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 vii 

Voorwoord 
 
Dit rapport bevat de eindresultaten van de eerste evaluatie WW-
experimenten. De eerste evaluatie was zodanig opgezet dat deze gelijk 
opliep met de invoering van de tien experimenten en de eerste maanden 
van de feitelijke uitvoering. De evaluatie zou een procesbeschrijving 
van de invoering en de eerste periode van feitelijke uitvoering moeten 
opleveren, alsmede een eerste inzicht in de resultaten. Ook zou een 
onderzoeksstramien voor de volgende jaren ontwikkeld worden.  
 
Gedurende de evaluatie, die in 2000 van start is gegaan, bleek echter dat 
het aantal toepassingen van de experimenten achterbleef bij de 
verwachtingen vooraf van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en het voormalige Lisv. Dit heeft geleid tot een 
gewijzigde opzet van de evaluatie. De kernvraag werd welke factoren 
doorslaggevend zijn geweest voor het geringe gebruik van de 
experimenten. 
 
Dit rapport doet verslag van de resultaten. De evaluatie in gewijzigde 
opzet is in de periode april 2002 – juli 2002 uitgevoerd door 
projectleider Peter van Nes en José Gravesteijn-Ligthelm (beiden 
SEOR), Ilse Vossen en Marc Visscher (beiden ECORYS-NEI). In 2000 
en 2001 heeft Maureen Pepping (destijds NEI) een belangrijke bijdrage 
geleverd aan activiteiten in het kader van de oorspronkelijke 
evaluatieopzet. Ook Vincent van Polanen Petel (destijds eveneens NEI) 
heeft medewerking verleend aan sommige onderdelen van de 
oorspronkelijke opzet. 
 
Gedurende het gehele traject is het onderzoek begeleid door een 
begeleidingscommissie, bestaande uit: 
• Ton Janusch, ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
• Joyce van der Smitte, ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid, later opgevolgd door Peter Dijcks, eveneens 
van het ministerie. 

• Roland Meijer, UWV (voorheen Lisv). 
• Noortje Mertens, UWV (voorheen Lisv). 
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1 Inleiding 
 
 
1.1 Achtergrond  
 
ECORYS-NEI en SEOR voeren in opdracht van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de eerste evaluatie 
specifieke experimenten WW uit. De tien verschillende experimenten 
zijn met name bedoeld om WW-uitkeringsgerechtigden die wat verder 
van de arbeidsmarkt afstaan te helpen om terug te keren naar betaalde 
arbeid. Eén van deze tien experimenten is gericht op personen waarvoor 
collectief ontslag is aangevraagd, om te voorkomen dat deze personen in 
de WW komen. Acht van de tien experimenten zijn in augustus 2000 
van start gegaan. De twee experimenten die zijn gericht op startende 
zelfstandigen vanuit de WW zijn begin 2001 van start gegaan. Elk van 
de tien experimenten loopt door tot en met het kwartaal volgend op het 
kwartaal waarin de 1.000e toepassing is gerealiseerd, maar de maximale 
looptijd van elk experiment is 4 jaar. 
 
De eerste evaluatie van de specifieke WW-experimenten had 
oorspronkelijk het volgende drievoudige doel: 
1. inzicht krijgen in de wijze waarop de experimenten tot stand zijn 

gekomen en worden uitgevoerd (procesevaluatie); 
2. het vaststellen wat de eerste resultaten zijn, en 
3. het ontwikkelen van een onderzoeksstramien om in de komende 

jaren de effectiviteit van de experimenten zo goed mogelijk te 
kunnen bepalen. 

 
Het gehele proces om tot experimenteermogelijkheden binnen de WW 
te komen is in theorie in vier stappen verdeeld: 
• stap 1: het ontwikkelen van wet- en regelgeving; 
• stap 2: het definiëren van richtlijnen voor de uitvoering van de 

  experimenten; 
• stap 3: het voorbereiden van de feitelijke uitvoering

 (implementatie); 
• stap 4:  de feitelijke uitvoering van de experimenten. 
 
In de periode mei-december 2000 is een aantal onderzoeksactiviteiten 
uitgevoerd.  
• Er zijn interviews gehouden voor de eerste (ontwikkeling van de 

wet- en regelgeving) en tweede stap (totstandkoming van de 
richtlijnen voor de uitvoering) in het proces om te komen tot de 
experimenteermogelijkheden binnen de WW. Dit heeft 
geresulteerd in een procesbeschrijving in een tussenrapport dat in 
oktober 2000 aan de begeleidingscommissie is opgeleverd1. 

                                                                 
1  NEI/SEOR, Eerste evaluatie specifieke WW-experimenten, Tussenrapport, Rotterdam, 

oktober 2000, niet openbaar. 
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• Er hebben gesprekken en briefwisselingen met het (toenmalige) 
Lisv2 plaatsgevonden om de relevante gegevens te verkrijgen 
voor de eerste resultaatmeting. 

• Er is een uitgebreid deel (hoofdstuk 3) van de tussenrapportage 
besteed aan het onderzoeksstramien, onder andere op basis van 
informatie over databestanden van het toenmalige Lisv en 
ervaring van betrokken onderzoekers.  

• Er zijn gesprekspuntenlijsten opgesteld voor de interviews voor 
stap 3 (implementatie) en stap 4 (de daadwerkelijke uitvoering), 
en ook voor interviews voor de ontwikkeling van het 
onderzoeksstramien.  

 
Begin 2001 is door de begeleidingscommissie besloten de verder 
voorgenomen onderzoeksactiviteiten voorlopig uit te stellen, in ieder 
geval tot het najaar van 2001. De reden hiervoor was dat het aantal 
toepassingen van de experimenten gering was en ook maar langzaam 
toenam. Daarom leek het beter om de interviews voor stap 3 (de 
voorbereiding van de feitelijke uitvoering) en stap 4 (de feitelijke 
uitvoering van de experimenten) enige tijd uit te stellen totdat er 
voldoende toepassingen van de experimenten waren gerealiseerd.  
 
In januari 2002 is de begeleidingscommissie van het onderzoek weer bij 
elkaar gekomen. Op dat moment was het aantal toepassingen nog steeds 
(zeer) klein (zie tabel 1.1). Tot en met februari 2002 lag het aantal 
toepassingen van alle experimenten tezamen voor zover bekend op 556 
en per eind mei 2002, bijna twee jaar na de start van acht experimenten, 
op 781. 
 
 

                                                                 
2 In deze periode hadden we te maken met het Lisv en de uvi’s (uitvoeringsinstellingen). Bij 

de herstructurering van het sociale zekerheidsstelstel zijn het Lisv en de uvi’s omgevormd 
naar respectievelijk UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) en UWV-
onderdelen. Als het in de tekst gaat over de periode voor 2002 spreken we over het 
voormalige/toenmalige Lisv en de voormalige/toenmalige uvi’s; als het gaat over de 
periode na 1 januari 2002 spreken we over het UWV en de UWV-onderdelen. 
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Tabel 1.1 Aantal toegekende experimenten WW tot en met 
februari 2002a) 

 
 UWV-

Gak 
UWV-
Guo 

UWV-Bouw-
nijverheid 

UWV-
Cadans 

Totaal 

Zelfstandige verlenging herlevingstermijn 85 1 9 5 100 
Zelfstandige met inkomstenkorting 52 0 2 15 69 
Proefplaatsing 68 0 11 15 94 
Loonsuppletie 54 1 2 3 60 
Preventief collectief ontslag 51 1 0 71 123 
Preventief meermalen WW per jaar 1 0 0 0 1 
Omscholing tot leerkracht 23 0 3 29 55 
Bedrijfsgerichte scholing  2 0 1 9 12 
Verlenging maximale scholingsduur 15 0 0 12 27 
Uitbreiding praktijkdeel van scholing 11 0 0 4 15 
Totaal 362 3 28 163 556 
 
a) De cijfers van Cadans zijn tot en met 25 maart 2002. 
Bron: UWV. 
 
 
Niet alleen het aantal toepassingen is tot dusver gering, er is ook geen 
explosieve groei van het aantal toepassingen in de tijd te constateren 
(zie tabel 1.2). Tussen mei 2001 en december 2001 is het aantal 
toepassingen met gemiddeld circa 40 per maand toegenomen. In de 
eerste vijf maanden van 2002 bedraagt de toename gemiddeld bijna 80 
per maand. Er is dus wel degelijk sprake van een groei, maar duidelijk 
niet van een aanmerkelijke stijging van het aantal toepassingen, die zou 
kunnen wijzen op éénmalige en tijdelijke invoeringsproblemen.  
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Tabel 1.2 Groei van het aantal toegekende experimenten WW  
(x 100 procent) tot en met mei 2002a) 

 
Stand Groei in absolute aantallen Stand  

Mei 2001 Mei 2001-
september 

2001 
 

(4 mnd) 

September 
2001-

december 
2001 

(3 mnd) 

December 
2001-

februari 
2002 

(2 mnd) 

Februari 
2002- 

mei 2002 
 

(3 mnd) 

Mei 2002 

Zelfstandige verlenging 
herlevingstermijn 3 11 20 66 73 173 
Zelfstandige met 
inkomstenkorting 1 2 25 41 58 127 
Proefplaatsing 19 30 31 14 35 129 
Loonsuppletie 24 17 11 8 15 75 
Preventief collectief ontslag 17 71 9 26 30 153 
Preventief meermalen WW 
per jaar 0 1 0 0 0 1 
Omscholing tot leerkracht 26 11 15 3 5 60 
Bedrijfsgerichte scholing  6 2 3 1 0 12 
Verlenging maximale 
scholingsduur 15 1 8 3 3 30 
Uitbreiding praktijkdeel van 
scholing 11 0 2 2 6 21 
Totaal 122 146 124 164 225 781 
 
a) De cijfers van Cadans zijn tot en met 25 maart 2002. 
Bron:  UWV. 
 
 
Daarbij moet verder worden aangetekend dat het experiment 
zelfstandigen verlenging herlevingstermijn (met relatief veel 
toepassingen in het begin van 2002) eind maart 2002 is gesloten voor 
nieuwe toepassingen. Omdat in dit experiment de herlevingstermijn is 
opgerekt naar drie  jaar, zou het experiment na de wettelijke periode van 
vier jaar door moeten lopen als na maart 2002 wel nieuwe toepassingen 
mogelijk zouden zijn geweest. 
 
Zowel de stand- als de groeicijfers van het aantal toepassingen zijn voor 
de begeleidingscommissie in januari 2002 aanleiding geweest te 
besluiten om het karakter van het lopende onderzoek te veranderen in 
een onderzoek naar de belangrijkste redenen waarom weinig gebruik 
wordt gemaakt van de experimenteermogelijkheden.  
 
 



 5

1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen 
 
De – aangepaste - centrale probleemstelling van dit onderzoek luidt: 
 
Door welke oorzaken blijft het verloop van het aantal toepassingen van 
de experimenten achter bij de verwachtingen? 
 
Doel van dit onderzoek is om inzichten te verschaffen die kunnen 
worden benut voor besluitvorming over nader te ondernemen acties, 
bijvoorbeeld op het vlak van de regelgeving of de uitvoeringspraktijk. 
 
De centrale probleemstelling is uitgewerkt tot de volgende 
onderzoeksvragen: 
1. Welke rol spelen veranderingen op de arbeidsmarkt en daarmee 

gepaard gaande veranderingen in het werklozenbestand (volume 
en opbouw) bij het geringe aantal toepassingen tot nu toe? 

2. Zijn aspecten van de regelgeving (zowel van SZW als nadere 
voorschriften van UWV) doorslaggevende factoren bij het 
geringe aantal toepassingen tot nu toe? 

3. Vormen knelpunten in de ondersteuning van de uitvoering 
belangrijke factoren bij het geringe aantal toepassingen tot nu 
toe? 

4. Vormen knelpunten in de uitvoering door UWV-onderdelen en de 
wijze waarop de mogelijkheden door relevante externe partijen 
worden benut belangrijke factoren bij het geringe aantal 
toepassingen tot nu toe? 

5. Welke typen oorzaken zijn met name verantwoordelijk voor het 
beperkte aantal toepassingen van de WW-experimenten? 

 
 
1.3 Voorgeschiedenis 
 
Voorafgaand aan de totstandkoming van de huidige Wet Experimenten 
WW (WEWW) in oktober 1999 was er door diverse organisaties op 
beleidsmatig en uitvoerend niveau al eens geopperd de 
reïntegratiemogelijkheden binnen de WW te verruimen. Hierbij was 
vaak ook al over concrete voorbeelden als proefplaatsing en 
loonsuppletie gesproken. Deze suggesties hebben in 1997 geresulteerd 
in een wetsvoorstel “Anticiperen en Experimenteren” binnen de WW. 
De Raad van State keurde dit wetsvoorstel echter af omdat de hierin 
geformuleerde algemene experimenteermogelijkheden zich te zeer 
zouden onttrekken aan de toezichtbaarheid door zowel de wetgever (de 
Tweede Kamer) als de uitvoerder (het toenmalige CTSV/Lisv). Dit is 
een interessant gegeven omdat waarschijnlijk mede daarom bij de 
uiteindelijke Wet Experimenten WW de wettelijke kaders, waarbinnen 
afwijking van de wet ten behoeve van een experiment mogelijk zou zijn, 
duidelijk zijn geschetst. Na de afkeuring van het eerste wetsvoorstel is 
er een nieuwe, aparte wet voor de experimenteermogelijkheden 
opgesteld. Daarnaast is als vervolg op de anticipeermogelijkheid een 
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subsidieartikel in de WW opgesteld (artikel 69). De reden dat er twee 
losse trajecten van zijn gemaakt is dat er veel vraag was naar beide 
mogelijkheden, en losse trajecten sneller zouden verlopen.  
 
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met het 
opstellen van de WEWW eerst de kaders en de grenzen van de 
experimenteermogelijkheden willen vastleggen. Hierbij heeft het 
toenmalige Lisv als belangrijkste gesprekspartner gediend. Het Lisv 
heeft op haar beurt de toenmalige uvi’s en sectorraden geraadpleegd 
over hun experimenteerwensen binnen de WW. Op deze manier was er 
sprake van een “getrapte” invloed: de toenmalige uvi’s (en sectorraden) 
voorzagen het Lisv van input en ideeën, het Lisv interpreteerde dit en 
verschafte het ministerie van SZW de benodigde informatie. 
Uiteindelijk heeft het ministerie beslist. Dit is overeenkomstig de 
organisatie van de sociale zekerheid en in die zin dus niet afwijkend van 
eerdere, vergelijkbare processen.  
 
Na vastlegging van de kaders in de wet (in april 1999 door de Tweede 
Kamer goedgekeurd) zijn de experimenten vervolgens inhoudelijk en 
gedetailleerd uitgewerkt. Deze uitwerking is vastgelegd in een aantal 
algemene maatregelen van bestuur (amvb’s) en voor de 
scholingsexperimenten in een ministeriële regeling3.  
 
Qua invulling van de experimenten is uiteindelijk gekozen voor een 
duidelijke afbakening van de regels voor de experimenten (de contouren 
zijn duidelijk vastgelegd). Een voorbeeld hiervan is de duidelijke 
afbakening van de doelgroep: de wetgever heeft als doelgroep voor de 
experimenten alle WW-uitkeringsgerechtigden (behalve fase 1) 
gedefinieerd. De bepaling van een eventuele specifieke doelgroep, zoals 
bijvoorbeeld oudere werknemers, zou in stap 2 van het gehele proces 
om te komen tot experimenteermogelijkheden binnen de WW moeten 
plaatsvinden, als de aanvullende richtlijnen voor de uitvoering zouden 
worden opgesteld. Dit is uiteindelijk niet gebeurd. Uiteindelijk is ook 
niet gekozen voor het formuleren van contingenten (bijvoorbeeld per 
toenmalige uvi) per experiment. 
 
Al tijdens de totstandkoming van de amvb’s en de ministeriële regeling 
is het toenmalige Lisv van start gegaan met het vaststellen van de 
aanvullende richtlijnen voor de uitvoering. Het Lisv heeft destijds input 
gevraagd van de toenmalige uvi’s en heeft uiteindelijk zelf de 
aanvullende richtlijnen vastgesteld. De aanvullende richtlijnen zijn in 
juni 2000 door het bestuur van het toenmalige Lisv vastgesteld en in juli 
2000 gepubliceerd in de Staatscourant. De richtlijnen bevatten vooral 
aanvullende informatie over begrippen en uitvoeringsaspecten. Na het 
vaststellen van de aanvullende richtlijnen (juni 2000) zijn de toenmalige 
uvi’s formeel begonnen met het inrichten van hun processen op de 

                                                                 
3 De amvb’s zijn in mei 2000 gepubliceerd in het Staatsblad, de ministeriele regeling in juni 

2000. 
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uitvoering van de WW-experimenten die in augustus 2000 officieel van 
start zouden gaan. 
 
In tabel 1.3 is kort weergegeven wat de mogelijkheden van de tien 
experimenten zijn. 
 
 
Tabel 1.3 De mogelijkheden van de tien experimenten 
 
Experiment Mogelijkheid 
Zelfstandige 
verlenging 
herlevingstermijn 

Van iemand die volledig start als zelfstandige, wordt de WW-
uitkering beëindigd. Mocht de start geen succes worden, dan 
kan de persoon onder de reguliere regelgeving binnen 
maximaal anderhalf jaar na de start als zelfstandige, opnieuw 
een beroep doen op de WW. Met dit experiment wordt de 
geldende herlevingstermijn van recht op WW verdubbeld: van 
anderhalf naar drie jaar. De persoon krijgt op deze wijze meer 
tijd om een bedrijf op te bouwen waarmee structureel 
voldoende inkomen kan worden verdiend. Belangrijke 
voorwaarden zijn: 
• De persoon heeft recht op een volledige of gedeeltelijke 

WW-uitkering; 
• De persoon is door het CWI ingedeeld in fase 2, 3 of 4. 

Zelfstandige met 
inkomstenkorting 

Van iemand die als zelfstandige gaat starten en gebruik maakt 
van dit experiment wordt het recht op WW niet beëindigd. In 
plaats daarvan wordt 70 procent van de inkomsten als 
zelfstandige ingehouden op de WW-uitkering, over de eerste 
zes maanden dat de persoon als zelfstandige actief is. Omdat bij 
aanvang van zelfstandige arbeid de inkomsten vaak gering zijn, 
kan deze regeling een stimulans vormen om te starten als 
zelfstandige. Belangrijke voorwaarden zijn: 
• De persoon heeft recht op een volledige of gedeeltelijke 

WW-uitkering; 
• Het experiment is toegankelijk voor zowel fase 1, 2, 3 

als 4-klanten. 
Proefplaatsing Dit experiment geeft een WW-gerechtigde de mogelijkheid op 

proef onbetaald werk te verrichten. Het moet gaan om werk 
voor minimaal 12 uur per week. Het doel is dat de persoon na 
de proefperiode van maximaal drie maanden aansluitend in 
dienst treedt bij de betreffende werkgever voor minimaal zes 
maanden. De WW-uitkering blijft tijdens de proefplaatsing 
doorlopen. Belangrijke voorwaarde is dat de persoon door het 
CWI is ingedeeld in fase 2, 3 of 4. 

Loonsuppletie Dit experiment biedt de mogelijkheid om aan een WW-
gerechtigde die werk aanvaardt voor minimaal 12 uur per week 
en dan een loon ontvangt dat lager is dan de WW-uitkering, een 
loonsuppletie toe te kennen tot maximaal het niveau van de 
WW-uitkering. Dit experiment voorkomt dat de persoon 
inkomensverlies lijdt als de persoon vanuit de WW weer aan 
het werk gaat. Belangrijke voorwaarde: de persoon is door het 
CWI ingedeeld in fase 2, 3 of 4. 

Preventief collectief 
ontslag 

Dit experiment is bedoeld om (dreigende) werkloosheid te 
voorkomen, door te bevorderen dat iemand die met ontslag 
wordt bedreigd direct na afloop van het dienstverband bij een 
andere werkgever in een nieuw dienstverband kan beginnen. 
Iemand die binnen vier maanden werkloos dreigt te worden 
kan, door het volgen van een zogenaamd preventietraject, een 
naadloze overstap maken naar ander werk. Belangrijke 
voorwaarden zijn:  
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Experiment Mogelijkheid 
voorwaarden zijn:  
• de dienstbetrekking zal vermoedelijk binnen vier 

maanden eindigen als gevolg van (dreigend) ontslag 
waarvan bij CWI melding is gedaan in het kader van de 
Wet Melding Collectief Ontslag. Als gevolg van dat 
ontslag zou voor de persoon recht op WW ontstaan; 

• Het moet gaat om een collectief ontslag van tenminste 
20 personen; 

• Het experiment is toegankelijk voor zowel fase 1, 2, 3 
als 4-klanten; 

• De duur van het experiment is maximaal vier maanden 
en loopt uiterlijk tot de einddatum van de huidige 
dienstbetrekking.  

Preventief 
meermalen WW per 
jaar 

Dit experiment is bedoeld voor personen van wie de 
dienstbetrekking vermoedelijk binnen vier maanden zal 
eindigen en die zonder preventietraject de eerstvolgende jaren 
mogelijk meermalen recht op een WW-uitkering zullen krijgen. 
De doelgroep bestaat uit werknemers die in het recente 
verleden meerdere (veelal kortdurende) dienstbetrekkingen 
hebben gehad, en perioden van werken hebben afgewisseld met 
perioden van niet-werken. Belangrijke voorwaarden zijn: 
• Het experiment is toegankelijk voor zowel fase 1, 2, 3 

als 4-klanten; 
• De duur van het experiment is maximaal vier maanden 

en loopt uiterlijk tot de einddatum van de huidige 
dienstbetrekking. 

