijsturen van het beleid en/of de uitvoering. Dit heeft al-
les te maken met het 'dualisme' in het gemeentebestuur, waarbij de gemeenteraad en 
het college van B&W duidelijk gescheiden rollen hebben:  
- de gemeenteraad is volksvertegenwoordiger, stelt beleidskaders vast en contro-

leert het college van B&W.  
- het college van B&W neemt de dagelijkse besluiten en neemt de uitvoering voor 

haar rekening.  
Uit verschillende onderzoeken blijkt dat de invulling van de eigen rol door de gemeen-
teraad sinds de invoering van het dualisme in het gemeentebestuur nog in ontwikke-
ling is

33
. 
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 IWI (2006) De rol van de gemeenteraad bij de Wet Werk en Bijstand  
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Teneinde de gemeenteraad in staat te stellen haar controlerende en kaderstellende 
taken zo goed mogelijk uit te voeren, zal zij optimaal geïnformeerd moeten worden. 
Hierbij gaat het met name om een viertal aspecten

34
: 

1. Informatie op maat, dus niet te gedetailleerd en niet onnodig uitgebreid, maar 
wel tijdig genoeg om te komen tot bijsturing waar dat nodig is. 

2. Informatie aanbieden die aansluit bij SMART geformuleerde doelstellingen. 
3. Het in perspectief plaatsen van behaalde resultaten: doen we het beter dan in het 

verleden of doen we het beter dan vergelijkbare gemeenten. 
4. Informatie zodanig aanbieden dat deze beleidsrelevant is; bijvoorbeeld niet één 

plan voorleggen, maar enkele onderbouwde varianten, die de gemeenteraad kan 
afwegen. 

 
De informatie aan de gemeenteraad moet daarbij tijdig, volledig en betrouwbaar zijn. 
Met ‘tijdig’ wordt bedoeld dat de informatie op een zodanig moment openbaar wordt 
dat daar in de oordeelsvorming rekening mee gehouden kan worden. Met ‘volledig’ 
wordt bedoeld dat de informatie het beleid adequaat weerspiegelt en aansluit bij de 
informatiebehoefte van de gemeenteraad. Met ‘betrouwbaar’ wordt bedoeld dat de in-
formatie geen materiële onjuistheden bevat. Dit zijn de minimale vereisten voor de in-
formatie aan de gemeenteraad, zodat zij in staat wordt gesteld om goed toezicht te 
houden op de uitvoering van het re-integratiebeleid en invulling kan geven aan haar 
controlerende taak. 
 
De gemeenteraad ontvangt op het terrein van re-integratie twee keer per jaar een be-
leidsrapportage. Deze worden aangevuld met de begroting en de jaarrekening. In de-
ze documenten wordt op hoofdlijnen aangegeven wat er gebeurd op het vlak van re-
integratie.  
 
Uit analyse van de onderliggende documenten bij de commissievergaderingen en de 
verslagen van de vergaderingen kan gesteld worden dat de gemeenteraad van de 
gemeente Emmen zijn controlerende en kaderstellende rol slechts deels kan invullen. 
Hiervoor zijn verschillende redenen aan te dragen: 
 

o De beleidsrapportages geven slechts inzicht in de verwachting van het aantal 
bestandsontwikkeling en in te zetten trajecten. Niet duidelijk is voor welke 
groepen de trajecten ingezet dienen te worden en wat de het resultaat dient 
te zijn. Wel worden doelen weergegeven met betrekking tot instroom en uit-
stroom.  

o De raad ontvangt geen informatie over welke instrumenten werken en welke 
niet. Ook ontbreekt informatie over kwalitatieve kenmerken van het bestand. 

o De raad heeft sinds de invoering van de WWB geen opiniërend debat gevoerd 
over wat zij wil bereiken met re-integratie en op welke wijze dit dient te ge-
beuren.  

 
Vanuit de interviews komt naar voren dat de raad zich slechts op hoofdlijnen bezig 
houdt met re-integratie en het zelf niet agendeert. Als oorzaak hiervan wordt het dua-
le stelsel genoemd waarbij de raad zich niet met de uitvoering bemoeid.  
 
Wanneer de vier eerder genoemde aspecten van informatievoorziening aan de ge-
meenteraad worden afgezet tegen de resultaten uit de documentstudie en het inter-
views ontstaat het onderstaande beeld. 

                                                
34 RWI (2008) Sturingsinformatie lokaal re-integratiebeleid 
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Tabel 26. Aspecten van informatievoorziening aan de gemeenteraad 

Aspect 
De informatie is op maat, dus niet te gedetailleerd en niet onnodig uitgebreid, maar wel tijdig genoeg 
om te komen tot bijsturing waar dat nodig is. 
De belangrijkste sturingsdocumenten voor de gemeenteraad (de beleidsrapportages en jaarrekening) 
geven de gemeenteraad op hoofdlijnen informatie over het re-integratiebeleid. De informatievoorzie-
ning verschijnt tot 3 keer per jaar. Doordat de informatie meerdere keren per jaar beschikbaar is, biedt 
het de mogelijkheid om tijdig bij te sturen. De informatie is echter niet volledig op maat omdat de in-
formatie op zeer hoog abstractie niveau is. Dit maakt bijsturing moeilijk, zo niet onmogelijk 
De informatie sluit aan bij SMART geformuleerde doelstellingen. 
De informatie sluit aan op de gestelde doelen.  
Behaalde resultaten worden in perspectief geplaatst: doen we het beter dan in het verleden of doen we 
het beter dan vergelijkbare gemeenten? 
In diverse stukken naar de gemeenteraad worden de behaalde resultaten afgezet tegen de resultaten 
uit de voorgaande jaren en soms tegen het landelijk beeld. Een vergelijking met andere gemeenten 
ontbreekt.  
Informatie wordt zodanig aangeboden dat deze beleidsrelevant is; bijvoorbeeld niet één plan voorleg-
gen, maar enkele onderbouwde varianten, die de gemeenteraad kan afwegen. 
In de begroting wordt de inzet van het College voor het planjaar weergegeven. Alternatieve scenario’s 
worden in de re-integratienota niet geboden, waardoor er voor de gemeenteraad weinig te kiezen is. 
Overigens heeft neemt de raad hierbij ook niet het eigen heft in handen. 

Bron: RWI (2008) Sturingsinformatie lokaal re-integratiebeleid 
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6. Beantwoording deelvragen 
 
 

In hoeverre is het beleid van de gemeente Emmen, om zijn bijstandsgerechtigden te 
leiden naar werk of aan de andere kant te activeren, in de periode 2006 tot en met 
2008 doelmatig en doeltreffend geweest? 
 
De bestuurlijke agenda met betrekking tot re-integratie hinkt in de gemeente Emmen 
op twee gedachten. Het college stelt heel duidelijk werk boven inkomen, maar geeft 
aan de andere kant aan dat er een groep mensen is die dit niet zomaar kan bereiken. 
Deze tweeledige gedachte zien we in het beleidsprogramma terug komen. Het be-
leidsprogramma is ingericht op toeleiding naar werk, ook voor de doelgroep met een 
andere horizon dan werk blijft de arbeidsmarkt het ultieme doel. Maar voor de laatste 
groep staat activering en participatie centraal.  
De kwantitatieve doelen zijn vooral gericht op bestandsreductie, door zowel in-
stroombeperking en uitstroombevordering. 
 
Het motto is “Werk boven inkomen”. Wanneer we naar de gemeente Emmen kijken 
dan is zij er redelijk in geslaagd dit motto in de praktijk te brengen. De gemeente 
heeft tussen 2006 en maart 2009 het aantal bijstandsuitkeringen met 18% af zien 
nemen. Hiermee is de daling iets minder sterk dan de landelijke daling van gemiddeld 
19% in dezelfde periode. 
Naast de daling van het aantal bijstandsuitkeringen blijkt de gemeente Emmen een 
gemiddeld resultaat te bereiken met het aantal trajecten dat tot (gesubsidieerd) werk 
leidt. 
De daling van het bijstandsbestand heeft er toegeleid dat de gemeente het aanvan-
kelijke tekort op het inkomensdeel heeft omgezet naar een overschot. 
De gemeente Emmen heeft een teruglopend overschot op het werkdeel. Daar waar er 
aanvankelijk grote overschotten waren is de gemeente nu aan het interen op de op-
gebouwde reserves. 
 
De WWB bevatte echter meer dan alleen een motto. Een van de belangrijkste ken-
merken van de wet was de vergaande beleidsvrijheid voor gemeenten, waardoor lo-
kale invulling van het re-integratiebeleid mogelijk werd. 
In de gemeente Emmen is gebruik gemaakt van de beleidsvrijheid door een sterke 
samenwerking met het UWV-werkbedrijf aan te gaan. De indruk bestaat echter dat 
de beleidsvrijheid vooral binnen de gemeentelijke organisatie wordt benut. De raad 
heeft hier weinig invloed op gehad.  
 