Omscholing tot 
leerkracht 

Dit experiment is bestemd voor WW-gerechtigden die 
beschikken over bepaalde vrijstellingen op basis van een eerder 
afgeronde HBO- of WO-opleiding waardoor de studiebelasting 
van de omscholing tot leerkracht maximaal 84 studiepunten 
bedraagt. De maximale scholingsduur op grond van dit 
experiment is twee jaar. Het experiment is toegankelijk voor 
fase 2, 3 en 4-klanten. 

Volgen van een 
bedrijfsgerichte 
opleiding 

Voorwaarde voor deelname aan dit experiment is dat de 
aspirant-werkgever schriftelijk bevestigt dat hij de WW-
gerechtigde een dienstbetrekking aanbiedt van ten minste zes 
maanden, aansluitend op een succesvol afgeronde opleiding. De 
maximale scholingsduur bij dit experiment is een half jaar. Het 
experiment is toegankelijk voor fase 2, 3 en 4-klanten. 

Verlenging van de 
maximale 
scholingsduur 

Voor sommige specifieke beroepen bestaan geen opleidingen 
die in een jaar kunnen worden afgerond. Voor deze specifieke 
beroepen mag de scholing via dit experiment nu maximaal twee 
jaar duren. Het experiment is toegankelijk voor fase 2, 3 en 4-
klanten. 

Uitbreiding van het 
praktijkdeel van de 
scholing 

Voor opleidingen onder HBO-niveau mag volgens dit 
experiment het praktijkdeel maximaal 80 procent van de totale 
opleidingstijd bedragen. De maximale scholingsduur op grond 
van dit experiment is twee jaar. Het experiment is toegankelijk 
voor fase 2, 3 en 4-klanten. 

 
 
1.4 Onderzoeksactiviteiten 
 
Het onderzoek heeft bestaan uit de volgende onderzoeksactiviteiten: 
1. een analyse van geaggregeerde bestandsgegevens van het UWV; 
2. interviews op beleidsniveau; 
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3. telefonische interviews met consulenten van het UWV op de 
regionale kantoren; 

4. telefonische interviews met medewerkers van reïntegratie -
bedrijven; 

5. een telefonische enquête onder mensen uit de doelgroep. 
 
In bijlage 1 gaan we in op het doel en de inhoud van de verschillende 
onderzoeksactiviteiten.  
 
Het is belangrijk op te merken dat het onderzoek voor een belangrijk 
deel gebaseerd is op meningen en ervaringen van medewerkers van 
(verschillende lagen van) organisaties, namelijk: 
• beleidsmedewerkers van het ministerie van SZW en het UWV; 
• medewerkers van regionale kantoren van de UWV-onderdelen; 
• medewerkers van reïntegratiebedrijven; 
• WW-gerechtigden die vanaf augustus 2000 tot de doelgroep van 

de experimenten behoren of hebben behoord. 
 
Door de vraagstelling vanuit de perceptie van diverse partijen te 
beantwoorden, deze te combineren en daar een lijn in aan te brengen, 
ontstaat een zo objectief mogelijk beeld. Wel merken we op dat in dit 
rapport de meningen, opvattingen en ervaringen van veel respondenten 
die bij de uitvoering van de experimenten betrokken zijn4, gebaseerd 
zijn op een incidentele ervaring met vaak één experiment. Maar door, 
zoals gezegd, opvattingen en meningen van actoren met elkaar te 
combineren is het wel degelijk mogelijk tot op zekere hoogte ‘harde’ 
conclusies te trekken. Ten slotte is niet altijd iedereen volledig op de 
hoogte van alle regels en voorwaarden, zodat een enkele keer een 
uitspraak is gedaan of een mening/opvatting is gegeven, die niet 
conform de regelgeving of de voorwaarden is. Op de plaatsen waar de 
weergegeven perceptie van een respondent een onjuiste indruk kan 
wekken van de inhoud van de regelgeving, van de voorwaarden of van 
de wijze van uitvoering, wordt in een voetnoot op deze misvatting 
gewezen.  
 
In de respons van de enquête onder personen die vanaf augustus 2000 
tot de doelgroep van de experimenten behoren of hebben behoord, kan 
selectiviteit zijn opgetreden door de wijze waarop het steekproefkader is 
samengesteld, namelijk via de weg van een actieve machtigings-
procedure (zie ook de bijlagen 1 en 3). In eerste instantie is bij het 
versturen van de brieven wel geselecteerd op representativiteit, maar de 
uiteindelijke representativiteit hangt af van de samenstelling van de 
groep die aan het onderzoek heeft mee willen doen. De kans is aanwezig 
dat deze groep bestaat uit personen die ofwel (zeer) positieve ervaringen 
hebben met de uitvoering van de WW in het algemeen en/of de 
experimenten in het bijzonder, ofwel (zeer) negatieve (iemand die 
                                                                 
4 Medewerkers van regionale kantoren van de UWV-onderdelen en van 

reïntegratiebedrijven. 
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bijvoorbeeld heeft gevraagd om toepassing van een experiment, maar 
van wie de aanvraag is afgewezen omdat hij of zij niet aan de 
voorwaarden voldeed). De resultaten van deze enquête moeten om die 
reden veeleer als indicaties dan als exacte cijfers worden beschouwd. 
 
 
1.5 Leeswijzer 
 
Dit rapport is als volgt opgebouwd.  
 
In hoofdstuk twee gaan we in op mogelijke oorzaken voor het bij de 
verwachting achterblijven van het aantal toegepaste experimenten. We 
grijpen hierbij terug op de verwachtingen die medewerkers van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het toenmalige Lisv 
en de toenmalige uvi’s hebben uitgesproken tijdens het al uitgevoerde 
deel van de oorspronkelijk geplande evaluatiestudie.  
 
In hoofdstuk drie gaan we na of het achterblijven van het aantal 
toegepaste experimenten verband houdt met omgevingsfactoren. In dit 
hoofdstuk wordt onder meer met behulp van geaggregeerde 
databestanden van het UWV nagegaan of het veranderde 
werklozenbestand (en de veranderde arbeidsmarktomstandigheden) van 
invloed is op het achterblijven van het aantal toepassingen van 
experimenten. 
 
In het vierde hoofdstuk wordt nagegaan in hoeverre het achterblijven 
van het aantal toegepaste experimenten verband houdt met de 
ontwikkelde wet- en regelgeving en de wijze waarop de uitvoering 
wordt ondersteund en in hoofdstuk vijf of de oorzaken mogelijk liggen 
in de uitvoeringspraktijk. 
 
Hoofdstuk zes besluit dit rapport met een samenvatting van de 
belangrijkste conclusies. 
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2 Welke factoren zijn mogelijk verantwoor-
delijk voor het beperkte aantal toepassingen 
van de WW-experimenten? 

 
 
2.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk gaan we in op mogelijke oorzaken voor het bij de 
verwachting achterblijven van het aantal toepassingen van de 
experimenten. We grijpen hierbij terug op de verwachtingen die 
medewerkers van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, het toenmalige Lisv en de toenmalige uvi’s hebben 
uitgesproken tijdens het inmiddels uitgevoerde deel van de 
oorspronkelijke evaluatiestudie 5.  
 
 
2.2 Wet- en regelgeving  
 
Inhoud wet- en regelgeving 
De gevolgde procedure om tot wet- en regelgeving te komen (eerst 
vastleggen van de kaders van de wet, vervolgens inhoudelijk en 
gedetailleerd uitwerken en vastleggen in amvb’s, zie paragraaf 1.3) 
heeft voor- en nadelen gehad. De wetgever heeft de contouren van de 
experimenten vrij snel kunnen vaststellen, maar de contouren bleken bij 
het concreet invullen van de experimenten in amvb’s belemmerend te 
werken omdat men in dat stadium al snel tegen de grenzen van de wet 
aanliep. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moest 
bij het inrichten van de experimenten binnen de reeds geschetste kaders 
blijven en was daarom gedwongen bepaalde keuzes te maken die er 
idealiter anders zouden hebben uitgezien.  
 
De partijen die de experimenten moesten gaan uitvoeren (toenmalige 
uvi’s en sectorraden) hebben aangegeven dat de experimenteer-
mogelijkheden wel erg “dichtgetimmerd” zijn. Sommigen hebben de 
vraag gesteld of wetgeving wel een bruikbaar instrument is voor het 
opzetten van experimenten.  
 
Risico’s van misbruik en oneigenlijk gebruik van experimenten 
Een belangrijke overweging van het ministerie bij het (globaal) 
vaststellen van de keuze van experimenten was of een bepaald 
experiment gevoelig zou zijn voor beleidsmatig ongewenste effecten. 
Hierbij kan worden gedacht aan misbruik of oneigenlijk gebruik van 
bijvoorbeeld het volgen van een scholingstraject in het buitenland: hoe 
is vast te stellen wie hiervoor in aanmerking zou moeten komen en hoe 

                                                                 
5 NEI/SEOR, Eerste evaluatie specifieke WW-experimenten, Tussenrapport, Rotterdam, 

oktober 2000, niet openbaar. 
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is te bepalen of een dergelijke opleiding alleen in het buitenland is te 
volgen? 
 
Geen sancties 
De experimenten zijn alleen inzetbaar op vrijwillige basis en er bestaan 
geen sanctiemogelijkheden. Aan de andere kant kunnen deelnemers ook 
bijzondere eisen stellen die niet direct door een UWV-onderdeel 
weerlegd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan specifieke of kostbare 
opleidings- of outplacementtrajecten.  
 
De doelgroep zoals vastgelegd in de wet- en regelgeving 
Bij het invullen van de experimenten is er vooral een afweging gemaakt 
tussen enerzijds het volledig afbakenen en regelen van de experimenten 
(standpunt wetgever) en anderzijds de uitvoering voldoende ruimte 
geven om daadwerkelijk te experimenteren (standpunt uitvoerders). 
Hieraan gerelateerd was de vraag hoe specifiek de doelgroep 
gedefinieerd zou moeten worden en hoe zou moeten worden 
gegarandeerd dat ieder individu in gelijke mate toegang kon krijgen tot 
(één van) de experimenten, bijvoorbeeld door contingenten (naar UWV-
onderdeel, sector, regio) te formuleren. Uiteindelijk is niet gekozen voor 
het formuleren van contingenten6. De wetgever heeft als doelgroep voor 
de experimenten alle WW-gerechtigden uit de fasen 2, 3 en 4 
gedefinieerd. Deze doelgroepbepaling geldt niet voor het experiment 
preventieve inzet WW-middelen (omdat dit experiment voorafgaand aan 
een eventuele werkloosheidssituatie wordt ingezet), en evenmin voor 
het experiment verlenging herlevingstermijn voor zelfstandige, dat 
inmiddels gesloten is voor nieuwe toepassingen.  
 
De voorwaarden in de wet- en regelgeving  
Al in de gesprekken voor de eerste en tweede stap van het gehele proces 
om tot experimenteermogelijkheden binnen de WW te komen zijn 
kanttekeningen geplaatst bij voorwaarden voor een deel van de 
experimenten. We noemen ze hier. 
 
Zelfstandigen 
Wat betreft de voorgestelde inkomstenkorting voor zelfstandigen 
voorzagen partijen destijds al problemen omdat dit bedrag heel lastig is 
vast te stellen. Een WW-gerechtigde die als zelfstandige wil gaan 
werken en gebruik maakt van dit experiment krijgt vooraf een 
vergoeding die pas achteraf verrekend kan worden.  
 
Loonsuppletie 
De meeste betrokken partijen hebben aangegeven de voorwaarden voor 
loonsuppletie te streng geformuleerd te vinden. Suppletie vindt plaats tot 
aan het niveau van de WW-uitkering en niet, zoals ook wel is 
                                                                 
6 In principe heeft iedere WW-uitkeringsgerechtigde gelijke toegang tot één van de 

experimenten, maar dit houdt in dat zowel de informatieverstrekking als de aanpak van de 
uitvoering per uvi gelijk moet zijn. Een aantal uitvoerende partijen verwachtte medio 2000 
dat dit moeilijk zou worden. 
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geadviseerd, tot 10 procent daarboven. Men verwachtte medio 2000 al 
dat mede hierdoor, en door de inmiddels gewijzigde 
arbeidsmarktsituatie, het bereik van dit experiment laag zou zijn.  
 
Preventieve inzet WW-middelen 
Voor dit experiment voorzagen velen de meeste problemen. De 
preventieve inzet van WW-middelen kent twee experimenten. De eerste 
mogelijkheid is bedoeld voor een sectorspecifieke groep (onvrijwillige) 
“jobhoppers” die preventief begeleid zouden moeten worden. Bij de 
tweede mogelijkheid gaat het om preventief inzetten van WW-middelen 
bij een dreigend collectief ontslag voor 20 of meer werknemers. De 
eerste mogelijkheid van het experiment is met name bedoeld voor de 
sector Detailhandel en Ambachten. Een aantal andere sectoren heeft 
aangegeven dat dit deel van het experiment voor hen veel minder 
bruikbaar zou zijn. Het belangrijkste nadeel van de tweede 
mogelijkheid, dat wil zeggen de inzet van middelen bij collectief 
ontslag, is dat in een aantal sectoren de meerderheid van de bedrijven 
kleiner is dan 20 werknemers. Voor die sectoren waarvoor dit wel 
interessant is, gaat het waarschijnlijk om grote aantallen werknemers en 
men voorzag het gevaar dat het experiment na 1.000 deelnemers fors 
zou kunnen “overlopen”.  
 
Voor beide experimenten voorzag men dat het moeilijk zal zijn om de 
doelgroep te identificeren. De “jobhoppers” zullen door de UWV-
onderdelen geattendeerd moeten worden op de mogelijkheden van dit 
experiment maar dit vereist een andere expertise van de UWV-
onderdelen. Het identificatieprobleem geldt ook voor de dreiging van 
collectief ontslag. De UWV-onderdelen hebben hier geen inzicht in en 
zijn afhankelijk van een melding van het CWI. Daarnaast is er 
tegenwoordig, als zich een collectief ontslag voordoet, vaak sprake van 
een sociaal plan van de onderneming of sector zelf. Bijkomend 
probleem is nog dat de maximale termijn voor de preventieve inzet van 
WW-middelen vier maanden is waarbij men het onduidelijk vindt vanaf 
welk moment deze termijn ingaat, met andere woorden: het is de 
uitvoering niet duidelijk op welk moment er precies sprake is van 
dreigend ontslag7. 
 
Tot slot vallen ook uitzendkrachten onder de doelgroep van dit 
experiment hetgeen problemen kan opleveren. Een aantal sectoren heeft 
ook aangegeven de inzet van WW-middelen alleen te willen aanwenden 
voor personen die terugkeren in de eigen sector omdat men de 
wachtgeldfondsen als geld van de sector beschouwt. 
 
Scholing 
Medio 2000 waren de betrokken partijen enthousiast over de 
scholingsexperimenten en er werd ook redelijk veel toepassingen 
verwacht. Wel werd gesignaleerd dat bij deze experimenten het gevaar 

                                                                 
7  Volgens de wetgeving is sprake van dreigend ontslag als op persoonsniveau een 

ontslagverzoek is ingediend bij het CWI (voormalige arbeidsbureau). 
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van oneigenlijk gebruik aanwezig is. Als mogelijk knelpunt werd naar 
voren gebracht dat de planning van de start van de 
scholingsexperimenten (1 augustus 2000) niet goed aansloot op de 
datum waarop veel opleidingen beginnen. Dit is echter een tijdelijk 
knelpunt dat anno 2002 geen invloed meer kan hebben op het aantal 
toepassingen. 
 
De richtlijnen van het voormalige Lisv 
Sommige richtlijnen zijn juist omdat het experimenten betreft, bewust 
wat vaag gehouden. Diverse partijen hebben destijds aangegeven dat dit 
kan leiden tot interpretatieverschillen tussen bijvoorbeeld de voormalige 
uvi’s en wellicht tot verschillen in de uitvoering. Eén van de 
voorbeelden die hierbij genoemd zijn is de voor sommige partijen 
onduidelijke verhouding tussen de reeds lopende Sluitende Aanpak en 
de WW-experimenten. Is er sprake van aanvulling, ondersteuning of 
kunnen beide instrumenten alleen volgtijdelijk worden ingezet? Een van 
de betrokken voormalige uvi’s gaf aan de WW-experimenten te gaan 
gebruiken als onderdeel van een traject binnen de Sluitende Aanpak 
terwijl een andere uvi niet wist of dit mogelijk is. 
 
Onderstaande box geeft een samenvatting van mogelijke oorzaken voor 
het geringe gebruik van de experimenten, gelegen in wet- en 
regelgeving. 
 
 
Box 2.1  Mogelijke oorzaken in wet- en regelgeving 
 
• De inhoud van amvb’s en ministeriële regelingen van de 

experimenten zoals opgesteld door het ministerie. 
• Risico’s van misbruik en oneigenlijk gebruik van experimenten. 
• De doelgroep zoals vastgelegd in de wet- en regelgeving. 
• De voorwaarden in de wet en regelgeving. 
• De vrijwilligheid van de experimenten. 
• De nadere richtlijnen opgesteld door het (voormalige) Lisv en de 

informatieverschaffing aan de voormalige uvi’s over deze 
richtlijnen. 

 
 
Daarnaast zou ook de wijze waarop de experimenten worden 
gefinancierd (via de wachtgeldfondsen) in bepaalde gevallen tot weinig 
gebruik kunnen leiden. 
 
 
2.3 Ondersteuning van de uitvoering 
 
De voorbereiding van de uitvoering  
De meeste betrokken partijen hebben aangegeven het proces van 
totstandkoming van de wet- en regelgeving (te) lang te hebben 
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gevonden. Op zich hoeft dit geen nadelige gevolgen te hebben zolang de 
diverse betrokken partijen maar voldoende tijd krijgen om te reageren. 
Aangegeven is dat de uiteindelijke resultaten beter zouden kunnen zijn 
geweest als voormalige uvi’s actiever hadden kunnen participeren. De 
meeste voormalige uvi’s hadden het idee dat er (te) weinig naar hun 
opvattingen is geluisterd. Eén van de gesignaleerde knelpunten in het 
proces is een gebrek aan communicatie. De meeste communicatie tussen 
de betrokken partijen heeft schriftelijk plaatsgevonden. Diverse 
betrokken partijen hebben aangegeven dat er nauwelijks werd 
teruggekoppeld over getrokken conclusies en/of overwegingen om 
adviezen en suggesties al dan niet over te nemen.  
 
De procedures rond administratie en automatisering die voor de 
uitvoering van de experimenten geregeld dienden te worden 
Dit aspect kan worden gezien als een tijdelijk effect van de 
voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de experimenten, 
maar zal naar verwachting anno 2002 niet meer van invloed zijn. De 
invoering van de experimenten heeft gevolgen gehad voor de bedrijfs- 
en werkprocessen en systeemaanpassingen waren noodzakelijk. Destijds 
koos iedere toenmalige uvi voor een eigen aanpak, wat tijd kostte. 
Omdat in die tijd ook andere zaken speelden (belastingherziening 
bijvoorbeeld), had de aanpassing van processen en systemen met het 
oog op de experimenten bij sommige uvi’s geen prioriteit. Andere 
voormalige uvi’s plaatsten vraagtekens bij de operatie van aanpassingen 
van processen en systemen (gelet op de daarmee gemoeide tijd en 
inspanningen), vanwege de tijdelijkheid en het bepaalde maximale 
aantal toepassingen van de experimenten. 
 
De voorziene kosten per deelnemer per experiment  
Een enkele respondent heeft als signaal afgegeven dat de kosten een 
factor van betekenis zijn. Omdat het onbekend is hoeveel deelnemers er 
per experiment per voormalig uvi zouden gaan deelnemen, bestaat er 
een spanning tussen de benodigde investeringen en een onbekende 
opbrengst. Bepaalde voormalige uvi’s hadden de experimenten graag 
centraal uitgevoerd, zonder alle regio’s ermee te belasten. Dit zou 
volgens sommigen echter een aantasting van het gelijkheidsbeginsel 
betekenen.  
 
Voorlichting 
De verwachting was dat een belangrijke voorwaarde voor het succes van 
de experimenten de mate en aanpak van voorlichting aan 
geïnteresseerde partijen zou zijn. De meeste betrokken partijen zagen 
hier een centrale rol weggelegd voor het ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid en het voormalige Lisv. Hoewel de voorlichting 
aan geïnteresseerde partijen officieel deel zou uitmaken van stap 3 van 
het proces om te komen tot experimenteermogelijkheden in de WW, is 
in het al uitgevoerde deel van de evaluatiestudie 8 geadviseerd om op dit 

                                                                 
8  NEI/SEOR, Eerste evaluatie specifieke WW-experimenten, Tussenrapport, Rotterdam, 

oktober 2000, niet openbaar. Dit advies kwam van de onderzoekers.  
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onderdeel al in stap 2 actie te ondernemen. Eén van de betrokken 
toenmalige uvi’s gaf aan daar in stap 2 al mee bezig te zijn. Maar voor 
de meeste partijen gold dat de externe informatievoorziening naar 
belanghebbenden en de interne informatievoorziening naar consulenten 
aan het einde van stap 2 nog nauwelijks had plaatsgevonden. 
 
Bekendheid van de experimenten  
Is het bestaan van de experimenten onvoldoende bekend bij de diverse 
partijen dan zal dit van negatieve invloed zijn op het aantal 
toepassingen. Om het aantal toepassingen in positieve zin te 
beïnvloeden moeten in ieder geval de volgende partijen in voldoende 
mate bekend zijn met de ins en outs van de experimenten: 
• regionale (destijds) uvi-, thans UWV-kantoren; 
• reïntegratiebedrijven; 
• arbeidsbureaus, thans CWI’s; 
• werkgevers en werkgeversorganisaties; 
• WW-gerechtigden die tot de doelgroep van de experimenten 

behoren. 
 
De bekendheid van de experimenten ligt uiteraard in het verlengde van 
de voorlichting aan de diverse partijen: zonder voldoende voorlichting 
kan er (in de regel) ook geen voldoende bekendheid zijn.  
 
Aantrekkelijkheid en belangstelling van en voor de experimenten 
De mate waarin de experimenten worden toegepast hangt ook zeker 
samen met de wijze waarop de verschillende partijen tegen de 
experimenten aankijken (hoe aantrekkelijk vinden zij de experimenten 
voor hun eigen organisatie en voor de doelgroep). En dit bepaalt 
vervolgens weer de belangstelling van de partijen om een experiment al 
dan niet toe te passen. Vindt bijvoorbeeld een reïntegratiebedrijf een 
experiment niet aantrekkelijk om toe te passen (bijvoorbeeld omdat de 
voorkeur van het reïntegratiebedrijf uit gaat naar kortlopende trajecten 
en de duur van het experiment te lang wordt gevonden), dan zal dit 
reïntegratiebedrijf geen belangstelling hebben om het betreffende 
experiment toe te passen.  
 
Bij sommige experimenten is de medewerking van werkgevers 
noodzakelijk (zoals bij preventief meermalen WW, preventief collectief 
ontslag en proefplaatsing). Ons is erop gewezen dat bijvoorbeeld het 
experiment preventief meermalen WW geen aantrekkelijk experiment is 
voor een werkgever: deze zal hier vaak niet aan mee willen werken met 
als gevolg dat de belangstelling voor dit experiment niet groot is. 
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Box 2.2 Mogelijke oorzaken in de ondersteuning van de 
uitvoering 

 
• De voorbereiding van de uitvoering van de experimenten binnen de toenmalige uvi’s met 

coördinatie vanuit het voormalige Lisv. 
• De procedures rond administratie en automatisering die voor de uitvoering van de 

experimenten geregeld dienden te worden. 
• De voorziene kosten per deelnemer per experiment per UWV-onderdeel, het spanningsveld 

tussen de benodigde investeringen in tijd en geld en een onbekende opbrengst die beperkt zal 
zijn voor de kleinere UWV-onderdelen vanwege tijdelijkheid experimenten of kleine aantal 
mensen in de doelgroep. 

• De voorlichting over de experimenten door het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en het voormalige Lisv. 

• De wijze waarop binnen de toenmalige uvi’s informatie is verschaft over de experimenten aan 
de medewerkers/consulenten van de toenmalige uvi’s (niet alleen feitelijk, maar ook de 
toonzetting). 

• De wijze waarop door de toenmalige uvi’s informatie is verschaft/voorlichting is gegeven 
aan: 
- werkgevers(organisaties);  

 - mensen uit de doelgroep van de experimenten; 
 - mogelijk andere relevante actoren (Arbeidsvoorziening, CWI’s, 
  reïntegratiebedrijven, Kamers van Koophandel, sectororganisaties, etcetera). 
• Wijze van informatieverstrekking (actief of passief), de toonzetting van de informatie-

verstrekking. 
• De intensiteit waarmee UWV-onderdelen werklozen die tot de doelgroep van de 

experimenten behoren, voorlichten. 
• Bekendheid van de experimenten. 
• Aantrekkelijkheid en belangstelling voor de experimenten. 

 
 
2.4 Uitvoeringspraktijk 
 
Reïntegratie -expertise UWV-onderdelen 
Uitvoering van de WW-experimenten houdt in dat van UWV-
onderdelen wordt verwacht dat zij zich, naast de hun bekende 
claimbeoordeling, met reïntegratie bezighouden. Dat betekent dat met 
de uitvoering van de experimenten een beroep wordt gedaan op 
activiteiten, waarin UWV-onderdelen vanuit hun historie niet het meest 
bedreven zijn. De meest betrokken partijen, waaronder de voormalige 
uvi’s zelf, hebben destijds aangegeven dat dergelijke activiteiten niet 
zonder meer in de reguliere werkprocessen zijn in te passen. Sommige 
experimenten liggen wel dichter bij de claimbeoordeling dan anderen. 
 
Uitvoering volledig decentraal en wijze waarop UWV-consulenten 
omgaan met de experimenten 
De keuze voor een volledig decentrale uitvoering houdt in dat de 
medewerkers van alle regionale UWV-kantoren bekend moeten zijn met 
de voorwaarden waaronder de tien experimenten kunnen worden 
toegepast. Gelet op de tijdelijkheid van de experimenten en het 
vastgestelde maximale aantal toepassingen per experiment, is een 
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heersende mening dat dit een onredelijk groot beslag op de uitvoerende 
medewerkers legt. Dit kan gevolgen hebben voor de wijze waarop de 
consulenten van UWV-onderdelen omgaan met de mogelijkheden die de 
experimenten bieden. 
 
Andere prioriteiten 
Medio 2000 heeft een aantal gesprekpartners bij de toenmalige uvi’s 
aangegeven dat de uvi op dat moment een hogere prioriteit legde bij 
andere zaken dan de experimenten (voorbeeld de belastingherziening).  
 
 
Box 2.3  Mogelijke oorzaken in de uitvoeringspraktijk 
 
• Gekozen uitvoeringsstructuur waarin de uitvoering bij de UWV-onderdelen is gelegd die 
 tot dan toe nauwelijks affiniteit zouden hebben met reïntegratie. 
• Gekozen uitvoeringsstructuur waarbij de uitvoering volledig decentraal is (vanuit  
 gelijkheidsbeginsel: iedereen moet een gelijke toegang hebben tot een van de 
 experimenten, ongeacht regio, UWV-onderdeel, etcetera). 
• De uitvoeringspraktijk: de wijze waarop de consulenten van UWV-onderdelen zijn 
 omgegaan met de mogelijkheden die de experimenten bieden. 
• Het bestaan van andere prioriteiten binnen de UWV-onderdelen bijvoorbeeld verandering 
 in belastingwetgeving. 
 
 
2.5 Omgevingsfactoren 
 
Veranderde economische - en arbeidsmarktsituatie  
Omdat het hele proces van totstandkoming van de wet- en regelgeving 
lang heeft geduurd, heeft een aantal gesprekspartners aangegeven dat in 
de tussentijd de economische -en arbeidsmarktsituatie dermate zijn 
veranderd dat deze in ieder geval niet meer overeenkomen met die van 
de uitgangspositie van de experimenten. Dit zou gevolgen kunnen 
hebben voor het gebruik en/of succes van de WW-experimenten. Aan de 
andere kant is in de afgelopen jaren van een krappe arbeidsmarkt de 
WW-populatie steeds meer gaan bestaan uit een “harde kern” van 
moeilijk plaatsbare werklozen waarbij maatwerk vereist is, en waarbij 
de experimenten bruikbaar kunnen zijn.  
 
Onderstaande box geeft nog een aantal mogelijke oorzaken in de 
omgeving voor het geringe gebruik van de experimenten. Hierbij speelt 
ook mogelijk de ‘concurrentie’ van andere arbeidsmarktinstrumenten 
een rol.  
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Box 2.4 Mogelijke oorzaken in de omgeving 
 
• Ontwikkelingen op arbeidsmarkt, in werkloosheid, 

werklozenbestand, enzovoort. 
• De houding van werkgevers t.o.v. mensen met enige afstand tot de         

arbeidsmarkt. 
• De houding van werklozen in de doelgroep ten opzichte van betaald 

werk. 
• De ‘concurrentie’ vanuit andere arbeidsmarktmaatregelen. 
 
 
2.6 Overige aspecten 
 
De herstructurering van de uitvoering van het sociale zekerheidsstelsel 
waarbij Lisv/uvi’s zijn omgevormd naar UWV/UWV-onderdelen zou 
naar verwachting de nodige gevolgen kunnen hebben gehad voor het 
voormalige Lisv (UWV) en de voormalige uvi’s (UWV-onderdelen). Of 
de WW-experimenten hierdoor positief of negatief zullen worden 
beïnvloed was op voorhand moeilijk te zeggen. Ook de mate en wijze 
van samenwerking met andere actoren zou de experimenten kunnen 
hebben beïnvloed. 
 
 
Box 2.5  Mogelijke overige oorzaken 
 
• Omvorming van Lisv/uvi’s naar UWV 
• De samenwerking met derden 
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3 Oorzaken gelegen in de omgeving 
 
 
3.1 Inleiding 
 
In het vorige hoofdstuk (paragraaf 2.5) zijn omgevingsfactoren 
aangereikt, die mogelijk invloed hebben gehad op het geringe gebruik 
van de experimenten tot nu toe. Daarbij gaat het onder andere om 
veranderingen in de arbeidsmarktsituatie en het werklozenbestand en 
om de concurrentie van andere arbeidsmarktinstrumenten voor dezelfde 
doelgroep. In dit hoofdstuk gaan we na in welke mate deze 
omgevingsfactoren invloed hebben gehad: is hun invloed zeer 
belangrijk, belangrijk of minder belangrijk geweest?  
 
 
3.2 Veranderde arbeidsmarktomstandigheden, 

veranderd werklozenbestand en concurrentie met 
“ander” beleid 

 
In paragraaf 1.3 is beschreven dat de eerste ideeën over experimenten in 
de WW uit 1997 dateren. Dat resulteerde toen in een wetsvoorstel 
“Anticiperen en Experimenteren”. De Raad van State keurde dit 
wetsvoorstel af omdat de voorstellen zich te veel zouden onttrekken aan 
het toezicht door de Tweede Kamer en het CTSV/Lisv. Er is toen een 
nieuw wetsvoorstel opgesteld voor enkel de experimenteer-
mogelijkheden. Deze wet is in oktober 1999 in werking getreden. Acht 
experimenten zijn, na uitwerking van de regelgeving in amvb’s en 
ministeriële regelingen, uiteindelijk in juli/augustus 2000 gaan lopen en 
twee experimenten begin 2001. Kortom de uiteindelijke wet dateert van 
circa 2 jaar na een eerste afgekeurd wetsvoorstel en de start van de 
experimenten hebben vervolgens nog bijna 1 jaar op zich laten wachten. 
In de tussentijd was de arbeidsmarktsituatie danig veranderd en ook de 
omgeving in termen van “ander beleid”.  
 
Situatie op de arbeidsmarkt  
In 1997 bedroeg de werkloosheid in Nederland nog 6,4 procent van de 
beroepsbevolking. In 2000 was dat inmiddels teruggelopen tot 3,8 
procent. Het werkloosheidspercentage in 2001 lag op 3,4 procent. Deze 
aanzienlijke verandering in arbeidsmarktomstandigheden komt ook naar 
voren in de ontwikkeling van het aantal lopende WW-uitkeringen. In 
alle jaren na 1997 is het aantal WW-uitkeringen afgenomen. In elk van 
die jaren lag het aantal beëindigde uitkeringen dus hoger dan het aantal 
nieuwe uitkeringen. Tussen eind 1997 en eind 2001 is het aantal lopende 
WW-uitkeringen in totaal meer dan gehalveerd. In het eerste kwartaal 
van 2002 is het aantal personen met een WW-uitkering iets opgelopen 
ten opzichte van eind 2001.  
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Tabel 3.1 Ontwikkeling aantal lopende WW-uitkeringen 

(ontslagwerkloosheid) per einde jaar 
   

 Lopende uitkeringen Procentuele verandering 
1997 335.231  
1998 280.328 - 16% 
1999 221.174 - 21% 
2000 193.578 - 12% 
2001 165.681 - 14% 

 
Bronnen: Lisv, Jaaroverzicht WW 2000, Amsterdam, oktober 2001. 

UWV, Kwartaaloverzicht WW 1e t/m 4e kwartaal 2001, Amsterdam, april 2002. 
 
 
Uit deze ontwikkeling kan de conclusie worden getrokken dat de 
experimenten gericht op de reïntegratie van WW-gerechtigden in fase 2, 
3 of 4 in de loop van de tijd steeds minder relevant zijn geworden. 
Immers, het aantal personen met een WW-uitkering bedraagt eind 2001 
nog geen 2,5 procent van de beroepsbevolking. Je zou kunnen zeggen 
dat dit een niveau is dat overeenkomt met frictiewerkloosheid.  
 
Echter, tegelijk met de afname van het aantal personen met een WW-
uitkering is ook de opbouw van het bestand sterk veranderd. Vooral de 
kansrijke personen hebben het bestand verlaten met als gevolg dat de 
WW-populatie voor een steeds groter deel is gaan bestaan uit wat 
moeilijker plaatsbaren en bemiddelbaren, zoals ouderen zonder 
sollicitatieplicht, WW-ers afkomstig uit de arbeidsongeschiktheid, 
arbeidsongeschikten met een gedeeltelijke WW-uitkering, enzovoort. 
 
Tabel 3.2 geeft voor 55-plussers, voor personen die één jaar of langer 
een WW-uitkering ontvangen (langdurig werklozen), voor WW-
gevallen die samenlopen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (AO-
uitkering) en voor personen met een WW-uitkering die afkomstig zijn 
uit een AO-uitkering de ontwikkeling tussen eind 1997 en eind 2001 en 
tevens de aandelen in het totaal aantal WW-uitkeringen op de twee 
genoemde tijdstippen. Het blijkt inderdaad dat het aantal ouderen en het 
aantal gevallen dat samenloopt of afkomstig is uit een AO-uitkering 
minder sterk is afgenomen dan gemiddeld. De aandelen van deze 
groepen in de totale WW-populatie is dan ook danig toegenomen. Deze 
groepen blijken ook relatief lage werkhervattingskansen te hebben9. Het 
aandeel langdurig werklozen is daarentegen niet gestegen.  
 
 

                                                                 
9 Zie Lisv, Blijfkansen WW 1998 – 2000, Amsterdam, mei 2001. 
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Tabel 3.2 Aantal lopende WW-uitkeringen (ontslagwerkloosheid) 
per eind 1997 en 2001 voor specifieke groepen en 
aandelen van deze groepen in het totaal 

 
 Lopende uitkeringen Aandeel in totaal 
 Eind 1997 Eind 2001 

Procentuele 
verandering Eind 1997 Eind 2001 

55–plussers 88.435 62.108 - 30% 26,4% 37,5% 
> 1 jaar uitkering 175.862 83.736 - 52% 52,5% 50,5% 
Samenloop met AO 25.873 22.505 - 13% 7,7% 13,6% 
Herkomst 
arbeidsongeschiktheid 

33.179 25.509a)  9,9% 13,2%a) 

Totaal 335.231 165.681 - 51% 100% 100% 
 
a)  Cijfers per eind 2000. 
Bronnen: Lisv, Jaaroverzicht WW 2000, Amst erdam, oktober 2001. 
  UWV, Kwartaaloverzicht WW 1e t/m 4e kwartaal 2001, Amsterdam, april 2002. 
 
 
Dit is een belangrijke constatering: het aandeel van wat moeilijker 
bemiddelbaren in het totale bestand van WW-uitkeringsgerechtigden is 
de afgelopen jaren toegenomen. Hun aantallen zijn niet zo sterk gedaald. 
Dit geeft weer dat de experimenten, ondanks het sterk afgenomen aantal 
WW-uitkeringen, toch zinvol zouden kunnen zijn. De meerderheid van 
de experimenten is namelijk bedoeld voor personen in fase 2, 3 en 4.  
 
Echter, er dient rekening te worden gehouden met het feit dat 
samenloopgevallen AO niet in aanmerking komen voor de 
experimenten, dat personen van 57,5 jaar en ouder zijn vrijgesteld van 
de sollicitatieplicht en dat ouderen daarom in zeer geringe aantallen 
belangstelling zullen hebben voor de experimenten.  
 
Om deze reden wordt wat dieper ingegaan op de opbouw van het WW-
bestand per eind 2001. Dit bestand bestaat zoals hierboven is 
aangegeven uit bijna 166.000 personen. Voor 37 procent van deze 
mensen is de fase-indeling bekend, en voor 63 procent is deze 
onbekend10. Van de circa 61.400 mensen waarvoor de fase-indeling 
bekend is, behoort driekwart (bijna 46.400 personen) tot fase 2, 3 of 4. 
Dit doet vermoeden dat de personen waarvoor de fase-indeling niet 
bekend is, grotendeels tot fase 1 behoren of personen zijn waarvoor de 
fase-indeling niet relevant is omdat mensen niet (meer) hoeven te 
solliciteren.  
 
Dit laatste wordt bevestigd door het gegeven dat voor 84 procent van de 
bijna 52.000 personen van 57,5 jaar en ouder de fase-indeling onbekend 
is. Het eerste vermoeden wordt ondersteund door tabel 3.3. Het blijkt 
dat het aandeel van cliënten van jonger dan 57,5 jaar dat is ingedeeld in 
fase 2, 3 en 4 oploopt met de uitkeringsduur. Het aandeel van personen 

                                                                 
10  Dit komt onder meer omdat de voormalige uvi’s vanaf 2001 de fase-indeling registreren. 

Van personen die voor 2001 reeds WW-ontvingen, is veelal geen fase bekend. Daarnaast 
zijn er UWV-onderdelen die (na 2001) alleen de fase registreren als een cliënt een 
reïntegratietraject ingaat. De fase van personen die geen reïntegratietraject ingaan wordt 
dan niet geregistreerd. Het zal dan meestal gaan om fase 1-clënten.  
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met een onbekende fase-indeling neemt af met de uitkeringsduur. Een 
groot deel van de laatste groep zal daarom, en gezien het geringe 
aandeel mensen dat daadwerkelijk is ingedeeld in fase 1, vermoedelijk 
tot fase 1 behoren.  
 
 
Tabel 3.3 Aandeel van fase 1, van fase 2, 3 en 4 en aandeel van 

onbekende fase in WW-populatie naar duur uitkering 
(exclusief personen van 57,5 jaar en ouder), eind 2001 

 
 Aandeel fase 1 Aandeel van fase 2, 3 en 4 Onbekend 
0 tot 6 maanden 15% 18% 67% 
6 tot 12 maanden 10% 42% 48% 
1 tot 2 jaar 10% 52% 38% 
2 jaar of meer 9% 50% 40% 
Totaal 12% 34% 53% 

 
Bron:  SEOR-analyses op geaggregeerde bestanden van UWV. 
 
 
Per eind 2001 behoren dus ruim 46.000 personen tot fase 2, 3 of 4. Dit is 
de minimale potentiële doelgroep van de meeste WW-experimenten op 
dat moment (het tot eind maart 2002 geldende experiment verlenging 
van de herlevingstermijn voor startende zelfstandigen en de beide 
experimenten preventieve inzet gelden ook voor fase 1-cliënten). Uit 
tabel 3.4 blijkt dat van deze 46.000 personen er ruim 6.500 tot de 
doelgroep van de Wet REA behoren omdat zij een gedeeltelijke AO-
uitkering ontvangen. Van de resterende groep is 15 procent 57,5 jaar of 
ouder. Halen we ook deze personen er af, dan blijven er circa 33.700 
personen over.  
 
 

 Tabel 3.4  Potentiële doelgroep experimenten per eind 2001 
 

Totaal fase 2, 3 of 4 46.352 
Waarvan met samenloop AO 6.511 
Blijft over 39.841 
Waarvan 57,5 jaar en ouder 6.173 
Blijft over 33.668 

 
Bron: SEOR-analyses op geaggregeerde bestanden van UWV. 
 
 
Van deze groep is bijna driekwart 35 tot 57,5 jaar en ruim 55 procent 
heeft één jaar of langer een WW-uitkering. Bijna 70 procent behoort tot 
UWV-GAK en ruim 25 procent tot UWV-Cadans. De potentiële 
doelgroep voor UWV-GUO bedraagt tegen de 900 personen en voor 
UWV-Bouwnijverheid ruim 700 personen. 
 
Deze cijfers betreffen de minimale potentiële doelgroep op een bepaald 
moment, het is een ondergrens. Maar op hoeveel personen zouden de 
experimenten gedurende een jaar kunnen worden toegepast. Dan zou 
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men ook moeten weten hoeveel personen in fase 2, 3 of 4 jaarlijks een 
WW-uitkering krijgen toegekend. Deze informatie is niet in voldoende 
betrouwbare mate beschikbaar. 
 
Conclusie is dat het aantal WW-uitkeringsgerechtigden inderdaad is 
teruggelopen, maar dat er eind 2001 nog altijd minimaal een groep van 
ruim 33.000 uitkeringsgerechtigden bestaat die in aanmerking kunnen 
komen voor toepassing van één van de experimenten. Voor het 
inmiddels voor nieuwe toepassingen gesloten experiment verlenging 
herlevingstermijn voor startende zelfstandigen en voor preventieve inzet 
is de doelgroep nog vele malen groter. Bovendien geeft het genoemde 
aantal van ruim 33.000 personen de stand op een bepaald moment aan. 
Gedurende het jaar stromen waarschijnlijk ook mensen in de WW die 
tot de doelgroep van de experimenten behoren. Dat het aantal personen 
die tot de potentiële doelgroep behoren te klein is, komt in dit licht niet 
uit de bus als zijnde een factor die op dit moment tot voorname en 
serieuze beperkingen zou leiden als het gaat om het gebruik van 
instrumenten.  
 
Het is opmerkelijk dat op de vraag of de krapte van de arbeidsmarkt in 
de afgelopen jaren oorzaak is geweest van het achterblijven van het 
aantal toepassingen van WW-experimenten tot tegengestelde reacties 
heeft geleid onder de respondenten van de drie verschillende typen 
actoren waarmee gesproken is: beleidsmedewerkers van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en UWV-onderdelen, 
medewerkers van regionale UWV-kantoren en medewerkers van 
reïntegratiebedrijven. De medewerkers op beleidsniveau en van de 
regionale UWV-kantoren zijn vrij unaniem van mening dat de krappe 
arbeidsmarkt heeft geleid tot het tegenvallende aantal toepassingen tot 
nu toe (“wie nu wil werken, kan werken”, “op dit moment is er bijna 
geen bestand, na aftrek van arbeidsongeschikten en ouderen boven de 
57,5 jaar”). Ook een minderheid van de reïntegratieconsulenten zien 
aanleiding om te veronderstellen dat dit een oorzaak is. Zij stellen, dat 
veel werklozen de laatste jaren (met een krappe arbeidsmarkt) door de 
reguliere trajecten zijn ingestroomd in het arbeidsproces.  
 