Een aantal zaken met betrekking tot de gemeente Emmen vallen op. In de eerste 
plaats lijkt het er op dat de daling van het aantal bijstandsuitkeringen van de ge-
meente Emmen behaald wordt door een uitstroom naar gesubsidieerde arbeid. Hier-
mee wordt weliswaar de bijstandsuitkering van een cliënt stop gezet en wordt er be-
spaard op het inkomens deel. De kosten voor de gesubsidieerde arbeid blijven echter 
wel voor rekening van de gemeente, zij het op het werkdeel. Dat is geoormerkt bud-
get (en blijft bij overschotten). 
 
Daarnaast zet de gemeente haar eigen re-integratietrajecten vrijwel geheel in op uit-
stroom naar (gesubsidieerd) werk. Voor activiteiten gericht op sociale activering is 
minder aandacht. Hiermee blijft een grote groep cliënten buiten beeld. 
 
Zoals eerder aangegeven heeft de WWB een grote lokale beleidsvrijheid aan gemeen-
ten gegeven. Deze vrijheid brengt met zich mee dat de gemeenteraad op de WWB 
haar kaderstellende en controlerende rol dient in te vullen. In het onderzoek blijkt 
niet dat de raad kaders en doelen heeft gesteld. Dit maakt het moeilijk om de contro-
lerende rol in goed in te vullen. 



Re-integratie in de gemeente Emmen – Eindrapport- 
CAB, 16 februari 2010   
 

39 

Als we de informatievoorziening aan de gemeenteraad van de gemeente Emmen be-
oordelen aan objectieve criteria, die meten of de informatievoorziening voldoende is 
voor de raad om te controleren en om haar kaderstellende rol uit te voeren, dan blijkt 
dit slechts beperkt het geval. De begroting, beleidsrapportages en jaarrekening ge-
ven de gemeenteraad op hoofdlijnen informatie over het re-integratiebeleid. De in-
formatievoorziening verschijnt tot 3 keer per jaar. Doordat de informatie meerdere 
keren per jaar beschikbaar is, biedt het de mogelijkheid om tijdig bij te sturen. De in-
formatie is echter niet volledig op maat, omdat de informatie op zeer hoog abstrac-
tieniveau is. 
 
Terugkomend op de algemene vraag van dit onderzoek kan gesteld worden dat de 
gemeente Emmen een doelmatig en doeltreffend beleid voert waar het gaat om de 
toeleiding van bijstandsgerechtigden naar werk en activering. De gemeente doet het 
niet beter dan anderen, maar ook niet slechter. 

 
Wat zijn de doelen die de gemeente wil behalen met het re-integratiebeleid en zijn 
deze SMART geformuleerd?  
 
Bestuurlijk zet gemeente Emmen sterk in op participatie. Hierbij gaat het met name 
om meedoen. Het college benoemt hierbij expliciet dat zij zich ervan bewust is dat 
niet iedereen in staat is om dit op eigen kracht te doen. “Het college zal zich daarom 
in het bijzonder richten op burgers die een extra steun in de rug nodig hebben om 
zelfstandig en zinvol te participeren in de samenleving”. Opvallend is daarom des te 
meer dat de vertaling hiervan in het bestuursakkoord erg gericht is op werk boven in-
komen. Vrijwel alle af te leiden doelen zijn gericht op werk of ondersteuning bij de 
weg naar werk. 
 
De tweeledige gedachte zien we wel in het beleidsprogramma terug komen. Het be-
leidsprogramma is ingericht op toeleiding naar werk, ook voor de doelgroep met een 
andere horizon dan werk blijft de arbeidsmarkt het ultieme doel. Maar voor de laatste 
groep staat activering en participatie centraal.  
 
De kwantificering van de doelen van de gemeente worden gedaan in de afdelingsplan-
nen van Sociale Zaken. Hierbij valt ook weer op dat de doelen gericht zijn op uit-
stroombevordering en instroombeperking, met andere woorden bestandsreductie. 
 
Met betrekking tot de beoordeling van de geformuleerde doelen aan de hand van de 
SMART-criteria valt op dat de doelen van bestuur en uit het beleidsplan vaak niet 
tijdsgebonden zijn. De doelen die dicht bij de uitvoering liggen en kwantitatief zijn 
voldoen wel aan de criteria. 