Aan de andere kant denkt één beleidsmedewerker dat vooral fase 1-
klanten van de economisch gunstige situatie zullen hebben geprofiteerd, 
terwijl de experimenten zich richten op fase 2, 3 en 4. Daarnaast is ook 
meer dan de helft van de gesproken reïntegratieconsulenten van mening, 
dat de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt niet als oorzaak gelden voor 
het geringe aantal toepassingen. 
 
Nu de economie verslechtert, verwacht een beleidsmedewerker een 
omslag voor het aantal toepassingen “preventieve inzet”. Tot 2001 is 
“preventieve inzet” nauwelijks toegepast. Het ging vrijwel nooit om 
ontslag om economische redenen (hoogconjunctuur), maar omdat 
bijvoorbeeld productie -eenheden naar het buitenland werden verplaatst. 
Bedrijven hadden voldoende financiële middelen voor een sociaal plan: 
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ontslagen personen kregen een rugzak met geld mee, en konden door de 
krappe arbeidsmarkt snel elders aan de slag. Vanaf 2001 wordt een 
omslag verwacht: niet alleen zullen er vaker collectieve ontslagen 
vallen, maar omdat er minder financiële armslag is bij de bedrijven, 
zullen de sociale plannen ook minder riant zijn (er is minder geld 
beschikbaar voor afvloeiingen), en zullen ontslagen medewerkers bij 
een ruimer wordende arbeidsmarkt minder snel aan de slag kunnen 
komen dan voorheen. 
 
Concurrentie van andere arbeidsmarktmaatregelen 
Een heel ander punt (ook in de omgeving) is dat voor de doelgroep uit 
fase 2, 3 en 4 inmiddels, anders dan in 1996 en 1997, veel ruimere 
andere mogelijkheden bestaan (de Sluitende Aanpak, inkoop bij 
reïntegratiebedrijven van trajecten, enzovoort). Voor het jaar 2002 
hebben de voormalige uvi’s ruim 60.000 trajecten ingekocht, waarvan 
ruim 12.000 voor ontslagwerklozen. Onbekend is hoeveel mensen in het 
bestand per eind 2001 in een traject waren opgenomen. Maar het 
bestaan van de Sluitende Aanpak en andere alternatieven is naar onze 
mening een belangrijker gegeven voor het niet goed van de grond 
komen van de experimenten dan een te klein aantal mensen in de 
doelgroep. In 2000 is bijna de helft van de mensen in fase 2, 3 en 4 
aangemeld voor een reïntegratietraject11. In 2001 en 2002 zal dit 
percentage, gezien de aanlooptijd die nieuwe instrumenten veelal nodig 
hebben, nog hoger komen te liggen.  
 
In de gesprekken op beleidsniveau (bij het ministerie van SZW en bij de 
UWV-onderdelen) zegt een aantal respondenten dat de experimenten 
botsen met maatregelen die erop gericht zijn om werklozen zo snel en 
goedkoop mogelijk aan een reguliere baan te helpen. Genoemd is het 
bestaan van concurrentie tussen de experimenten en: 
• kortdurende scholingstrajecten (deze laatste zouden 

aantrekkelijker zijn voor reïntegratiebedrijven omdat ze sneller 
resultaat opleveren); 

• BKKR, ESF; 
• scholingsmaatregelen: er zijn specifieke sectorale middelen 

(recentelijk vanuit RWI, voorheen de BBSW) die scholing 
kunnen bekostigen; 

• Sluitende Aanpak; 
• beleid om seizoenswerkloosheid te verminderen. 
 
Naar de mening van een respondent maakt het bestaan van de Sluitende 
Aanpak, de bijbehorende inkoop van reïntegratietrajecten bij 
reïntegratiebedrijven en de manier waarop dit laatste nu plaatsvindt, dat 
bepaalde experimenten oninteressant zijn (bijvoorbeeld proefplaatsing 
en scholing). Deze experimenten kosten tijd en staan op gespannen voet 
met de opgave van reïntegratiebedrijven om snel mogelijk zo veel 

                                                                 
11  LISV, Trendrapportage WW, Amsterdam, 2001. 
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mogelijk mensen op de arbeidsmarkt te plaatsen. De doorlooptijd is 
veelal een belangrijk afrekencriterium. 
 
Sinds 1 januari 2002 bestaat de Stimuleringsregeling vacaturevervulling 
voor werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers (de 
SVWW, zie Ststcrt van 3 januari 2002), uitgevoerd door de RWI. Deze 
regeling kent een grote overlap met vooral preventieve inzet en met 
scholingsexperimenten. De regeling is bedoeld om aanvullend/ 
synergetisch te zijn op de experimenten, maar tenminste twee 
beleidsmedewerkers zien in deze regeling een toekomstige, 
concurrerende maatregel. 
 
Overigens kon geen enkele medewerker van regionale UWV-kantoren 
concurrerende maatregelen bedenken en zegt slechts een enkele 
consulent van de reïntegratiebedrijven concurrentie vanuit andere 
arbeidsmarktmaatregelen te hebben ervaren. 
 
 
3.3 Houding van werkgevers en werklozen 
 
De houding van werkgevers ten opzichte van mensen met enige 
afstand tot de arbeidsmarkt  
Op beleidsniveau gaven de meeste respondenten aan dat zij geen enkel 
zicht hadden op de houding van werkgevers ten opzichte van mensen 
met enige afstand tot de arbeidsmarkt. Wel vermoedt één respondent op 
beleidsniveau dat werkgevers sceptisch aankijken tegen oudere 
werklozen, en dat deze houding er toe kan leiden dat oudere werklozen 
minder snel aan het werk komen.  
 
Volgens acht regionale UWV-medewerkers speelt de houding van 
werkgevers een (zeer) belangrijke rol en wel overwegend een negatieve 
(“werkgevers willen geen langdurig werklozen en overvragen”). Ook 
sommige consulenten van reïntegratiebedrijven hebben ervaring met 
werkgevers, die liever geen werkloze in dienst willen nemen, terwijl 
andere consulenten juist een enorme bereidheid ervaren bij werkgevers 
om werklozen weer aan een baan te helpen.  
 
De houding van werklozen de doelgroep ten opzichte van betaald werk 
Volgens een beleidsmedewerker is in de tijd van een krappe 
arbeidsmarkt de doelgroep erg klein en is degene die dan nog werkloos 
is, een bijzonder geval. Dergelijke bijzondere gevallen hebben naar zijn 
mening behoefte aan lange trajecten, en de respondent roept de vraag op 
of voor een dergelijke groep de ingezette middelen van experimenten 
wellicht te licht zijn. 
 
Wat volgens een andere respondent kan meespelen bij het 
achterblijvende gebruik van de experimenten is dat de groep werklozen 
die in deze krappe arbeidsmarkt bestaat gedemotiveerd is: deze mensen 
zijn vaak al langer werkloos, en vormen de “harde” kern, die niet heel 
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initiatiefrijk is. Omdat de experimenten niet ruim van opzet zijn zullen 
de werklozen er ook niet om staan te springen. Voor de zelfstandigen 
experimenten geldt dat mensen vaak toch al van plan waren om voor 
zichzelf te beginnen. Het bestaan van deze experimenten geven 
hoogstens een zetje, maar zullen geen nieuwe doelgroep aanboren.  
 
Volgens de helft van de regionale UWV-medewerkers (14) speelt de 
houding van werklozen in de doelgroep ten opzichte van betaald werk 
een (zeer) belangrijke rol, en volgens deze respondenten vaak met een 
positieve invloed. Maar andere respondenten maken opmerkingen over 
de houding van werklozen in de doelgroep zoals: 
• “er zijn groepen met een eigen agenda en daar werken deze 

regelingen niet bij”;  
• “bij suggestie van loonsuppletie meewarig aangekeken”. 
 
Reïntegratiemedewerkers ervaren de houding van de werkloze als 
positief. Natuurlijk is er altijd een groep, die niet wil werken, maar het 
overgrote deel wil dat wel en is bereid om elke mogelijkheid aan te 
grijpen om weer te kunnen werken.  
 
En wat is de mening van de werklozen zelf? In de enquête onder  
(ex-)WW-gerechtigden is aan de personen die op dit moment geen baan 
hebben, gevraagd naar hun interesse in werk. Ruim de helft van de 
groep niet-werkende WW-ers (57 procent) zegt op dit moment actief op 
zoek te zijn naar werk. Dit lage aandeel is vooral te verklaren door het 
geringe aantal 57,5-plussers dat actief op zoek is naar werk. Onder deze 
groep niet-sollicitatieplichtigen ligt het aandeel personen dat niet actief 
op zoek is naar werk veel hoger (83 procent) dan onder personen jonger 
dan 57,5 jaar (13 procent). Van de groep 57,5-plussers geeft het grootste 
deel aan dat zij niet meer sollicitatieplichtig zijn en daarom niet actief 
op zoek zijn naar werk.  
 
Om deze reden zal het totaal aantal WW-ers in de fasen 2, 3 en 4 ook 
maar voor circa 16 procent uit 57,5-plussers bestaan (totaal bestand kent 
ongeveer eenderde 57,5-plussers). Voor de meeste 57,5-plussers in de 
WW is vanwege het ontbreken van de sollicitatieplicht de fase-indeling 
niet relevant.  
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Tabel 3.5  Interesse in werk onder verschillende deelgroepen WW- 
gerechtigden (N = 137) 

 
 Niet actief op zoek naar werk 

 
 

Aandeel 
actief op 
zoek naar 

werk 
Niet actief op 

zoek naar werk 
maar wil wel 

eventueel 
werken 

Niet actief op 
zoek en wil ook 

niet werken 

Niet op zoek 
totaal 

Totaal  57% 17% 26% 43% 
Jonger dan 57,5 87% 10% 3% 13% 
Ouder dan 57,5 17% 26% 57% 83% 
Man 55% 16% 29% 45% 
Vrouw 58% 20% 22% 42% 

 
Bron: SEOR/ECORYS-NEI: enquête onder (ex-)WW-gerechtigden. 
 
De motivatie om te gaan werken onder de personen die actief zoeken is 
divers. De meeste respondenten geven als voornaamste reden aan dat zij 
graag normaal aan het werk willen. Tabel 3.6 laat dit zien. 
 
 
Tabel 3.6 Redenen waarom mensen actief op zoek zijn naar werk 

(N = 95)a) 
 

Reden om actief naar werk te zoeken Percentage 
Ik ben verplicht om werk te zoeken om mijn uitkering te behouden 15% 
Ik wil graag een normaal inkomen hebben 28% 
Ik wil graag normaal aan het werk 59% 
De hele dag thuis zitten is ook niet alles 17% 
Anders 3% 

 
a)  Op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, vandaar dat het totaal optelt tot 

meer dan 100%. 
Bron:   SEOR/ECORYS-NEI: enquête onder (ex-)WW-gerechtigden. 
 
 
3.4  Conclusie 
 
Het aantal WW-gerechtigden is de afgelopen jaren sterk afgenomen, 
maar tegelijk is het aandeel van moeilijker bemiddelbare groepen zoals 
ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikten toegenomen. Uit de 
doelgroepenquête blijkt dat ruim 80 procent van de 57,5-plussers niet 
actief op zoek is naar werk. Het aantal mensen in fase 2, 3 of 4 dat 
jonger is dan 57,5 jaar en niet arbeidsongeschikt is, beslaat per eind 
2001 nog ruim 33.000 personen. Daarnaast stroomt elk jaar een nieuw 
aantal personen in dat is of wordt ingedeeld in fase 2, 3 of 4. Al met al 
kan de omvang van de potentiële doelgroep geen doorslaggevende 
factor zijn voor de verklaring voor het weinige gebruik van de WW-
experimenten.  
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De concurrentie met andere arbeidsmarktmaatregelen is waarschijnlijk 
wel een factor van belang, en dan met name de spanning die bestaat 
tussen bepaalde experimenten (die tijd kosten) en de uitvoering van 
reïntegratietrajecten door reïntegratiebedrijven (doorlooptijd is over het 
algemeen een belangrijke afrekenfactor). In 2000 is bijna de helft van de 
doelgroep voor reïntegratie (mensen in fase 2, 3 of 4) aangemeld voor 
een traject. In 2001 en 2002 zal dit percentage vermoedelijk nog hoger 
liggen. 
 
Gesprekspartners benadrukken dat diegenen die in de krappe 
arbeidsmarkt van de laatste jaren nog werkloos waren, bijzondere 
gevallen moeten zijn geweest. Deze mensen hebben misschien juist 
behoefte aan langere trajecten dan die nu worden geboden. Het kan ook 
zijn dat juist deze mensen gedemotiveerd zijn geraakt.  
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4 Oorzaken gelegen in de wet- en regelgeving 
en de ondersteuning van de uitvoering 

 
 
4.1 Inleiding 
 
In dit vierde hoofdstuk gaan we na of het achterblijven van het aantal 
toegepaste experimenten verband houdt met de ontwikkelde wet- en 
regelgeving (paragraaf 4.2), met de voorbereiding van de implementatie 
(paragraaf 4.3) en/of de wijze waarop de uitvoering wordt ondersteund 
(paragraaf 4.4). Paragraaf 4.5 besluit dit hoofdstuk met conclusies. We 
sluiten hierbij aan bij de mogelijke factoren die genoemd zijn in de 
paragrafen 2.2 en 2.3. 
 
In dit hoofdstuk benutten we de volgende bronnen: 
• de interviews op beleidsniveau; 
• de telefonische interviews met consulenten op regionale UWV-

kantoren; 
• de telefonisch interviews met medewerkers van reïnte-

gratiebedrijven; 
• de enquête onder de doelgroep. 
 
 
4.2 Oorzaken verband houdende met de wet- en 

regelgeving 
 
4.2.1 Wet- en regelgeving 
 
De voormalige uvi’s en sectoren hebben ooit zelf gevraagd om een 
verruiming van de mogelijkheden in de WW. Maar bij de 
totstandkoming van de wet- en regelgeving is de uitvoering zeer beperkt 
aanwezig geweest. Volgens diverse UWV-beleidsmedewerkers is van 
hetgeen de voormalige uvi’s in de voorbereiding hebben ingebracht, in 
de uiteindelijke wet en regelgeving niets terug te zien. Gelet op de grote 
werkloosheidsexplosie in 1993 wilde de toenmalige uvi’s experimenten 
richten op oudere werknemers (39 jaar en ouder) en op preventieve 
melding van collectieve ontslagen12. Deze beide voorstellen van de 
voormalige uvi’s zijn niet in experimenten opgenomen. Desondanks 
bevreemdt het een beleidsmedewerker van een UWV-onderdeel dat het 
aantal toepassingen van de experimenten achterblijft bij de 
verwachtingen: “nu zijn er de experimenteermogelijkheden die we al zo 
lang willen, en nu loopt het niet…”. 
 
Inmiddels is er veel veranderd in het arbeidsmarktbeleid met 
bijvoorbeeld de invoering van de Sluitende Aanpak. Een aantal 
                                                                 
12  In het geval van bedrijfsfaillissementen is de uitvoering gebaat bij preventieve melding 

van collectieve ontslagen. De uvi’s wilden dan ook dat de regeling melding Collectief 
Ontslag (want daarin is preventieve melding niet geregeld) daarop zou worden aangepast. 
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beleidsmedewerkers vinden sommige experimenten dan ook weinig 
toevoegen aan de bestaande mogelijkheden (geldt bijvoorbeeld voor de 
verruiming van de herlevingstermijn voor zelfstandigen en voor 
scholingsexperimenten13). De experimenten die zich richten op het 
voorkomen van WW bieden volgens hen wel veel mogelijkheden, en 
kunnen een toegevoegde waarde hebben als werkgevers hieraan 
meewerken.  
 
Een aantal beleidsmedewerkers signaleert als een probleem met een deel 
van de experimenten, dat de uitwerking ervan haaks staat op het idee 
achter de WW, dat vanuit de WW de kortste weg naar werk terug moet 
worden genomen (zie ook hoofdstuk 3 bij concurrentie van andere 
arbeidsmarktmaatregelen). De duur van sommige experimenten is lang 
(zoals bijvoorbeeld scholingsexperimenten die twee jaar kunnen duren) 
en dat botst met de kortste weg naar de arbeidsmarkt. Ook 
reïntegratiebedrijven zouden volgens de beleidsmedewerkers niet blij 
zijn met de lange duur van sommige experimenten, omdat een 
reïntegratiebedrijf wordt afgerekend op plaatsingspercentages en 
daarom snel resultaat wil boeken. Dit is de reden dat 
reïntegratiebedrijven niet geneigd zijn om bijvoorbeeld scholing voor 
langer dan één jaar aan te bieden. Reïntegratiebedrijven zouden dan 
liever eigen instrumenten inzetten, dan instrumenten (zoals de 
experimenten) die weliswaar kosteloos zijn, maar waar een 
reïntegratiebedrijf geen grip op heeft (want het is niet van hen en niet 
door hen). Tenminste één respondent verwacht dan ook dat het aantal 
toepassingen van scholingsexperimenten niet veel groter zal worden. 
 
Een aantal keren is opgemerkt dat de regelgeving te ingewikkeld is. Dit 
geldt vooral voor artikel 130c van de WW (Tijdelijk besluit preventieve 
inzet wachtgeldfondsen), de inkomstenkorting zelfstandigen en de 
scholingsexperimenten. De scholingsexperimenten zijn ingewikkeld 
vanwege allerlei toetsingsvoorwaarden.  
 
Het inmiddels voor nieuwe toepassingen gesloten experiment 
verlenging van de herlevingstermijn voor startende zelfstandigen begon 
enigszins te lopen, maar om hieraan deel te kunnen nemen hoeft iemand 
weinig te doen. Volgens tenminste twee beleidsmedewerkers zal het 
bestaan van dit experiment niemand over de streep trekken om als 
zelfstandige te gaan werken: die beslissing wordt onafhankelijk van het 
bestaan van dit experiment genomen. Het zijn vooral zelfstandigen 
zonder personeel die aan dit experiment deelnemen. Het experiment 
biedt louter voordelen, en geen nadelen.  
 
Bij het experiment “preventieve inzet” vormt de interpretatie van de 
amvb een probleem. Dit probleem betreft de duur van de maatregel. De 
huidige interpretatie is dat het experiment werkloosheid wil voorkomen 
met een duur tot maximaal de eerste werkloosheidsdag. In de praktijk 
blijkt echter dat er vrij veel tijd overheen gaat voordat deze maatregel 
                                                                 
13  Scholingsregelingen bestonden al in de WW. 
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kan worden toegepast. Tenminste drie beleidsmedewerkers pleiten 
ervoor om de duur te verlengen tot enige tijd na de eerste 
werkloosheidsdag. Het instrument zou op die manier meer 
mogelijkheden bieden. Dat zou wel betekenen dat de amvb verduidelijkt 
zou moeten worden op dit punt. 
 
Circa de helft van de medewerkers van de regionale UWV-kantoren is 
van mening dat de wet- en regelgeving noch een belangrijke, noch een 
onbelangrijke rol speelt in de verklaring van het geringe aantal 
toepassingen van WW-experimenten tot nu toe. Een klein aantal 
medewerkers (zes) is van mening dat de wet- en regelgeving een (zeer) 
belangrijke negatieve rol speelt (“de kortste weg naar werk is het beste, 
dus als het zonder experiment kan, des te beter”), terwijl aan de andere 
kant drie andere medewerkers van mening zijn dat de wet- en 
regelgeving een belangrijke, positieve rol speelt.  
 
Ook de geïnterviewde consulenten van reïntegratiebedrijven geven geen 
eenduidig antwoord op de vraag of de wet- en regelgeving een 
belangrijke factor is die van invloed is op het aantal toepassingen van de 
experimenten tot nu toe. Iets meer dan de helft kan zich vinden in deze 
vorm, terwijl iets minder dan de helft vindt, dat hier een oorzaak te 
vinden is voor het geringe aantal toepassingen. Duide lijk werd, dat deze 
laatste groep ook daadwerkelijk de vorm van de wet- en regelgeving 
kent, terwijl de andere groep hier minder zicht op heeft en het antwoord 
(meer) baseerde op basis van gevoel. De groep, die vindt dat de wet- en 
regelgeving voor verbetering vatbaar was, vindt met name, dat ‘de boel 
teveel is dichtgespijkerd’, waardoor de wet- en regelgeving zeer rigide 
is geworden. Mogelijkheden voor persoonsafhankelijke toepassingen 
werden hierdoor bemoeilijkt. 
 
 
4.2.2 Doelgroep 
 
De UWV-onderdelen hadden graag gezien dat één of meer 
experimenten gericht zouden zijn op ouderen en faillissementsgevallen.  
 
Ten aanzien van de doelgroep roepen de experimenten twee vragen op: 
1. Is het terecht dat de meeste experimenten gericht zijn op WW-

gerechtigden uit fase 2, 3 en 4? 
2. Is de doelgroep van enig experiment een reële? 
 
Ad 1 Is het terecht dat de meeste experimenten gericht zijn op WW-

gerechtigden uit fase 2, 3 en 4? 
Ten aanzien van de scholingsexperimenten vraagt een 
beleidsmedewerker zich af of WW-gerechtigden uit fase 2, 3 of 4 wel de 
juiste cliënten voor deze experimenten zijn. Hij is van mening dat een 
aanzienlijk deel van mensen in de doelgroep geen scholing willen 
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volgen of gewoonweg niet de capaciteiten hebben om dit te doen14. Dit 
nadeel is expliciet genoemd voor het scholingsexperiment omscholing 
tot leerkracht voor het basis- en voortgezet onderwijs. Bovendien zou 
het beleid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
zijn om scholing zo min mogelijk toe te passen, aldus een 
beleidsmedewerker. Ook dus conflict met doorlooptijd in het geval van 
uitbesteding aan reïntegratiebedrijven. 
 
In eerste instantie was de doelgroep voor preventieve inzet ook de 
cliënten uit fase 2, 3 en 4. Maar omdat de trajecten (door de 
voorwaarden) kort moeten zijn (maximaal vier maanden) zouden vooral 
fase 1-klanten in aanmerking komen voor dit experiment. 
Beleidsmedewerkers vinden het daarom een goede zaak dat het 
experiment later ook is opengesteld voor fase 1-klanten. 
 
Maar men is van mening dat ook sommige andere experimenten van 
toepassing zouden moeten zijn op fase 1-cliënten, omdat zij daar bij 
gebaat zouden zijn. Dit geldt met name voor het experiment 
proefplaatsing, en eventueel ook voor het experiment 
inkomstenverrekening zelfstandigen.  
 
Op de vraag of de afbakening van de doelgroep tot fase 2, 3 en 4 een rol 
heeft gespeeld bij het kleine aantal toepassingen van experimenten tot 
nu toe, wordt door de regionale UWV-medewerkers heel divers 
antwoord gegeven. Veertien medewerkers denken dat dit punt een (zeer) 
belangrijke rol speelt, maar acht medewerkers zijn van mening dat dit 
aspect het aantal toepassingen in negatieve zin beïnvloedt, en zes 
medewerkers denken dat dit aspect het aantal toepassingen in positieve 
zin beïnvloedt (“de doelgroep is klein en dat is prima: geen fase 1-
klanten er bij betrekken”, “veel kaf onder het koren: strenge regelgeving 
is dus belangrijk”, “het is goed om paal en perk te stellen aan de 
doelgroep”). Wel hebben een aantal medewerkers verteld dat sommige 
cliënten in versneld tempo naar fase 2 worden overgezet om het 
probleem van uitsluiting van fase 1 te omzeilen. 
 
De consulenten van de reïntegratiebedrijven zijn meer unaniem in hun 
mening: het merendeel van de ondervraagden (circa 70 procent) is van 
mening dat de doelgroep, zoals bepaald is in de wet- en regelgeving, de 
juiste is.  
 
Ad 2 Is de doelgroep van enig experiment een reële? 
Het experiment preventief collectief ontslag is nu alleen van toepassing 
op grotere bedrijven waarbij meer dan 20 ontslagen collectief vallen. 
Hierdoor valt het midden- en kleinbedrijf als toepassingsgebied van dit 
experiment vaak weg. De doelgroep wordt hierdoor beperkt terwijl 
binnen het MKB ook veel mensen hadden kunnen profiteren. Deze 

                                                                 
14 Reïntegratiebedrijven krijgen geen incentives om scholingsexperimenten toe te passen. Het 

beleid van SZW zou erop gericht zijn om scholingsexperimenten zo min mogelijk toe te 
passen. 
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regeling concurreert wellicht ook met de mogelijkheden die middels een 
sociaal plan worden geboden. 
 
In een aantal gesprekken is ons gewezen op het probleem dat in een 
aantal experimenten, zoals deze uiteindelijk zijn geregeld, de doelgroep 
niet of slecht bereikt kunnen worden. Dit geldt met name voor 
preventieve inzet en herhaalde werkloosheid. Dit zijn veel mensen met 
korte dienstverbanden, uitzendkrachten, seizoenskrachten. Neem 
uitzendkrachten: hun werkgevers (de uitzendbureaus) zullen niet 
geneigd zijn om hun uitzendkrachten naar scholing te sturen met als 
uiteindelijke doel een vaste baan elders, omdat de werkgever dan zijn 
eigen aanbod “wegstuurt”15. In de MvT staat dat de inzet van beide 
experimenten is gericht op het voorkomen of beperken van het aantal 
WW-uitkeringsgerechtigden. Een belangrijk nadeel van preventieve 
inzet16: is dat je gehouden bent aan zeer kort lopende trajecten, want de 
trajecten van dit experiment moeten zijn afgerond voor de datum einde 
dienstverband. In de praktijk wordt met dit nadeel creatief omgegaan. 
 
 
4.2.3 De voorwaarden  
 
De algemene indruk is dat de voorwaarden als te knellend worden 
ervaren. Er zijn uitspraken gedaan zoals: 
• “Als iemand zich aanmeldt voor een experiment is er altijd wel 

een voorwaarde waardoor het experiment niet kan worden 
toegepast”. 

• “Veel aanmelders zitten deels in de WAO, dus komen ze niet 
voor toepassing van een experiment in aanmerking”. 

 
Deze uitspraken worden bevestigd door de resultaten van de enquête 
onder WW-gerechtigden zelf. Twaalf procent van de respondenten geeft 
aan ooit een verzoek te hebben ingediend om deel te nemen aan één van 
de experimenten. Voor het grootste deel was dit een eigen initiatief, 
slechts een kwart van deze mensen heeft een aanbod hiertoe gehad van 
een UWV- of reïntegratieconsulent. Tabel 4.1 geeft aan om welk 
experiment het dan ging. 
 
 

                                                                 
15  Het is evenwel zo dat het UWV, en niet de werkgever, vaststelt of iemand in 

aanmerking moet komen voor een traject in het kader van dit experiment, op grond van 
het feit dat de persoon meermalen per jaar WW aanvraagt of heeft aangevraagd, omdat 
betrokkenen meermaals uit kortdurende dienstverbanden werkloos is geworden. In die 
zin wijkt dit deel van het experiment preventieve inzet dan ook sterk af van de 
preventieve inzet in het kader van de wet collectief ontslag. 

16 Bij preventieve inzet vraag de werknemer aan. De werkgever tekent voor een 
versnelling van de procedure. 
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Tabel 4.1 Verzoek ingediend en daadwerkelijke deelname voor WW-
experimentena) 

 
 Verzoek ingediend Deelname 
 Aantal Aandeel Aantal Aandeel 
Omscholing tot leerkracht 2 8% 1 9% 
Bedrijfsgerichte opleiding van max. 
6 maanden 

12 50% 4 36% 

Scholing die langer duurde dan 1 
jaar  

3 13% 1 9% 

Uitbreiding van het stagedeel van de 
opleiding 

1 4% 1 9% 

Ondersteuning wanneer u ontslagen 
dreigt te worden 

 
2 

 
8% 

 
2 

 
18% 

Proefplaatsing  1 4% 0 0% 
Meer tijd om opnieuw WW-
uitkering aan te vragen  

 
1 

 
4% 

 
1 

 
9% 

Behoud van WW-uitkering de eerste 
6 maanden  

2 8% 1 9% 

Totaal 24 100% 11 100% 
 

a) In deze tabel zijn vanwege het kleine aantal respondenten de ongewogen aantallen 
gebruikt. 

Bron: SEOR/ECORYS-NEI: enquête onder (ex-)WW-gerechtigden. 
 
 
Niet al deze mensen hebben ook daadwerkelijk deelgenomen aan een 
experiment. Bijna de helft van de ondervraagde WW-gerechtigden die 
een verzoek hebben ingediend om deel te nemen, heeft ook 
daadwerkelijk deelgenomen17. Van degenen die uiteindelijk niet hebben 
deelgenomen aan het experiment, geeft de helft aan dat ze hiervoor niet 
in aanmerking kwamen op basis van hun achtergrond (een persoon zou 
bijvoorbeeld genoeg opleiding hebben, anderen zeggen dat ze te horen 
hebben gekregen dat ze te oud waren). Sommige respondenten willen 
geen antwoord geven op deze vraag. Een enkeling geeft aan geen reactie 
te hebben ontvangen, iemand geeft aan dat hij te oud was om deel te 
nemen aan het experiment en de rest weet het niet. 
 
In het navolgende gaan we per experiment kort in op de knellende, 
beperkende voorwaarden die in de gesprekken zijn genoemd. 
 
Zelfstandige verlenging herlevingstermijn: 
Dit experiment kent vooral voordelen en geen nadelen. Dit experiment 
kent geen beperkende voorwaarden. Het is alleen wel een experiment 
dat niemand over de streep zal halen om als zelfstandige te gaan 
werken. Eén regionale UWV-medewerker heeft aan aantal aanvragen 
                                                                 
17 Gezien het geringe aantal toepassingen van de WW-experimenten, is het aandeel mensen 

dat aangeeft zelf een verzoek ingediend te hebben om deel te nemen aan een van de 
experimenten vrij hoog (zie ook paragraaf 1.4, waar is ingegaan op de selectiviteit van de 
respons). Het is dan ook mogelijk dat, ondanks dat expliciet is aangegeven dat het om de 
WW-experimenten gaat, met als toelichting dat dit verruimde mogelijkheden in de WW 
zijn, een aantal respondenten de WW-experimenten toch heeft verward met andere 
reguliere mogelijkheden binnen de WW. 
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voor het experiment “zelfstandige verlenging herlevingstermijn” moeten 
afwijzen in verband met het sluiten van het experiment voor nieuwe 
toepassingen.  
 
Zelfstandige met inkomstenkorting: 
Dit experiment vindt men unaniem veel te ingewikkeld. Er worden heel 
veel voorwaarden gesteld over aanlevering van gegevens en het 
berekenen van de inkomsten van zelfstandigen duurt erg lang. 
Verrekening vindt achteraf plaats, en er bestaat bovendien nog een kans 
dat iemand achteraf geld moet terug betalen, namelijk als hij te veel 
verdiend heeft. Dat betekent dat de betreffende persoon heel lang nog 
niet weet of en zo ja, hoeveel geld er terugbetaald dient te worden. 
 
Proefplaatsing: 
De termijn van de proefplaatsing vindt een enkele beleidsmedewerker te 
kort. Een andere voorwaarde dat incidenteel als een probleem is 
gesignaleerd is dat de werkgever niet wenst mee te werken aan de 
bepaling dat een ongevallenverzekering voor de medewerker moet 
worden afgesloten.  
 
Loonsuppletie: 
De beleidsmedewerkers vinden vrij unaniem dat de wet- en regelgeving 
voor dit experiment “te zuinig is geweest”. De bezwaren zijn: 
• Het is voor WW-gerechtigden niet aantrekkelijk om tegen een 

loon dat even hoog is als de uitkering te gaan werken. 
• Het experiment kan in de praktijk niet worden toegepast in het 

geval dat “passend werk” gevonden wordt. Is het dagloon van het 
werkaanbod minder dan 70 procent van het dagloon dan is er 
geen sprake van passend werk18. 

• Binnen het experiment geldt geen dagloongarantieregeling. Bij 
opnieuw ontslag vanuit een baan met een lager dagloon dan voor 
de WW-periode, worden de nieuwe uitkeringsrechten gebaseerd 
op een lager dagloon19. 

• In de afgelopen tijd van hoogconjunctuur en krapte op de 
arbeidsmarkt zal iemand al snel meer verdienen dan de uitkering 
(dit geldt bijvoorbeeld zeker in de bouwsector). Er is dus geen 
belangstelling voor dit experiment (“goede mensen komen toch 
wel aan het werk, tegen een goed en acceptabel salaris”). 

 
Preventief collectief ontslag: 
De beleidsmedewerkers zijn vrij unaniem in hun mening dat een 
belangrijke oorzaak voor het tegenvallend aantal toepassingen gelegen 
is in de voorwaarden. Dit experiment kan alleen worden uitgevoerd in 

                                                                 
18  Op dit punt blijkt dat de betreffende respondenten de intentie van de regelgeving onjuist 

hebben geïnterpreteerd. Het is juist de bedoeling van het experiment loonsuppletie, dat 
mensen nu wél een baan met een loon lager dan 70 procent van het dagloon accepteren, 
door hen (tijdelijk) te compenseren door de loonsuppletie. Het blijft natuurlijk wel 
overeind dat mensen op vrijwillige basis deelnemen en niet kunnen worden gedwongen  

19 Ook dit punt is anders dan de respondenten denken: binnen bepaalde kaders is er wel 
een algemene dagloongarantiebepaling van 18 maanden.  
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de opzegtermijn van iemand die in een collectief ontslag wordt 
ontslagen. De toepassing van het experiment geldt tot het moment dat de 
eerste werkloosheidsdag intreedt. Het is dus lastig om dit experiment in 
te zetten, omdat er dan alleen maar korte trajecten mogelijk zijn 
(maximaal vier maanden). Deze trajecten zijn te kort voor fase 2, 3 en 4 
klanten. Een oplossing zou zijn om het einde van het traject over de 
eerste werkloosheidsdag heen te tillen.  
 
Net zoals de beleidsmedewerkers op centraal niveau, ervaren ook de 
regionale UWV-medewerkers het experiment preventieve inzet als 
ingewikkeld. De regels worden als knellend ervaren, en de 
mogelijkheden van het experiment worden beperkt door de regel dat het 
experiment uiterlijk moet eindigen op de eerste werkloosheidsdag. Vier 
maanden is te kort voor een traject om iemand naar ander werk te 
begeleiden en het maximale bedrag daarvoor van ƒ 5.000,- is te laag20. 
In de praktijk worden hiervoor creatieve oplossingen bedacht door het 
ingezette traject te combineren met andere financieringsmogelijkheden 
die dan vanaf de eerste werkloosheidsdag worden ingezet. 
 
Een ander bezwaar van dit experiment is dat de doelgroep moeilijk te 
bereiken is. 
 
Preventief meermalen WW per jaar: 
Het belangrijkste bezwaar van dit experiment, dat unaniem door de 
beleidsmedewerkers is aangedragen, is dat de doelgroep van dit 
experiment (evenals van het vorige experiment) moeilijk te bereiken is. 
De reden hiervoor is dat het vaak om zeer korte dienstverbanden gaan, 
met zeer korte opzegtermijnen, waarbinnen nauwelijks nog een traject 
kan worden uitgezet. Het instrument geldt alleen voor de zogenaamde 
“job-hoppers”: mensen in een baan die al snel werkloos worden, weer 
werk vinden en weer werkloos wordt. Wie zijn dat? Hebben die mensen 
wel behoefte aan ondersteuning? Het is de vraag of werknemers, die op 
flexibele basis werkzaam zijn, wel willen deelnemen aan een 
experiment dat ertoe zou kunnen leiden dat zij geen flexwerker meer 
zouden zijn 
 
Een tweede bezwaar van dit experiment is dat in de praktijk de 
werkgever niet zal willen meewerken aan een traject in het kader van dit 
experiment, omdat zij er geen enkel voordeel van hebben. Zij maken 
immers niet voor niets gebruik van flexibele arbeidskrachten21. 
 
Dit experiment zou van nut kunnen zijn bij een wat slechtere 
conjunctuur. Dit geldt vooral voor mensen zonder vakopleiding en 
mensen die wat vaker ziek zijn. Op dit moment heeft dit experiment 
weinig nut. Bovendien zij er op ander vlak initiatieven om bijvoorbeeld 

                                                                 
20  Dat het maximale bedrag voor een traject in het kader van preventieve inzet ƒ 5.000,- 

zou zijn is een feitelijke onjuistheid: ƒ5.000,- is een gemiddeld bedrag en is niet bedoeld 
als een absoluut maximum. 

21  Zie voetnoot 15. 
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seizoens-WW zoveel mogelijk in te dammen, bijvoorbeeld in de 
schildersbranche. 
 
Scholingsexperimenten: 
De scholingsexperimenten kennen een tal van bezwaren, waardoor het 
aantal experimenten tot nu toe is achtergebleven bij de verwachtingen. 
De belangrijkste en meest gehoorde bezwaar is de lengte van de 
experimenten: de duur van twee jaar van drie van de vier 
scholingsexperimenten staat haaks op de filosofie van de WW om via de 
kortste weg terug te keren op de arbeidsmarkt. Ander genoemde 
bezwaren zijn: 
• Het experiment “volgen van een bedrijfsgerichte opleiding” is 

moeilijk te toetsen.  
• Het experiment omscholing tot leerkracht voor het basis- en 

voortgezet onderwijs is niet goed geregeld: ten eerste is het 
experiment niet van toepassing op klanten uit fase 1 (“wie uit de 
huidige doelgroep kan hier nu geschikt voor zijn?”), hetgeen een 
bezwaar is. Ten tweede bestaat ook de mogelijkheid om dezelfde 
opleiding als zij-instromer te doen via het ministerie van OcenW; 
deze zij-instromers krijgen gewoon salaris zodat dit experiment 
voor deze groep overbodig is.  

 
Ongeveer de he lft van de regionale UWV-medewerkers zijn van mening 
dat de voorwaarden in de wet- en regelgeving (vrijwel) geen invloed 
heeft gehad op het aantal toepassingen van de experimenten tot nu toe. 
Zes regionale UWV-medewerkers denken dat de voorwaarden een 
(zeer) belangrijke rol speelt, drie van hen denken dat deze rol negatief 
uitwerkt op het aantal toepassingen (“voor zelfstandigen struikel je over 
de voorwaarden”, regels voor scholing zijn onduidelijk”, “regelgeving is 
in grote lijnen onduidelijk”), de andere drie positief (“de 
scholingsvoorwaarden zijn goed en duidelijk toepasbaar”, “de regels 
zijn duidelijk”). 
 
De regionale UWV-medewerkers signaleren vooral problemen bij de 
scholingsexperimenten en het experiment preventieve inzet bij collectief 
ontslag. Bij de scholingsexperimenten bestaan formele problemen: als 
een cursist na een aantal weken een baan kan krijgen, moet de noodzaak 
van scholing door het reïntegratiebedrijf worden aangetoond. Dit leidt 
tot vertraging, extra kosten, omslachtigheid en “gedoogsituaties” (“stel 
je beschikbaar voor werk, maar doe de cursus maar”). 
 
De mening van consulenten van reïntegratiebedrijven over de 
voorwaarden in de regelgeving als beïnvloedende factor van het aantal 
toepassingen laat een meer divers beeld zien. In het algemeen is men te 
spreken over de voorwaarden, maar er is ook een kleine groep, die vindt 
dat de voorwaarden niet aansluiten bij de praktijk. Een voorbeeld, dat 
genoemd werd, had betrekking op het experiment van bedrijfsgerichte 
scholing. De voorwaarden stellen, dat scholing een maximale duur kent 
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van zes maanden. In de praktijk duren veel scholingsmogelijkheden 
vaak langer dan zes maanden. 
 
 
4.2.4 Vrijwilligheid 
 
Dat deelname aan een experiment gebeurd op basis van vrijwilligheid 
wordt door de meeste beleidsmedewerkers als een stimulans gezien, en 
niet als een factor dat het aantal toepassingen negatief zou beïnvloeden. 
En omdat deelname aan een experiment vrijwillig is, is het ontbreken 
van sanctiemogelijkheden geen punt. Twee beleidsmedewerkers vinden 
het wel jammer dat deelname aan een experiment niet verplicht kan 
worden opgelegd. Zij zouden de mogelijkheid willen hebben om het 
experiment proefplaatsing verplicht te maken in een traject. Een ander 
idee is om de loonsuppletie in het experiment loonsuppletie  te verhogen 
en deelname ook verplicht maken.  
 
De meeste regionale UWV-medewerkers hebben geen problemen 
ervaren met deelname aan een experiment op basis van vrijwilligheid 
(“werkt anders toch niet”). Een enkele medewerker vindt het een 
belangrijke factor die een negatieve invloed op het aantal toepassingen 
heeft (“wie 25 jaar bij één baas heeft gewerkt, redt het niet zonder 
bijvoorbeeld een sollicitatietraining in een markt met vooral vraag naar 
jeugdigen”), maar aan de andere kant zijn er ook enkele medewerkers 
die juist vinden dat het een positief effect heeft op het aantal 
toepassingen (“vrijwilligheid nodigt uit”, “opdringen heeft geen zin”) 
 
Ook de meeste consulenten van reïntegratiebedrijven ervaren deelname 
op basis van vrijwilligheid als een positieve factor. Daarbij stellen zij, 
dat voor het deelnemen aan de experimenten een eenzijdige actie van de 
WW-gerechtigden wordt verwacht. Deze WW-gerechtigden moeten zelf 
actie (willen) ondernemen om deel te kunnen nemen aan de 
experimenten. Het betreft hierbij veelal mensen, die graag willen 
integreren in het arbeidsproces. Het toepassen van sancties is daardoor 
minder relevant.  
 
 
4.3 Oorzaken verband houdende met voorbereiding 

van de implementatie 
 
De beleidsmedewerkers zijn in het algemeen van mening dat de termijn 
van implementatie vrij kort is geweest, dat de implementatie tussen 
“neus en lippen door is gegaan” en dat er te weinig “swung” aan is 
gegeven. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vond 
dat een taak van Lisv, maar achteraf had SZW hier meer in moeten 
doen. Wel vinden de medewerkers dat zij goed op de hoogte zijn 
gehouden, maar zij konden pas daadwerkelijk hun administratieve 
organisatie inrichten en de uitvoering informeren toen de regelgeving en 
de richtlijnen van het Lisv vastlagen. Dit tijdstip en het tijdstip waarop 
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de experimenten daadwerkelijk van start zijn gegaan lagen te dicht bij 
elkaar. Inmiddels is dit hersteld, dus is deze factor hooguit een 
vertragende factor geweest, geen structurele en kan nu geen reden meer 
zijn voor het aantal toepassingen tot nu toe.  
 