Heeft de gemeente de beoogde prestaties en effecten gerealiseerd en tegen welke 
kosten?  
Als we de kwantitatieve doelen afzetten tegen de behaalde resultaten dan valt op dat 
de gemeente Emmen de doelstellingen op het gebied van bestandsreductie in 2007 
behaald heeft. De instroom lag hoger maar doordat ook de uitstroom hoger was is de 
bestandsreductie geslaagd. 
Voor 2008 geldt een ander verhaal. De bestandsreductie is hier niet gehaald. Dit werd 
veroorzaakt doordat de instroom hoger lag dan het doel en de uitstroom lager. De uit-
stroom naar regulier werk is behaald, maar de uitstroom naar gesubsidieerd werk 
bleef ver achter. De niet behaalde bestandsreductie wordt door de gemeentelijke or-
ganisatie geweten aan de eerste effecten van de kredietcrisis.  
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Wanneer we kijken naar de andere doelen, dan zien we dat de meeste doelen behaald 
worden. Er worden trajecten voor verschillende doelgroepen opgezet en de samen-
werking met werkgevers en het UWVwerkbedrijf is van de grond. Hoewel het UWV-
werkbedrijf niet altijd tevreden is over de samenwerking zijn de doelen van de ge-
meente wel gehaald.  
 

Welke vormen van re-integratie leiden tot welk resultaat. 

Van de door de gemeente ingezette re-integratietrajecten leidt 36% tot resultaat. De 
trajecten die ingezet worden voor kavel 1 (cliënten die dicht bij de arbeidsmarkt 
staan) leiden het vaakst tot werk: 19% van de trajecten leidt tot uitstroom naar regu-
lier werk. Trajecten in kavel 2 (cliënten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt) 
leiden het vaakst (36%) tot uitstroom naar gesubsidieerd werk.  

Naast re-integratietrajecten zet de gemeente Emmen ook trajecten in het kader van 
“loon voor uitkering” (LVU) in. Deze trajecten hebben net als de re-integratietrajecten 
een uitstroom naar regulier werk van 19%. Opvallend is dat de overgrote meerderheid 
van de cliënten na afloop van het LVU traject geen resultaat heeft behaald en terug-
valt in de uitkering. 

Bestaat er inzicht in de doelmatige besteding van de middelen voor de instrumenten 
voor arbeidsactivering en arbeidstoeleiding?  

Als we kijken naar de kosten voor een traject dan zien we dat een gemiddeld re-
integratietraject in 2007 bij de gemeente Emmen 2.416 Euro kost. Hierbij zijn de kos-
ten voor LVU-trajecten buiten beschouwing gelaten 
 
Wanneer we kijken naar de kosten die gemaakt worden om een cliënt uit te laten 
stromen naar het resultaat (regulier werk, gesubsidieerd werk of participatie) dan 
komt dit gemiddeld uit op 5.684 Euro. 
 
Per beëindigde uitkering blijkt de gemeente Emmen in de periode 2006-2008 gemid-
deld €6.113 uit te geven. Wanneer we kijken naar de kosten die gemaakt worden om 
een cliënt uit te laten stromen naar regulier werk, dan blijkt dit bedrag met €25.107 
ruim vier keer zo hoog te liggen. Uitgaande van de gemiddelde kosten van een uitke-
ring van 12.500 euro, betekent dit dat iemand zo’n 2 jaar uit de bijstand moet blijven 
om de gedane investering terug te kunnen verdienen. 
 
De vraag of er nog meer winst te behalen is door een meer doelmatige uitvoering kan 
niet worden beantwoord, omdat hierbij ook interne en externe factoren (bijvoorbeeld 
verandering van het bestand en de arbeidsmarkt) een rol spelen 

Op welke wijze hebben doelmatigheidsoverwegingen een rol gespeeld bij de beslissing 
om re-integratietrajecten uit te besteden, dan wel zelf uit te voeren? Op welke wijze is 
uiteindelijk een keuze gemaakt voor het uitbesteden, dan wel zelf uitvoeren van re-
integratietrajecten, en hoe is deze keuze onderbouwd? 