De regionale UWV-medewerkers denken in het algemeen dat de 
voorbereiding van de implementatie een (zeer) belangrijke rol heeft 
gespeeld, en het aantal toepassingen negatief heeft beïnvloed (“het is 
over ons heengekomen”, “niet goed voorbereid”, “idee vanuit Lisv werd 
niet serieus genomen, zo warrig en onduidelijk”, “ondergeschoven 
kindje”, “te weinig nadruk gekregen”). Volgens ten minste acht 
medewerkers bestonden er destijds andere prioriteiten binnen de 
toenmalige uvi’s (“nog steeds heeft uitkeringsverstrekking de hoogste 
prioriteit”, “de experimenten zijn doorkruist door andere operaties”, “er 
is voortdurend capaciteitsgebrek en hoeveel moeite wil je dan doen voor 
de experimenten als ook inzicht in cliëntenbestanden en trajecten 
onvoldoende is?”, “De experimenten kwamen extra bovenop de normale 
basistaak”). Ook de procedures rondom administratie en automatisering 
die voor de uitvoering van de experimenten geregeld dienden te worden 
hebben een negatieve rol gespeeld (zeggen ten minste elf medewerkers; 
“procedures vooraf niet duidelijk genoeg”, “veel zaken niet helder of 
onduidelijk en laat, ondanks veelvuldig formeel contact met het 
hoofdkantoor, vanuit de werkvloer zijn vele vooral praktische suggesties 
gedaan, maar hiervan weinig teruggezien”, “ er zijn veel administratieve 
problemen, en vaak ook nog met terugwerkende kracht”, “er is veel 
onduidelijk, vooral over scholing”, “registratie van experimenten in het 
systeem was een groot probleem”).  
 
De antwoorden op de vragen of het aantal toepassingen tot nu toe te 
maken zouden kunnen hebben met de voorbereiding van de 
implementatie laat volgens de consulenten van de reïntegratiebedrijven 
een gevarieerd beeld zien. Er kunnen min of meer drie groepen worden 
gevormd, waarbij de verdeling van de personen over de groepen 
ongeveer gelijk is. De eerst groep heeft geen zicht op de procedures 
rond administratie en automatisering, die voor de uitvoering geregeld 
dienden te worden. Deze groep heeft eveneens geen zicht op het bestaan 
van andere prioriteiten bij de toenmalige uvi’s. De tweede groep is goed 
te spreken over de procedures rond administratie en automatisering. Zij 
hebben ook niet het idee gehad, dat er andere prioriteiten hebben 
gespeeld bij de toenmalige uvi’s, die als verklaringsgrond kunnen 
worden gebruikt voor het geringe aantal toepassingen. De laatste groep 
heeft daarentegen wel veel problemen ervaren rond de procedures van 
administratie en automatisering. Zij wijten dit wel aan het bestaan van 
andere prioriteiten bij de toenmalige uvi’s.  
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4.4 Oorzaken verband houdende met de voorlichting, 
de bekendheid en de aantrekkelijkheid van de 
experimenten 

 
Voorlichting 
Volgens twee van de zes beleidsmedewerkers heeft de voorlichting 
voldoende aandacht gehad (ook richting reïntegratiebedrijven) en speelt 
dus geen rol in de verklaring van het aantal experimenteertoepassingen 
tot nu toe. Drie beleidsmedewerkers zijn van mening dat SZW meer had 
kunnen doen om de bekendheid van de experimenten te vergroten (“als 
het ministerie het zo belangrijk vindt dat de experimenten vaker zouden 
worden toegepast, had het ministerie zelf meer aan voorlichting moeten 
doen”). Het ministerie heeft de voorlichting nu overgelaten aan het 
voormalig Lisv en de toenmalige uvi’s maar het was achteraf beter 
geweest wanneer ze zelf hun contacten met bijvoorbeeld centrale 
organisaties van werkgevers en werknemers hadden gebruikt om de 
experimenten bekend te maken onder werkgevers en 
werknemers/werklozen.  
 
Over de informatieverschaffing door het voormalige Lisv aan de uvi’s 
zijn de beleidsmedewerkers tevreden. Het Lisv heeft voorlichting 
gegeven aan de sectorraden, maar voorlichting aan werkgevers aan 
uitkeringsgerechtigden was een taak voor de toenmalige uvi’s. Lisv 
heeft afspraken gemaakt met de toenmalige arbeidsvoorziening over het 
experiment preventief collectief ontslag. Met arbeidsvoorziening is 
afgesproken dat een werkgever die bij het CWI melding maakt van 
collectief ontslag en een bevestiging krijgt van CWI-ontslagzaken, 
tegelijkertijd informatie krijgt over het bestaan van het experiment 
preventieve inzet bij collectief ontslag. Vervolgens kunnen deze 
werkgevers contact opnemen met het eigen UWV-onderdeel.  
 
Het is de taak van de regionale uvi’s om werklozen en werkgevers over 
de experimenten te informeren. De toenmalige uvi’s hebben 
afgesproken om in te lichten door middel van een folder die iedere 
potentiële WW-er ontvangt bij het WW-aanvraagformulier. Verder zijn 
er via de toenmalige uvi’s artikelen in werkgeversbladen geplaatst. Het 
is niet alle beleidsmedewerkers bekend of voorlichting over de 
experimenten richting werkloze altijd gebeurt. Maar daarnaast is de 
doelgroep zo klein (exclusief de personen van 57,5 jaar en ouder) dat 
een uitspraak is: “je schiet met een kanon op een mug, en het is dus niet 
gek dat je hem niet raakt”. Daar staat tegenover dat mensen in fase 2, 3 
of 4 vrij gemakkelijk te identificeren zouden moeten zijn. 
 
Ten slotte is door een beleidsmedewerker opgemerkt dat de uitvoering 
via reïntegratiebedrijven een rem vormt in het aantal toepassingen. Als 
voorbeeld is genoemd een reïntegratiebedrijf dat bewust geen 
voorlichting geeft aan een werkgever die een collectief ontslag 
doorvoert en zelf financiële middelen heeft. In dat geval geeft dat 
reïntegratiebedrijf de voorkeur aan de inzet van instrumenten waarvoor 
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de werkgever moet betalen. Alleen als de werkgever zelf geen financiële 
armslag heeft licht dit reïntegratiebedrijf de werkgever voor over de 
(gratis) experimenten.  
 
De regionale UWV-medewerkers zijn vrij unaniem van mening dat de 
voorlichting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
te kort geschoten is (“werkgevers stonden ons aan te gapen”, 
“ongelooflijk slecht”). (Vrijwel) niemand wist zeker of het ministerie 
een eigen folder en/of website had en sommigen wisten ook niet of hun 
eigen organisatie (UWV-onderdeel) wel een folder had! 
 
Een deel van de regionale UWV-medewerkers is van mening dat de 
informatievoorziening vanuit de toenmalige uvi-hoofdkantoren naar de 
regiokantoren onvoldoende is geweest (“dat is niet goed verteld”, tot 
een jaar geleden waren er regelmatig brede en nuttige bijeenkomsten, 
maar die zijn er niet meer”, “de druk op de regionale uvi’s had wat 
groter mogen zijn”, “bij vragen aan het hoofdkantoor was het antwoord 
soms afhankelijk van aan wie je  het vroeg”, “enige tegenstrijdigheid in 
voorlichting door hoofdkantoor”).  
 
Ook de voorlichting aan CWI’s en reïntegratiebedrijven is onvoldoende 
geweest vindt men vrijwel unaniem (“Reïntegratiebedrijven wisten van 
niets”, “allemaal weinig concreet”). Dat heeft een belangrijk negatief 
effect op het aantal toepassingen. Ook de voorlichting aan werkgevers 
(“vanuit UWV is niets gebeurd, wel eens door een werkgever gebeld”, 
passieve houding vanuit UWV”) en de doelgroep van de experimenten 
(“circulaire nooit standaard meegestuurd”, “van actieve voorlichting kan 
je niet spreken”, “de eigen WW-medewerkers wilden er eerste niets mee 
doen, want ze vonden het te vaag”, “dit is de taak van het 
reïntegratiebedrijf”) is vaak onvoldoende.  
 
De meeste reïntegratieconsulenten zijn van mening, dat de voorlichting 
van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de 
experimenten aan de werkgevers beperkt was en daarom ertoe heeft 
geleid dat het aantal toepassingen van de experimenten beperkt is 
gebleven. Zij schrijven hier dan ook een negatief effect aan toe. De 
andere consulenten vinden ofwel, dat de voorlichting goed was verlopen 
of hadden geen zicht op deze vorm van voorlichting. 
 
De ondervraagden zijn vrij eensgezind over de voorlichting van het 
ministerie van SZW aan de werklozen, die tot doelgroep behoren. Op 
één persoon na (die had geen zicht op de situatie) zijn ze allen van 
mening, dat deze voorlichting beperkt was en er (mede) toe heeft geleid, 
dat de experimenten tot dusver niet van de grond zijn gekomen.  
 
De helft van de reïntegratieconsulenten geeft te kennen geen zicht te 
hebben gehad op de voorlichting van de voormalige uvi’s aan 
werkgevers. Van de andere helft, die wel zicht op de situatie heeft, gaf 
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meer dan de helft van deze groep aan, dat de voorlichting niet optimaal 
is geweest (circa 80 procent). 
 
Het meest stuitend volgens de benaderde reïntegratieconsulenten was de 
voorlichting, die zij zelf ontvangen hebben van de voormalige uvi’s. Het 
kernwoord hierbij was ‘summier’.  
 
Ook de voorlichting (inhoud en intensiteit) van de uvi-consulenten aan 
de werklozen, die tot de doelgroep behoren, laat zich kenmerken door 
beperktheid. De wijze, en dan gaat het wederom om de inhoud en 
intensiteit van de voorlichting van de reïntegratieconsulenten zelf aan de 
personen die tot de doelgroep van de experimenten behoren, wordt als 
factor gezien van het geringe aantal toepassingen. De meeste 
consulenten wijten dit aan het feit, dat zij zelf slecht waren voorgelicht 
en hierdoor moeilijk de WW-gerechtigden konden inlichten over het 
bestaan van de experimenten. In het geval van opvragen van informatie 
bij de voormalige uvi’s deed zich vaak de situatie voor, dat de 
consulenten van reïntegratiebedrijven lang op zoek waren naar de juiste 
persoon, die iets over de experimenten kon vertellen.  
 
Wat vindt de doelgroep zelf van de gegeven voorlichting? De 
geënquêteerde WW-gerechtigden zijn slechts in beperkte mate bekend 
met de experimenten. Slechts 34 procent van de ondervraagden die 
minder dan twee jaar geleden een ww-uitkering heeft aangevraagd, kan 
zich herinneren op dat moment informatie te hebben ontvangen over de 
experimenten. Slechts 13 procent van de ondervraagden is op een 
andere manier geïnformeerd over de experimenten. Zij zijn 
geïnformeerd ofwel door een folder of brochure buiten de informatie die 
ze kregen toen ze een WW-uitkering aanvroegen, of door een consulent 
van UWV, reïntegratiebedrijf of CWI.  
 
De personen die op de hoogte zijn van de WW-experimenten, zijn 
overigens positief over de informatie die ze hebben ontvangen.  
De informatie was (heel) duidelijk voor deze mensen. 
 
De informatie over de WW-experimenten die voorhanden was, is dus 
duidelijk maar heeft niet alle WW-gerechtigden bereikt. Toch geeft ruim 
tweederde van de mensen die geen informatie hebben ontvangen, aan 
dat zij wel prijs hadden gesteld op deze informatie. Overigens zijn 
vooral mensen jonger dan 57,5 jaar geïnteresseerd in deze informatie. 
 
Om zo veel mogelijk WW-gerechtigden te bereiken om voorlichting te 
geven over de experimenten zouden de kanalen kunnen worden benut 
die de WW-gerechtigden gebruiken om werk te vinden. De 
respondenten van de enquête zoeken vooral door advertenties in week- 
en dagbladen na te lopen, gevolgd door het versturen van open 
sollicitaties. Het CWI als zoekkanaal wordt minder vaak genoemd (zie 
tabel 4.2). Voorlichting over de experimenten via dag- en weekbladen 
en voorlichting aan werkgevers (in verband met de open sollicitaties) 
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zouden kunnen helpen om WW-gerechtigden informatie over de 
experimenten te verschaffen. 
 
 
Tabel 4.2 Gebruikte zoekkanalena) 
 
 Aandeel 
Via kennissen/vrienden/familie 22% 
Via advertenties in week/dagbladen 50% 
Via internet 21% 
Via CWI/arbeidsbureau 23% 
Via uitzendbureaus 20% 
Open sollicitatie 37% 
 
a) Op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, vandaar dat het totaal optelt tot 

meer dan 100%. 
Bron:  SEOR/ECORYS-NEI: enquête onder (ex-)WW-gerechtigden. 
 
 
Bekendheid 
De beleidsmedewerkers hebben ofwel geen idee in hoeverre de 
experimenten bekend zijn onder werkgevers en werklozen, ofwel zijn 
van mening dat de experimenten onvoldoende bekend zijn. Omdat 
iemand die WW komt aanvragen bij het aanvraagformulier een hele set 
aan voorlichtingsmateriaal meekrijgt, waaronder de voorlichtingsfolder 
van de experimenten, lijkt het logisch dat die folder ondersneeuwt onder 
het geheel aan informatie.  
 
Unaniem constateren de regionale UWV-medewerkers dat de 
bekendheid van de experimenten gering is, en dit werkt negatief op het 
aantal toepassingen. Desondanks vinden de regionale UWV-
medewerkers hun eigen kennis van de experimenten voldoende, 
ondanks dat een deel van mening is dat de informatievoorziening vanuit 
de voormalige uvi-hoofdkantoren naar de regiokantoren onvoldoende 
was (zie hiervoor). De kennis bij CWI’s en reïntegratiebedrijven wordt 
door de regionale UWV-medewerkers eveneens als onvoldoende 
beoordeeld (“bekendheid bij reïntegratiebedrijven is bijna een 
persoonlijke zaak, en dat is dan ook nog vaak onvoldoende”, “….als 
enige reïntegratiebedrijf op de hoogt”, “communicatie over de 
experimenten met reïntegratiebedrijf, maar bereikte daar kennelijk nooit 
de werkvloer en dan moet het opnieuw uitgelegd worden”, “zelfs 
onlangs bij een groot CWI nog niets bekend”). 
 
Ook bij werkgevers (“echt negatief”) en werklozen (“ folder komt 
moeilijk over, kortingsregeling zeer omslachtig”) is vaak geen kennis 
over de experimenten aanwezig.  
 
De bekendheid van de experimenten bij de consulenten van de 
reïntegratiebedrijven is slecht, zo oordelen de reïntegratieconsulenten 
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zelf, en dat heeft een negatief effect op het toepassen van de 
experimenten.  
 
Hoe het met de bekendheid gesteld is bij de uvi-consulenten kan een 
derde van de geïnterviewden niet aangeven. Zij hebben hier dan ook 
geen mening over. Twee derde vindt echter dat de uvi-consulenten niet 
bekend zijn met de experimenten. Bij de vragen over de voorlichting 
werd reeds gewezen op de ervaringen, die consulenten hebben gehad 
met het aanvragen van informatie over de experimenten bij de uvi-
consulenten. Het kostte vaak moeite het aanspreekpunt te vinden bij de 
toenmalige uvi-kantoren, die over informatie over de experimenten 
beschikte.  
 
Hoe het gesteld is met de bekendheid bij Arbeidsvoorziening en CWI’s 
weet de helft van de consulenten niet. De andere helft is of positief of 
negatief te spreken over deze bekendheid. Persoonlijke ervaringen 
spelen hierbij een belangrijke rol.  
 
De werkgevers zijn slecht bekend met de experimenten is de conclusie 
van het overgrote deel van de consulenten. Dat hangt volgens hen sterk 
samen met de voorlichting. Ook heeft dat zijn effect op de werklozen 
zelf, die naar de mening van de reïntegratieconsulenten slecht op de 
hoogte zijn van de experimenten. 
 
De conclusie uit de informatie over de voorlichting (zie hiervoor) is 
inderdaad dat volgens de werklozen zelf zij slechts in beperkte mate 
bekend zijn met de experimenten. Slechts 34 procent van de 
ondervraagden die minder dan twee jaar geleden een WW-uitkering 
heeft aangevraagd, kan zich herinneren op dat moment informatie te 
hebben ontvangen over de experimenten. Slechts 13 procent van de 
ondervraagden is op een andere manier geïnformeerd over de 
experimenten. 
 
Aantrekkelijkheid en belangstelling van en voor de experimenten 
De beleidsmedewerkers plaatsen kanttekeningen bij de aantrek-
kelijkheid van de experimenten: 
• Voor reïntegratiebedrijven zijn andere reïntegratiemethoden in 

het kader van de Sluitende Aanpak wellicht interessanter, want 
het gaat hen uiteindelijk toch om het aantal gerealiseerde 
plaatsingen. 

• Het experiment preventieve inzet meermalen WW is niet 
aantrekkelijk omdat de doelgroep wellicht bewuste job-hoppers 
zijn. 

• Werkgevers zullen alleen geïnteresseerd zijn als het slecht met 
hen gaat. 

• Voor WW-ers kunnen de experimenten interessant zijn, maar het 
gaat om een beperkte doelgroep. 

• Er zijn genoeg instrumenten. 
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Over de aantrekkelijkheid van het experiment verlenging van de 
herlevingstermijn bestaan twee opinies: de een vindt het experiment 
absoluut niet aantrekkelijk (het eigen bedrijf moet binnen aantal 
maanden draaien en verlenging van de herlevingstermijn met één tot 
twee jaar doet dan niet zoveel), maar anderen juist weer wel, omdat je er 
niets voor hoeft te doen. Een derde is van mening dat dit experiment 
niemand over de streep zal trekken om als zelfstandige aan de slag te 
komen. 
 
De regionale medewerkers van UWV-onderdelen waren vrij unaniem 
van mening dat de aantrekkelijkheid van de experimenten geen factor 
van betekenis zijn voor het aantal toepassingen van de experimenten tot 
nu toe. Een enkeling plaatste wel een kritische noot (“De experimenten 
hangen er maar bij, het komt te weinig voor, en dan moet je alles weer 
nakijken”, “je zou als UWV meer kunnen bieden als er geen tijdsgebrek 
was”). De experimenten zouden wel aantrekkelijk kunnen zijn voor 
werknemers, maar helaas komt de belangstelling vaak van mensen die 
niet in aanmerking komen voor toepassing (fase 1, gedeeltelijk WAO-
ers). De regionale UWV-medewerkers hebben een verschillend oordeel 
over de aantrekkelijkheid van de experimenten voor 
reïntegratiebedrijven. Dit verschil komt voort uit onduidelijkheid en 
onwetendheid hoe reïntegratiebedrijven zouden moeten worden 
afgerekend op het inzetten van de experimenten.  
 
De reïntegratieconsulenten zijn overwegend positief over de 
aantrekkelijkheid van en de belangstelling voor de WW-experimenten. 
In het algemeen ziet men geen aanleiding te veronderstellen, dat de 
experimenten inhoudelijk een aanleiding zijn geweest voor het aantal 
toepassingen. De meeste consulenten reageren, dat de experimenten 
voor iedereen voordeel zouden moeten hebben. Voor de 
reïntegratiebedrijven betekenen de experimenten immers een uitbreiding 
van hun instrumentarium. Werklozen hebben meer mogelijkheden om te 
reïntegreren in het arbeidsproces. Werkgevers hebben voordeel, doordat 
ze bijvoorbeeld personen middels een proefplaatsing kunnen gebruiken 
in hun bedrijfsproces en de mogelijkheid deze personen na de 
proefplaatsing in dienst nemen als ze aan de verwachtingen hebben 
voldaan.  
 
Naar de mening van de reïntegratieconsulenten zijn ook voor UWV-
medewerkers, Arbeidsvoorziening en CWI’s door middel van de 
experimenten meer mogelijkheden geschapen voor reïntegratie van 
werklozen.  
 
Maar hoe groot is de interesse, de belangstelling van de WW-
gerechtigden voor de experimenten eigenlijk? Bij het onderdeel 
“voorlichting” is aangegeven dat een groot deel van de werklozen graag 
informatie had willen ontvangen over de WW-experimenten. Maar 
hebben ze ook interesse om deel te nemen aan één van de 
experimenten? Deze vraag is gesteld aan de respondenten die niet 
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hebben deelgenomen aan de experimenten. Tabel 4.3 laat zien dat er 
zeker interesse is vanuit de doelgroep. Wanneer de respondenten meer 
informatie hadden gehad over de experimenten, zou ruim eenderde een 
verzoek hebben ingediend om deel te nemen. Wanneer de respondenten 
een aanbod zouden krijgen, zou ruim 40 procent dit aanbod aannemen. 
Deze twee groepen overlappen elkaar overigens grotendeels. Daarnaast 
is er een vrij grote groep die nog twijfelt. Iets minder dan een derde zegt 
bij voorbaat nee tegen de experimenten. Hoe hoger de leeftijd, hoe 
vaker mensen aangeven niet te willen deelnemen aan de WW-
experimenten. De WW-experimenten zijn dus minder interessant voor 
57,5-plussers wat overeenkomt met de eerdere conclusie dat zij minder 
geïnteresseerd zijn in werk. 
 
 
Tabel 4.3 Bij meer informatie over WW-experimenten verzoek 

indienen of aanbod aannemen? (N = 177) 
 

 Bij meer informatie 
verzoek ingediend 

Aanbod aannemen 

Totaal   
Ja 34% 42% 
Nee 35% 28% 
Misschien 31% 31% 
Ouder dan 57,5   
Ja 23% 24% 
Nee 55% 50% 
Misschien 23% 26% 
Jonger dan 57,5   
Ja 41% 52% 
Nee 22% 15% 
Misschien 36% 33% 

 
Bron:  SEOR/ECORYS-NEI: enquête onder (ex-)WW-gerechtigden. 
 
 
Van de personen die niet willen deelnemen aan een experiment, geeft 
ruim de helft aan dat ze zichzelf te oud vinden om deel te nemen. Dit 
zijn vooral 57,5-plussers. Een kleiner deel is al met een ander traject 
bezig. Ongeveer een kwart van de respondenten zou om gezondheids- of 
persoonlijke redenen niet willen deelnemen. 
 
Degenen die (eventueel) zouden willen deelnemen aan de WW-
experimenten zijn het meeste geïnteresseerd in scholing, met name 
bedrijfsgerichte scholing. Daarna wordt een proefplaatsing relatief vaak 
genoemd. Tabel 4.4 laat dit zien. 
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Tabel 4.4 Interesse in type WW-experimenten (N = 130) 
 
  Aandeel 
Omscholing tot leerkracht 6% 
Bedrijfsgerichte opleiding van max. 6 maanden 25% 
Scholing die langer duurde dan 1 jaar  16% 
Uitbreiding van het stagedeel van de opleiding 1% 
Ondersteuning wanneer u ontslagen dreigt te worden 3% 
Aanvulling loon 16% 
Proefplaatsing  25% 
Zelfstandig ondernemerschap: meer tijd om opnieuw 
WW-uitkering aan te vragen  

2% 

Zelfstandig ondernemerschap: behoud van WW-uitkering 
de eerste 6 maanden  

6% 

Totaal 100% 
 
Bron: SEOR/ECORYS-NEI: enquête onder (ex-)WW-gerechtigden. 
 
 
Slechts een enkeling stelt geen eis aan een dergelijke regeling. De 
respondenten geven in het algemeen aan dat het wel enig nut moet 
hebben. De meest genoemde eis of voorwaarde die de respondenten 
stellen aan een dergelijke regeling is dat ze er een baan aan willen 
overhouden (zie tabel 4.5). Verder moet het goed bij hun achtergrond, 
interesses en wensen passen. Ook wil men er financieel op vooruit gaan.  
 
 
Tabel 4.5  Voorwaarden en eisen aan een maatregel of regeling  

(N =156)a) 
 
 Aandeel 
Ik wil er een baan aan overhouden  31% 
Ik moet er financieel op vooruit gaan  18% 
Ik wil er iets van leren  16% 
Het moet bij mijn achtergrond passen 11% 
De maatregel moet goed passen bij mijn wensen  10% 
Ik moet er niet te ver voor hoeven reizen  3% 
Ik wil helemaal niet aan dit soort maatregelen deelnemen  3% 
Het moet op passende tijden zijn  3% 
Er moeten mogelijkheden voor kinderopvang zijn  1% 
Weet niet 6% 
Geen enkele 4% 
Anders 12% 
 
a) Op deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, vandaar dat het totaal  

optelt tot meer dan 100%. 
Bron:  SEOR/ECORYS-NEI: enquête onder (ex-)WW-gerechtigden. 
 
 
Het is voor de respondenten moeilijk om aan te geven wat voor hen een 
goede regeling zou zijn. Een groot deel van de ondervraagden kan hier 
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niets over zeggen. Degenen die hier wel een mening over hebben, 
antwoorden opvallend vaak dat er meer gedaan zou moeten worden om 
ouderen aan het werk te helpen (zie tabel 4.6). Hierbij zou ook de 
werkgever meer gestimuleerd moeten worden volgens de (oude) WW-
gerechtigden. Ook wensen zij een betere ondersteuning van het CWI en 
UWV bij het zoeken naar werk. Veel respondenten zijn van mening dat 
deze organisaties meer ondersteuning zouden moeten bieden bij het 
zoeken naar vacatures en het bieden van ondersteuning bij het 
voortraject van een scholings- of toeleidingsregeling, namelijk het 
zoeken en regelen hiervan.  
 
 
Tabel 4.6  Aan welke regeling zouden (oud-) WW-gerechtigden 

zelf graag deelnemen? (N = 203)a) 
 
 Aandeel 
Specifiek gericht op ouderen 9% 
Niets 9% 
Maatwerk 4% 
Randvoorwaarden 4% 
Proefplaatsing 4% 
Meer ondersteuning CWI/UWV 11% 
Scholing 9% 
Weet niet/wil niet zeggen 49% 
Overig 2% 
Totaal 100% 
 
a)  Het gaat hier om antwoorden op een open vraag die later is gecodeerd in bovenstaande 

categorieën. 
Bron: SEOR/ECORYS-NEI: enquête onder (ex-)WW-gerechtigden. 
 
 
Ongeveer 30 procent van de respondenten die niet hebben deelgenomen 
aan de WW-experimenten heeft gedurende de laatste twee jaar 
deelgenomen aan andere arbeidsmarktregelingen. Dit zijn met name 
personen jonger dan 57,5 jaar. In 95 procent van de gevallen ging het 
dan om zaken als scholing of sollicitatietraining. Tweederde van hen is 
van mening dat dit hun kansen op werk heeft vergroot. Deze 
respondenten staan dus vrij positief tegenover arbeidsmarkt-
toeleidingsregelingen. 
 
 
4.5 Conclusies 
 
Allerlei aspecten in de wet- en regelgeving lijken vrij doorslaggevend 
voor het geringe gebruik van de experimenten. Sommige experimenten 
hebben intrinsiek weinig toegevoegde waarde; andere botsen weer met 
de idee van “de kortste weg naar de arbeidsmarkt”. Sommige 
experimenten lijden aan ingewikkelde regelgeving, zoals de 
inkomstenkorting voor zelfstandigen en de preventieve inzet van de 
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wachtgeldfondsen. Bij een meerderheid van de experimenten zijn één of 
meer kanttekeningen gemaakt over voorwaarden die het gebruik hebben 
beperkt, zoals bij inkomstenkorting voor zelfstandigen, loonsuppletie, 
proefplaatsing, preventieve inzet, sommige scholingsexperimenten. De 
verlenging van de herlevingstermijn voor zelfstandigen heeft geen 
knelpunten in de voorwaarden (heeft alleen maar voordelen), maar zal 
ook geen enkele WW-gerechtigde over de streep trekken om als een 
zelfstandige aan de slag te gaan (en is dus vanuit dat opzicht zin niet 
aantrekkelijk genoeg). 
 
Soms passen de experimenten niet bij de doelgroep, bijvoorbeeld bij de 
omscholing tot onderwijsgevende. Bij andere experimenten is de 
doelgroep moeilijk te bereiken (preventieve inzet). Sommige 
experimenten zijn zodanig “zuinig” vorm gegeven dat respondenten 
twijfelen of dat voldoende is om WW-gerechtigden in beweging te 
krijgen: degenen die in de krappe arbeidsmarkt van de laatste jaren nog 
werkloos waren, zijn bijzondere gevallen geweest. Deze personen 
hebben bij uitstek behoefte aan langere trajecten dan nu worden 
geboden, of ze zijn gedemotiveerd geraakt. 
 
De UWV-medewerkers hebben over het algemeen het gevoel dat de 
experimenten over hun heen zijn gekomen en dat de voorbereiding 
onvoldoende is geweest.  
 
Daarnaast lijkt de voorlichting en daardoor de bekendheid een 
belangrijke factor in de verklaring van het geringe gebruik van de 
experimenten. De voorlichting heeft niet alleen intern tekort geschoten, 
maar ook naar werkgevers en de doelgroep van WW-gerechtigden toe. 
Daardoor is ook de bekendheid van de experimenten over het algemeen 
beperkt. Met name het ministerie en de toenmalige uvi’s hebben volgens 
de gesprekspartners onvoldoende voorgelicht.  
 
Op basis van de doelgroepenquête is de conclusie dat het erop lijkt dat 
de WW-ers weliswaar geïnteresseerd zijn in de WW-experimenten, 
maar dat zij niet voldoende informatie hebben (gehad) om een verzoek 
tot deelname in te dienen. De WW-ers die wel over informatie 
beschikken, vinden deze duidelijk. Daarbij speelt het probleem dat een 
aanzienlijk deel van de potentiële doelgroep niet meer geïnteresseerd is 
in werk omdat zij ouder zijn dan 57,5 jaar en niet meer 
sollicitatieplichtig. Een deel van de 57,5-plusses wil graag werken maar 
de meeste van hen niet. Degenen die echter wel willen werken hebben 
behoeften aan maatregelen die speciaal op ouderen zijn gericht. Uit de 
opmerkingen valt af te leiden dat werkgevers niet erg positief staan ten 
opzichte van het in dienst nemen van ouderen.  
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5  Oorzaken in de uitvoeringspraktijk en 
overige aspecten 

 
 
5.1 Inleiding 
 
Dit hoofdstuk gaat in op mogelijke knelpunten in de uitvoeringspraktijk 
(paragraaf 5.2) en op invloeden van overige aspecten (paragraaf 5.3). 
We sluiten in dit hoofdstuk aan bij de mogelijke factoren die zijn 
genoemd in paragraaf 2.4. De gebruikte bronnen voor dit hoofdstuk zijn 
dezelfde als voor hoofdstuk 4. 
 
 
5.2 De uitvoering 
 
Risico van misbruik en oneigenlijk gebruik van de experimenten 
Volgens de beleidsmedewerkers speelt dit punt geen enkele rol bij het 
aantal toepassingen tot nu toe. Bij proefplaatsing is er wel enig risico, 
maar voor de experimenten geldt: “je voldoet aan de voorwaarden of 
niet”. 
 
Een groot aantal regionale UWV-medewerkers erkennen de 
mogelijkheid tot misbruik en oneigenlijk gebruik van de experimenten, 
maar dit zou geen negatieve rol hebben gespeeld bij het aantal 
toegekende toepassingen tot nu toe (“onderbuikgevoel is niet waar te 
maken”, “risico van verkapte stage en werkervaring”, “een 
intentieverklaring van een werkgever is zo gepiept”, “experiment 
preventie collectief ontslag houdt in dat je geen baan mag vinden bij het 
oude bedrijf, maar het reïntegratiebedrijf komt hier toch regelmatig 
mee”). 
 
De consulenten van reïntegratiebedrijven achten het risico van misbruik 
niet groter dan bij andere regelingen. 
 
Gekozen uitvoeringsstructuur waarin uitvoering bij de toenmalige 
uvi’s is gelegd en wel decentraal 
Drie beleidsmedewerkers plaatsten een kanttekening bij de uitvoering 
van reïntegratieactiviteiten door de toenmalige uvi’s. Bij één uvi worden 
de beschikbare budgetten voor reïntegratie niet volledig besteed, wat 
erop kan wijzen dat er binnen de regionale kantoren niet de hoogste 
prioriteit aan reïntegratie wordt gegeven. De beleidsmedewerkers zijn 
het unaniem eens met de keuze dat de experimenten decentraal worden 
uitgevoerd. Wel is opgemerkt dat de kleine aantallen in de uitvoering als 
een rem werken: alle aanvragen zijn unieke gevallen voor de regionale 
UWV-medewerker die het geval moet afhandelen. Een ander probleem 
is het verloop van personeel bij de regiokantoren: een deel van de 
medewerkers die destijds van het Lisv en centraal uvi voorlichting 
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hebben gekregen zijn inmiddels weg of zijn in deeltijd gaan werken. De 
nieuwe medewerkers zijn vervolgens niet of onvoldoende voorgelicht. 
 
Alle regionale UWV-medewerkers bestreden dat hun organisatie te 
weinig affiniteit met reïntegratie zouden hebben, maar de meesten gaven 
wel toe dat qua organisatie en prioriteit het “uitkeringsgedeelte” vaak 
voorop stond (“structuur maakt niet uit, want het initiatief ligt bij de 
uitkeringsgerechtigden zelf”, “structuur speelt bij kleine aantallen geen 
rol”). Ook de volledige decentrale uitvoeringsstructuur vindt men 
positief (“de uitvoering moet dicht bij de uitkeringsgerechtigden staan, 
anders komt er niets van terecht”). 
 
De consulenten van reïntegratiebedrijven veronderstellen dat de 
gekozen decentrale uitvoeringsstructuur in orde is, al vragen sommige 
consulenten zich af of een andere uitvoeringsstructuur ook tot andere 
resultaten had geleid.  
 
Hoe zijn de consulenten omgegaan met de mogelijkheden die de 
experimenten bieden?  
Volgens een beleidsmedewerker zijn de regionale UWV-medewerkers 
zeer terughoudend; zij zien de experimenten als een “bijproduct”.  
 
In het algemeen is de houding van de regionale UWV-medewerkers 
passief, omdat zij van mening zijn dat zij afhankelijk zijn van wat er aan 
aanvragen binnenkomt (“geen actief beleid”, “nooit bewust naar 
experimenteermogelijkheden gekeken, noch bij toeleiding, noch bij 
claimbeoordelaars en nooit geïntegreerd in werkprocessen”, “paar 
resultaten tot nu toe berusten op toeval”). Komt er een aanvraag binnen 
dan is het een kwestie van regels toepassen, reageren en attenderen. Wat 
actief wordt gedaan is fase 1-klanten versneld in fase 2 brengen.  
 
De wijze, waarop de deelnemende consulenten van de 
reïntegratiebedrijven de experimenten hebben opgepakt is volgens de 
meerderheid voor verbetering vatbaar. Hieraan schrijft de ene 
respondent een grotere mate van het geringe aantal toepassingen toe dan 
de andere respondent. Ook enkele beleidsmedewerkers zijn deze mening 
aangedaan. De teneur blijft, dat de wijze waarop de verschillende 
actoren de experimenten hebben opgepakt, een knelpunt is gebleken.  
 
 
5.3 Overige aspecten 
 
Omvorming van Lisv/uvi’s naar UWV 
Kan de tijd, menskracht en aandacht die in de omvorming van 
Lisv/uvi’s naar UWV is gaan zitten een oorzaak zijn van het aantal 
experiment-toepassingen tot nu toe? De beleidsmedewerkers denken 
unaniem van niet.  
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Circa de helft van de regionale UWV-medewerkers denken dat dit een 
belangrijke factor is geweest, maar wel een factor die een positieve 
invloed heeft op het aantal toepassingen. Slechts een enkeling denkt dat 
deze operatie een negatief effect heeft gehad (kostte veel tijd en energie, 
leidde tot onrust, veel verloop en slechtere kwaliteit”, “heeft geleid tot 
onduidelijkheden in de verantwoordelijkheid: eigenlijk is nu alles 
onduidelijk”).  
 
Sommige consulenten van reïntegratiebedrijven hebben geen hinder 
ondervonden van deze reorganisatie en zien derhalve geen oorzaak voor 
het geringe aantal toepassingen van de WW-experimenten. Andere 
respondenten daarentegen ervoeren juist een chaotische situatie bij deze 
reorganisatie. Procedures, die normaal gesproken een bepaalde tijd in 
beslag namen, namen tijdens de reorganisatie de dubbele tijd in beslag.  
 
(Bereidheid tot) samenwerken  
De vragen met betrekking tot (de bereidheid tot) samenwerking laten 
zich kenmerken door een grote persoonsgebondenheid. Hierbij gaat het 
erom of de samenwerking met derden (zoals Arbeidsvoorziening/CWI’s 
en reïntegratiebedrijven of UWV) een invloedsfactor is geweest. In het 
algemeen hebben de regionale UWV-medewerkers een positieve 
ervaring wat betreft de samenwerking met derden. Wel staat de 
samenwerking met CWI’s nog in de kinderschoenen (“relatie met CWI 
nog moeilijk”, “CWI is een organisatie in ontwikkeling en heeft nog 
veel tijd nodig”).  
 
De ene reïntegratieconsulent had een prettige ervaring met deze derden, 
terwijl andere juist van mening waren toegedaan, dat het moeilijk 
samenwerken is met deze instanties.  
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6 Conclusies 
 
 
6.1 Inleiding 
 
ECORYS-NEI en SEOR voeren in opdracht van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de eerste evaluatie 
specifieke experimenten WW uit. De tien verschillende experimenten 
zijn met name bedoeld om WW-uitkeringsgerechtigden die wat verder 
van de arbeidsmarkt afstaan te helpen om terug te keren naar betaalde 
arbeid, dan wel te voorkomen dat collectief ontslagen personen in de 
WW komen.  
 
De eerste evaluatie had oorspronkelijk het volgende drievoudige doel: 
• inzicht krijgen in de wijze waarop de experimenten tot stand zijn 

gekomen en worden uitgevoerd (procesevaluatie); 
• het vaststellen wat de eerste resultaten zijn, en 
• het ontwikkelen van een onderzoeksstramien om in de komende 

jaren de effectiviteit van de experimenten zo goed mogelijk te 
kunnen bepalen. 

 
In de periode mei-december 2000 is een aantal onderzoeksactiviteiten 
uitgevoerd, maar begin 2001 is door de begeleidingscommissie besloten 
de verder voorgenomen onderzoeksactiviteiten voorlopig uit te stellen, 
in ieder geval tot het najaar van 2001. De reden hiervoor was dat het 
aantal toepassingen van de experimenten gering was en ook maar 
langzaam toenam.  
 
In januari 2002 is de begeleidingscommissie van het onderzoek weer bij 
elkaar gekomen. Op dat moment was het aantal toepassingen nog steeds 
(zeer) klein (aantal toepassingen tot en met februari 2002 was, voor 
zover bekend, 556 en per eind mei 2002, bijna twee jaar na de start van 
acht experimenten, 781), en er was ook geen explosieve groei van het 
aantal toepassingen te constateren. Zowel de stand- als de groeicijfers 
van het aantal toepassingen zijn voor de begeleidingscommissie in 
januari 2002 aanleiding geweest te besluiten om het karakter van het 
lopende onderzoek te veranderen in een onderzoek naar de belangrijkste 
redenen waarom weinig gebruik wordt gemaakt van de 
experimenteermogelijkheden.  
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De centrale probleemstelling van dit onderzoek luidt: 
 
Door welke oorzaken blijft het verloop van het aantal toepassingen van 
de experimenten achter bij de verwachtingen? 
 
Doel van dit onderzoek is om inzichten te verschaffen die kunnen 
worden benut voor besluitvorming over nader te ondernemen acties, 
bijvoorbeeld op het vlak van de regelgeving of de uitvoeringspraktijk. 
 
De centrale probleemstelling is uitgewerkt tot de volgende 
onderzoeksvragen: 
1. Welke rol spelen veranderingen op de arbeidsmarkt en daarmee 

gepaard gaande veranderingen in het werklozenbestand (volume 
en opbouw) bij het geringe aantal toepassingen tot nu toe? 

2. Zijn aspecten van de regelgeving (zowel van SZW als nadere 
voorschriften van UWV) doorslaggevende factoren bij het 
geringe aantal toepassingen tot nu toe? 

3. Vormen knelpunten in de ondersteuning van de uitvoering 
belangrijke factoren bij het geringe aantal toepassingen tot nu 
toe? 

4. Waarop de mogelijkheden door relevante externe partijen worden 
benut belangrijke factoren bij het geringe aantal toepassingen tot 
nu toe? 

5. Welke typen oorzaken zijn met name verantwoordelijk voor het 
beperkte aantal toepassingen van de WW-experimenten? 

 
Het onderzoek heeft bestaan uit de volgende onderzoeksactiviteiten: 
• een analyse van geaggregeerde bestandsgegevens van het UWV; 
• interviews op beleidsniveau; 
• telefonische interviews met consulenten van het UWV op de 

regionale kantoren; 
• telefonische interviews met medewerkers van reïnte-

gratiebedrijven; 
• een telefonische enquête onder mensen uit de doelgroep.  
 
Het is belangrijk op te merken dat het onderzoek voor een belangrijk 
deel gebaseerd is op meningen en ervaringen van medewerkers van 
(verschillende lagen van) organisaties. Door de vraagstelling vanuit de 
percepties van diverse partijen te beantwoorden, deze te combineren en 
daar een lijn in aan te brengen, is een zo objectief mogelijk beeld 
ontstaan. Wel merken we op dat in dit rapport de meningen, opvattingen 
en ervaringen van veel respondenten die bij de uitvoering van de 
experimenten betrokken zijn 22, gebaseerd zijn op incidenten. Bovendien 
is niet altijd iedereen volledig op de hoogte van alle regels en 
voorwaarden, zodat een enkele keer een uitspraak is gedaan of een 

                                                                 
22 Medewerkers van regionale kantoren van de UWV-onderdelen en van 

reïntegratiebedrijven. 
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mening/opvatting is geventileerd, die niet conform de regelgeving of de 
voorwaarden is.  
 
In de respons van de enquête onder personen die vanaf augustus 2000 
tot de doelgroep van de experimenten behoren of hebben behoord, kan 
een zekere mate van selectiviteit optreden vanwege de wijze waarop het 
steekproefkader is samengesteld, namelijk via de weg van een actieve 
machtigingsprocedure (zie ook bijlagen 1 en 3).  
 
In paragraaf 6.3 geven we de antwoorden op de onderzoeksvragen. In 
paragraaf 6.2 wordt eerst, op basis van de interviews, kort stilgestaan bij 
de toegevoegde waarde van de experimenten en bij mogelijke 
wijzigingen in de experimenten die het aantal toepassingen sterk zouden 
kunnen laten toenemen.  
 
 
6.2 Toegevoegde waarde van de experimenten 
 
Kunnen de experimenten in een meerwaarde, in een behoefte 
voorzien? 
Aan de verschillende partijen is gevraagd of de experimenten in een 
meerwaarde, in een behoefte voorzien. Het antwoord van de 
beleidsmedewerkers is grofweg in twee groepen te verdelen: 
• ja, de experimenten hebben toegevoegde waarde, want ze bieden 

extra faciliteiten. De experimenten maken de WW meer flexibel; 
• nee, de experimenten hebben geen toegevoegde waarde: de 

behoefte aan de experimenten ligt vooral bij de wetgever en niet 
bij de WW-er zelf. De experimenten zijn niet erg ruim en bieden 
niet zo heel veel extra voordelen voor de WW-er.  

 
Volgens beleidsmedewerkers is de toegevoegde waarde van de 
scholingsexperimenten beperkt, gelet op alles wat er is op dat gebied. 
Ook de toegevoegde waarde van loonsuppletie is beperkt.  
 