De gemeente heeft ervoor gekozen door te gaan in de bestaande situatie, wat inhoudt 
dat de re-integratietrajecten uitbesteed worden aan private re-integratiebedrijven.  
Hiervoor is (zo blijkt uit verschillende interviews) een aantal redenen. In de eerste 
plaats waarborgt dit de continuïteit, men heeft het personeel niet in dienst. De ge-
meentelijke organisatie is daardoor minder kwetsbaar voor schommelingen in het bij-
standsbestand. Verder wordt als belangrijk argument aangevoerd dat de private be-
drijven gespecialiseerd zijn in het uitvoeren van de trajecten en de gemeente niet. De 
keus voor uitbesteding is daarmee, volgens de gemeente, ook een keus voor kwaliteit. 
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Verzamelt de gemeente gestructureerd informatie over het re-integratiebeleid?  
Vanuit de dienst wordt veel verschillende informatie verzameld over de uitvoering en 
de resultaten van het gevoerde re-integratiebeleid. Hierbij maakt zij gebruik van ver-
schillende bronnen. In de eerste plaats betreft het hier het eigen cliëntvolgsysteem. 
Uit dit systeem kunnen overzichten over de behaalde resultaten van het gevoerde be-
leid gehaald worden. Verder maakt zij gebruik van de rapportages die de verschillende 
re-integratiebedrijven aanleveren. De rapportages bevatten overzichten van wat de 
verschillende bedrijven bereikt hebben. Het gaat hier om instroom van cliënten, de 
stand van zaken binnen trajecten en de gegevens over de uitstroom.  
Ook houdt de gemeentelijke organisatie zelf gegevens bij over trajecten. In de mana-
gementrapportages worden per contractpartij de toeleidingen, resultaat en instroom 
bijgehouden. 

Heeft de gemeente het re-integratiebeleid geëvalueerd op factoren die het bereiken 
van prestaties en effecten stimuleren of belemmeren. En heeft zij op basis hiervan 
bijgestuurd?  
De gemeente Emmen heeft verschillende onderzoeken laten doen naar haar bij-
standsbestand. Onderzoeken in de periode 2006-2008 op het terrein van het re-
integratiebeleid zijn wij niet tegen gekomen.  

Krijgt de gemeenteraad tijdige, volledige en betrouwbare informatie over de gereali-
seerde effecten, de geleverde prestaties en de werkelijke kosten? 
De belangrijkste sturingsdocumenten voor de gemeenteraad (de begroting, beleids-
rapportages en jaarrekening) geven de gemeenteraad op hoofdlijnen informatie over 
het re-integratiebeleid. De informatievoorziening verschijnt tot 3 keer per jaar. Door-
dat de informatie meerdere keren per jaar beschikbaar is, biedt het de mogelijkheid 
om tijdig bij te sturen. De informatie is echter niet volledig op maat omdat de infor-
matie op zeer hoog abstractie niveau is. Dit maakt bijsturing moeilijk, zo niet onmo-
gelijk. In de begroting wordt de inzet van het College voor het planjaar weergegeven. 
Alternatieve scenario’s worden in de re-integratienota niet geboden, waardoor er voor 
de gemeenteraad weinig te kiezen is. Overigens neemt de raad hierbij ook niet het ei-
gen heft in handen 

Vult de gemeenteraad de sturende en toezichthoudende rol adequaat in? 
De aandacht van de gemeenteraad voor het re-integratiebeleid van de gemeente be-
perkt zich erg tot de hoofdlijnen. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen. In de 
eerste plaats biedt de verstrekte informatie over re-integratie, zoals hierboven aange-
geven, de raad onvoldoende handvatten om de bij te sturen. Daarnaast zien we dat 
de gemeenteraad ook zelf weinig initiatief genomen heeft om het onderwerp zelf te 
agenderen. De gemeenteraad krijgt informatie op gezette tijden en neemt hier genoe-
gen mee.  
Overigens is het aan de raad zelf in hoeverre zij geïnformeerd wil worden en in hoe-
verre men het re-integratiebeleid belegd bij college en organisatie. 
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Bijlage 1. Methodologische verantwoording.  
 

Om de onderzoeksvragen, te beantwoorden heeft het CAB een documentstudie uitge-
voerd en diverse interviews gehouden. 
 
Documentstudie 
Om een helder en compleet beeld te kunnen schetsen van de wijze waarop het re-
integratiebeleid is ingevuld is een documentstudie uitgevoerd. Voor deze document-
studie is ondermeer gebruik gemaakt van de volgende documenten en bronnen. 
 
Documenten 
o APE (2005) Bijstandsscan gemeente Emmen, Den Haag 
o Bureau Onderzoek & IPC, gemeente Groningen (2004), Uit de bijstand: de resul-

taten van trajectactiviteiten, Groningen 
o CAB en Atlas voor gemeenten (2007/2008) Divosa Monitor 2007& 2008, in op-

dracht van Divosa, Utrecht 
o Gemeente Emmen (2006) bestuursakkoord 2006-2010. Samen-Doen in vertrou-

wen. Vertrouwen in Samen Doen, Emmen 
o Gemeente Emmen (2007) Jaarplan Sociale Zaken 2007, Emmen 
o Gemeente Emmen (2008) jaarplan Sociale Zaken 2008, Emmen 
o Gemeente Emmen(2006) Afdelingsjaarplan dienst Publiek afdeling AZK 2006 

Emmen 
o Gemeente Emmen, Beleidsplan Werk en Inkomen 2007-2011, Den Haag 
o IWI (2006) De rol van de gemeenteraad bij de Wet werk en bijstand  
o Kamerstukken II 2004-2005, 30 202. Wijziging van de Wet werk en bijstand en 

enige andere wetten in verband met het vervallen van de uitbestedingsverplich-
ting voor re-integratie voor gemeenten 

o Koning, J. de, A. Gelderblom, K. Zandvliet & L. van den Boom (2005) Effectiviteit 
van re-integratie: de stand van zaken, literatuuronderzoek.  Rotterdam: SEOR. 

o Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2008) Van uitkering naar werk: be-
leidsdoorlichting re-integratie, Den Haag 

o Regioplan (2006) De re-integratiemarkt geijkt. Amsterdam: Regioplan 
o Rekenkamer Amsterdam (2007): Re-integratie - begeleiding van bijstand naar 

werk, Amsterdam 
o Rekenkamercommissie Achtkarspelen, Dantumadeel, Dongeradeel (2007), Doel-

treffendheid en doelmatigheid van re-integratie, Groningen 
o Rekenkamercommissie Emmen (2006) Verkennend onderzoek bevordering ar-

beidsparticipatie in Emmen, Emmen 
o Rekenkamercommissie Utrecht (2006) Maak werk van bijstand, Utrecht 
o RWI (2008) Sturingsinformatie lokaal re-integratiebeleid 
o SEO (2006), Van bijstand naar werk in Amsterdam, Amsterdam 
o SEOR (2006), Het gebruik van prikkels in de bijstand, Rotterdam 
o SGBO (2008) Quick Scan re-integratiebeleid gemeente Emmen, Den Haag 
o Streekraad Oost-Groningen (2004), Monitor re-integratie Oost-Groningen, Gro-

ningen 
o Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 28719, nr 43 
o VNG (2007) Samen aan de slag. Bestuursakkoord rijk en gemeenten, Den Haag 
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Overige bronnen: 
o Raadsinformatiesysteem gemeente Emmen 
o Kernkaart Wet Werk en Bijstand, ministerie SZW 
o CBS 
o CWI 
o Contracten met re-integratiebedrijven 
o Voortgangsrapportages re-integratiebedrijven 
o Nota inkoop en aanbestedingsbeleid gemeente Emmen (2005) 
o Maraps DSZW gemeente Den Haag 

 
Interviews 
Omdat de uitvoering van het re-integratiebeleid in de gemeente breder is dan alleen 
het uitvoeren van regelingen is de documentstudie uitgebreid met enkele interviews. 
Deze interviews geven zicht op de uitvoeringspraktijk en de achterliggende motivaties 
voor het re-integratiebeleid. De volgende personen te interviewen zijn geïnterviewd: 
 

o Dhr. G. Evenhuis, wethouder sociale zaken gemeente Emmen; 
o Dhr. L. Koopal;, manager Sociale Zaken, gemeente Emmen; 
o Mevr.  A. Uineken, hoofd afdeling Werk, gemeente Emmen 
o Dhr. P. Tjepkema, teamleider werk, gemeente Emmen 
o Dhr. K. Oost, accountmanager gemeene Emmen 
o Beleidsmedewerkers en controller van de gemeente Emmen  

Groepsinterview met: 
- Dirk de Vries (controller) 
- Harry Kroeze (beleidsmedewerker) 
- Willem Hoftijzer (beleidsmedewerker) 

o Klantmanagers gemeente Emmen 
Groepsinterview met: 

- Annet Veenhoven 
- Jantje Kamps 
- Aukje Klement 

o Dhr. W. Helder, voorzitter WWB-cliëntenraad gemeente Emmen 
o Dhr. G. Hoving, CVites 
o Mevr. T. Kamps, Entree 
o Mevr. R. Schuiling, UWV WERKbedrijf Emmen 
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