Voor de meeste regionale UWV-medewerkers zijn de aantallen in totaal 
en per experiment dusdanig klein, dat men niet anders dan in 
hypothetische zin er over kan spreken. Een groot aantal regionale 
UWV-medewerkers brachten naar voren dat oudere en jongere 
werknemers/werklozen verschillende behoeften hebben, hetgeen niet in 
de experimenten is terug te vinden.  
 
Op basis van de interviews met consulenten van reïntegratiebedrijven is 
een algemene conclusie dat de reïntegratieconsulenten de experimenten 
op zich als een positief en functioneel instrument zien. Naar hun mening 
voorzien de experimenten dan ook in een meerwaarde. Om welke 
experimenten het hier precies gaat is moeilijk aan te geven daar elk van 
de geïnterviewde reïntegratieconsulenten een eigen ervaring had met 
één of meerdere van de experimenten. 
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De WW-gerechtigden die aan een experiment deelnemen of hebben 
deelgenomen zien ook toegevoegde waarde: binnen de groep 
respondenten die hebben deelgenomen aan een experiment is ongeveer 
de helft nog bezig en heeft de andere helft het experiment al afgerond. 
De deelnemers vinden vrijwel allemaal dat het experiment hun kans op 
werk (heeft) vergroot. Twee van de vijf deelnemers die het traject al 
hebben afgerond hebben nu een baan. 
 
Wat moet veranderen om het aantal toepassingen van de 
experimenten sterk te doen laten stijgen?  
Ook hier twee soorten antwoorden: 
• Niets doen, er is geen keiharde noodzaak om de wet- en 

regelgeving te veranderen: ervaring met ABW-experimenten 
heeft geleerd dat de effecten pas na anderhalf jaar zichtbaar 
werden, het geringe aantal toepassingen van de WW-
experimenten tot nu toe kan dus te maken hebben met een 
weliswaar lange, maar gebruikelijke aanloopperiode. 

• Wel wat doen: experimenten ruimer faciliteren (loonsuppletie met 
name), aanpassing in uitvoeringsstructuur (meer direct contact 
met klanten), meer en directer voorlichting geven. 

 
De regionale UWV-medewerkers zouden vooral het experiment 
preventief herhaaldelijk werkloos verbeterd willen zien, met het oog op 
het bereiken van de doelgroep. Ook het experiment loonsuppletie 
zouden zij graag verbeterd willen zien met het oog op terugval in 
toekomstig uitkeringsniveau bij mislukte plaatsing23. Veel consulenten 
waarschuwen geïnteresseerden hiervoor en de meningen waren verdeeld 
of dit nu wel of niet met garantieregelingen kan of moet worden 
opgevangen. 
 
Het belangrijkste verbeteraspect voor de meeste consulenten van 
reïntegratiebedrijven is de voorlichting aan alle betrokkenen en de 
daarmee samenhangende bekendheid. Deze twee zijn voor verbetering 
vatbaar en het is een taak om in de toekomst hieraan te werken om de 
experimenten tot een succes te maken. 
 
 
6.3 Samenvatting van de belangrijkste conclusies 
 
6.3.1 Algemeen 
 
Op basis van het onderzoek concluderen we dat de factoren die 
belangrijk zijn voor het kleine aantal toepassingen van de experimenten 
als volgt gegroepeerd kunnen worden: 
• factoren die inherent zijn aan de regelgeving en de voorwaarden 

van de experimenten; 

                                                                 
23  Maar zie voetnoot 18: het is juist de bedoeling van dit experiment dat WW-gerechtigden 

een baan accepteren met een lager loon dan hun oorspronkelijke baan. 
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• factoren die te maken hebben met de uitvoering; 
• factoren die van tijdelijke aard zijn. 
 
Veranderingen op de arbeidsmarkt en daarmee gepaard gaande 
veranderingen in het werklozenbestand hebben mogelijk wel invloed 
gehad, maar hoogst waarschijnlijk geen doorslaggevende. Eind 2001 
bestond de doelgroep nog steeds uit ruim 33.000 personen en dit is 
alleen een standcijfer op een bepaald moment. Er behoren dus 
voldoende grote aantallen personen tot de doelgroep om de 
experimenten in principe vol te kunnen laten lopen.  
 
Factoren inherent aan wet- en regelgeving 
De volgende factoren in wet- en regelgeving (en het beleid in meer 
algemene zin) zijn belangrijk voor het kleine aantal toepassingen van de 
experimenten: 
• de ingewikkeldheid van en de voorwaarden in de wet- en 

regelgeving; 
• de spanning tussen de langer durende experimenten en de heersende 

opvatting van de “kortste weg naar werk”. 
 
De regelgeving speelt op verschillende punten een doorslaggevende rol. 
Enkele experimenten hebben in zichzelf weinig toegevoegde waarde of 
zijn ‘te zuinig’ vormgegeven. Andere experimenten lijden weer aan een 
ingewikkelde regelgeving. Voorbeelden zijn de inkomstenkorting 
zelfstandigen en de preventieve inzet van wachtgeldfondsen. Voor meer 
dan de helft van de experimenten zijn concrete punten in de 
voorwaarden genoemd die toepassing van deze experimenten 
onaantrekkelijk maken of bemoeilijken. Soms past een experiment ook 
niet bij de doelgroep, zoals bij de omscholing tot onderwijsgevende, en 
een andere keer is de doelgroep weer moeilijk te bereiken, zoals bij de 
twee experimenten gericht op preventie. Een aantal experimenten is 
zodanig ingericht, dat de duur van het experiment lang is, en dit botst 
met de visie van de “kortste weg naar werk” nemen (gegeven ook de 
wijze waarop reïntegratiebedrijven worden afgerekend op 
plaatsingsresultaten).  
 
Factoren die te maken hebben met de uitvoering  
Een aantal factoren die van invloed zijn op de het kleine aantal 
toepassingen tot nu toe, heeft te maken met de uitvoering: 
• de spanning tussen de belangen van reïntegratiebedrijven en het 

toepassen van langer durende experimenten; 
• de geringe voorlichting door verschillende partijen en daardoor de 

geringe bekendheid van de experimenten bij bijvoorbeeld de 
doelgroep en consulenten; 

• de concurrentie met andere instrumenten. 
 
Reïntegratiebedrijven worden door hun opdrachtgevers afgerekend op 
plaatsingspercentages. Zij zullen, op grond van hun contracten, snel 
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resultaat willen boeken. Dit staat op gespannen voet met de duur van de 
experimenten: sommige experimenten hebben een duur van twee jaar.  
 
In de ondersteuning van de uitvoering lijkt vooral de voorlichting door 
het ministerie van SZW en door de toenmalige uvi’s tekort te hebben 
geschoten. De rol van het ministerie hierin had volgens een aantal 
betrokkenen, achteraf bezien, groter kunnen en moeten zijn. Door de 
gebrekkige voorlichting is de bekendheid van de experimenten gering. 
Dit heeft het aantal toepassingen niet gestimuleerd.  
 
Een belangrijke beïnvloedende factor is de concurrentie met andere 
instrumenten, bijvoorbeeld in geval van de omscholing tot leerkracht 
(OCenW heeft zij-instroomregeling) en in geval van andere 
scholingstrajecten (andere bestaande subsidieregelingen). Verder zijn de 
experimenten ‘ingehaald’ door de Sluitende Aanpak. Binnen deze 
Sluitende Aanpak botst de tijdsduur die nodig is voor bepaalde 
experimenten (scholing, proefplaatsing) met de door opdrachtgevers 
(toenmalige uvi’s) en opdrachtnemers (reïntegratiebedrijven) gewenste 
korte doorlooptijd van trajecten. Mogelijk zijn de experimenten te 
beperkt opgezet voor de groep ‘moeilijk bemiddelbaren’ die de 
afgelopen jaren over zijn gebleven in de WW-populatie. 
 
Tijdelijke factoren 
Een aantal factoren van tijdelijke aard zullen nu geen invloed meer 
hebben op het aantal toepassingen van experimenten (zoals bijvoorbeeld 
de geringe tijdspanne tussen de komst van de richtlijnen van het 
toenmalige Lisv, juli 2000, en de start van de experimenten in augustus 
2000, de start van de experimenten in augustus 2000 dat niet goed 
aansloot bij de start van veel opleidingen). Echter, de constatering dat de 
uitvoering (toenmalige uvi’s en reïntegratiebedrijven) de experimenten 
destijds te weinig actief hebben opgepakt, wel. Reïntegratie is een 
bijproduct van toenmalige uvi’s en het belang, c.q. de aantrekkelijkheid 
van de huidige experimenten voor de reïntegratiebedrijven lijkt, 
gegeven de wijze waarop trajecten worden afgerekend, gering. De 
verwachting is wel, gezien ervaringen met eerdere ervaringen met 
nieuwe instrumenten, dat de experimenten steeds actiever opgepakt 
zullen worden, zodat dit als een tijdelijke factor (in de uitvoering) kan 
worden beschouwd. 
 
Op grond van de uitkomsten is te beargumenteren dat het vooral 
belangrijk is om de factoren in relatie tot de wet- en regelgeving op te 
pakken. Als hier de nodige aanpassingen zijn aangebracht, heeft het ook 
zin om te proberen de meest relevante uitvoeringsfactoren te 
beïnvloeden. Twee stappen lijken, op grond van het voorafgaande, als 
eerste  te moeten worden gezet: 
1. Het bepalen welke instrumenten, mogelijk in gewijzigde vorm, een 

meerwaarde voor de doelgroep kunnen hebben. Voor sommige 
experimenten zal de conclusie zijn dat ze in het geheel niet 
interessant te maken zijn voor de doelgroep. 
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2. Verander zonodig elementen in de wet- en regelgeving van 
experimenten die een toegevoegde waarde kunnen hebben. Dit heeft 
tot doel deze experimenten aantrekkelijker te maken voor betrokken 
actoren en beter toepasbaar te maken. 

 
Daarna moet er vanzelfsprekend voldoende aandacht zijn voor de 
voorbereiding van de uitvoering en de voorlichting. Hieronder gaan we, 
als aanknopingspunt voor het nemen van de twee weergegeven stappen, 
in op de beperkingen en mogelijkheden van de afzonderlijke 
experimenten.  
 
 
6.3.2 Specifiek per experiment 
 
Zelfstandige verlenging herlevingstermijn 
Dit experiment kent in principe louter voordelen, geen nadelen, en heeft 
geen beperkende voorwaarden. Het is alleen wel een experiment dat 
geen enkele WW-gerechtigde zal overhalen om als zelfstandige te gaan 
werken. De doelgroep heeft daarom weinig interesse voor dit 
experiment, en het experiment heeft dus weinig toegevoegde waarde. 
Het experiment is bovendien in maart 2002 gesloten voor nieuwe 
toepassingen. 
 
Zelfstandige met inkomstenkorting 
Dit experiment is te ingewikkeld, het te verrekenen bedrag is lastig vast 
te stellen, wordt achteraf bepaald en het risico bestaat dat iemand 
achteraf geld moet terugbetalen. Het duurt te lang voordat betrokkene 
weet waar hij of zij financieel aan toe is. De doelgroep heeft dan ook 
weinig belangstelling voor dit experiment. 
 
Proefplaatsing 
Mogelijk dat de termijn van de proefplaatsing langer kan worden. Ook 
een mogelijkheid is om reïntegratiebedrijven dit experiment te laten 
inpassen in hun toeleidingstrajecten, als onderdeel van een langer 
durend traject voor heel moeilijk plaatsbare groepen. Bij de werkloze 
doelgroep is potentieel interesse voor dit experiment. 
 
Loonsuppletie 
De wet- en regelgeving is voor dit experiment “te zuinig” geweest. Bij 
opnieuw ontslag vanuit een baan met een lager dagloon dan in de baan 
voor de WW-periode is er een kans dat de nieuwe uitkeringsrechten 
lager zijn. Een betere voorlichting over de intentie van dit experiment en 
de algemene dagloongarantiebepalingen aan zowel 
reïntegratiebedrijven, UWV-medewerkers als aan potentiële deelnemers 
lijkt wenselijk. Maar vanuit het beeld dat nu over dit experiment bestaat 
zijn het de voorwaarden die dit experiment onaantrekkelijk maken voor 
een WW-gerechtigde. Er is wel potentiële interesse bij de werkloze 
doelgroep. 
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Preventief collectief ontslag 
Tegen dit experiment bestaat een aantal bezwaren:  
• ingewikkelde regelgeving; 
• de doelgroep is moeilijk bereikbaar; 
• het midden- en kleinbedrijf valt als toepassingsgebied van dit 

experiment vaak weg, omdat voor tenminste 20 personen 
collectief ontslag moet zijn aangevraagd; 

• er zijn alleen korte trajecten mogelijk (maximaal vier maanden); 
het experiment kan pas starten als collectief ontslag is 
aangevraagd en de toepassing van het experiment geldt tot het 
moment dat de eerste werkloosheidsdag intreedt; 

• het bedrag dat beschikbaar is voor een traject is te laag. 
 
Preventief meermalen WW per jaar 
Ook voor dit experiment is de doelgroep moeilijk bereikbaar, en zijn er 
alleen korte trajecten mogelijk. Bovendien is het experiment 
onaantrekkelijk voor zowel de werknemer als de werkgever. De 
werknemer die op flexibele basis werkzaam wil zijn heeft geen behoefte 
aan een dergelijke ondersteuning. De werkgever zal in de regel niet 
willen meewerken aan deelname van zijn werknemer aan dit 
experiment.  
 
Scholing tot onderwijsgevende 
De bezwaren tegen dit experiment zijn: 
• de maximale scholingsduur van twee jaar botst met de visie om 

via de “kortste weg terug te keren naar de arbeidsmarkt”; 
• het experiment is te ingewikkeld; 
• het experiment is niet van toepassing op WW-gerechtigden uit 

fase 1 (en cliënten uit fase 2, 3 en 4 worden door veel 
gesprekspartners niet geschikt geacht); 

• er is concurrentie van de mogelijkheid om deze opleiding als zij-
instromer te doen via het ministerie van OcenW; deze zij-
instromers krijgen gewoon salaris.  

 
Het laatstgenoemde punt, het bestaan van een concurrerende maatregel, 
maakt dit experiment overbodig en er is dus weinig interesse van de 
doelgroep. 
 
Bedrijfsgerichte scholing van maximaal zes maanden 
Genoemde bezwaren zijn: 
• ingewikkeld experiment; 
• het experiment is moeilijk te toetsen; 
• de voorwaarden bij dit experiment sluiten niet aan bij de praktijk 

(in de praktijk duren veel bedrijfsscholingsmogelijkheden langer 
dan zes maanden); 

• er zijn alternatieve scholingsmogelijkheden bij de sectorfondsen. 
 
In beginsel heeft de potentiële doelgroep wel interesse in dit experiment. 
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Verlenging van de maximale scholingsduur 
Ook dit experiment is ingewikkeld en botst met de opvatting om via de 
“kortste weg terug te keren naar de arbeidsmarkt”. Er bestaat in potentie 
wel interesse bij de doelgroep.  
 
Uitbreiding van het praktijkdeel van de scholing. 
Het experiment is ingewikkeld, botst met de opvatting om via de 
“kortste weg terug te keren naar de arbeidsmarkt” en de interesse bij de 
doelgroep voor dit experiment is gering. 
 
In tabel 6.1 is het bovenstaande samengevat weergegeven. 
 
 
Tabel 6.1 Enkele opmerkelijke punten per experiment 
 

Experiment Opmerkelijke punten 
Zelfstandige verlenging herlevingstermijn M akkelijk, maar trekt mensen niet over de streep 

(weinig toegevoegde waarde). Kan niet meer worden 
toegepast. Weinig interesse bij doelgroep. 

Zelfstandige met inkomstenkorting Te ingewikkeld, duurt te lang voordat betrokkene weet 
waar hij/zij financieel aan toe is. Weinig interesse bij 
doelgroep. 

Proefplaatsing Termijn mogelijk wat langer. Misschien ook langere 
trajecten voor heel moeilijke groepen uitbesteden aan 
reïntegratiebedrijven waarin dit experiment dan een rol 
kan spelen. Potentieel interesse bij werkloze 
doelgroep. 

Loonsuppletie Verschillende voorwaarden maken dit experiment 
onaantrekkelijk voor een WW-er uit de doelgroep. 
Potentieel interesse bij werkloze doelgroep. Zou door 
reïntegratiebedrijven kunnen worden toegepast bij 
plaatsing van kandidaten, maar nu niet interessant 
vanuit de klant bezien. 

Preventief collectief ontslag Te ingewikkeld, doelgroep moeilijk te bereiken, geen 
MKB-ontslagen. Beperking aan duur (tot eerste 
werkloosheidsdag) is knelpunt. 

Preventief meermalen WW per jaar Onaantrekkelijk voor deel betrokken werklozen en 
voor de betrokken werkgevers (hebben geen belang om 
mee te werken). Doelgroep moeilijk te bereiken.  

Scholing tot onderwijsgevende Ingewikkeld. Alternatieven, past niet bij doelgroep. 
Weinig interesse bij doelgroep. Botst met visie ‘kortste 
weg naar arbeidsmarkt’. 

Bedrijfsgerichte scholing max. 6 maanden Ingewikkeld. Moeilijk te toetsen. Alternatieve 
mogelijkheden bij fondsen. Potentieel interesse bij 
werkloze doelgroep. 

Verlenging van de maximale 
scholingsduur  

Ingewikkeld. Potentieel interesse bij werkloze 
doelgroep. Botst met visie ‘kortste weg naar 
arbeidsmarkt’. 

Uitbreiding van het praktijkdeel van de 
opleiding 

Ingewikkeld. Weinig interesse bij doelgroep. 
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Wat verder belangrijk lijkt is dat binnen de Sluitende Aanpak meer 
aandacht komt voor de aanbesteding van trajecten voor de moeilijk 
plaatsbare groepen. Dit zijn dan trajecten die langer duren en meer 
gericht zijn op de ontwikkeling van arbeidsmarktmogelijkheden dan 
veel van de huidige (extensieve) reïntegratietrajecten. De gemiddelde 
kosten per persoon zullen ook wat hoger uitkomen, maar er is een groep 
WW-gerechtigden die geen baat heeft bij de huidige aanpak. Een 
langere doorlooptijd van trajecten biedt ook meer mogelijkheden om 
instrumenten in te zetten die per definitie relatief veel tijd kosten (zoals 
proefplaatsing en scholing).  
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Bijlage 1 Onderzoeksopzet 
 
Het onderzoek heeft bestaan uit de volgende onderzoeksactiviteiten: 
1. Een analyse van geaggregeerde bestandsgegevens van het UWV. 
2. Interviews op beleidsniveau. 
3. Telefonische interviews met consulenten van het UWV op de 

regionale kantoren. 
4. Telefonische interviews met medewerkers van 

reïntegratiebedrijven. 
5. Een telefonische enquête onder mensen uit de doelgroep.  
 
Ad 1 Analyse op basis van geaggregeerde bestandsgegevens van het 

UWV 
Deze analyse heeft tot doel inzicht te verschaffen in de invloed van 
veranderende arbeidsmarktomstandigheden en met name van het 
veranderde werklozen bestand op het achterblijven van het verwachte 
aantal toepassingen van de experimenten. In de analyse zijn de 
veranderende arbeidsmarktomstandigheden sinds midden jaren 90 
opgenomen. Het gaat daarbij enerzijds om globale ontwikkelingen van 
de werkgelegenheid, van het aantal vacatures en van de werkloosheid. 
Anderzijds wordt sterk de nadruk gelegd op ontwikkelingen in het 
aantal WW-gerechtigden en daarbinnen ontwikkelingen in de opbouw 
van het bestand, bijvoorbeeld naar duur, naar leeftijd (denk aan mensen 
van 57,5 jaar en ouder) en zo mogelijk naar bemiddelingsfase (afstand 
tot de arbeidsmarkt).  
 
Ad 2 Interviews beleidsniveau 
Op beleidsniveau zijn zes face-to-face interviews gehouden: één met 
een betrokken medewerker van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid en vijf met betrokken medewerkers van (divisies van) 
het UWV. Bijlage 2 bevat de namen van de geïnterviewden en hun 
organisaties. 
 
De voornaamste insteek voor deze interviews zijn de ideeën die 
betrokkenen hebben over de belangrijkste oorzaken voor het beperkte 
aantal toepassingen van de experimenten. De geïnterviewden is een 
groot aantal aspecten voorgelegd, gerubriceerd naar de volgende 
thema’s: 
• wet- en regelgeving; 
• voorbereiding van de implementatie; 
• voorlichting; 
• bekendheid; 
• aantrekkelijkheid en belangstelling; 
• de uitvoering; 
• omgevingsaspecten; 
• overige aspecten. 
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Gevraagd is of de geïnterviewde persoon per aspect kon aangeven: 
• wat het relatieve belang van een bepaald aspect is voor het 

beperkte aantal toepassingen van de experimenten; 
• of het betreffende punt een algemeen aspect is of dat het aspect 

voor één of enkele van de tien experimenten een rol speelt, en in 
het laatste geval voor welke experimenten dan met name; 

• of het vastgestelde belang positief of negatief uitwerkt op het 
aantal toepassingen. 

 
Ad 3 Telefonische interviews met consulenten van het UWV op de 

regionale kantoren 
Het kan zijn dat het aantal toepassingen van de experimenten vooral 
achter is gebleven doordat de betreffende consulenten op de werkvloer 
onvoldoende op de hoogte zijn van de mogelijkheden en/of doordat 
personen uit de doelgroep niet zo geïnteresseerd zijn in deelname aan de 
experimenten. Insteek van de telefonische interviews met consulenten 
op regionale kantoren van de UWV-onderdelen is hun mening over de 
sterke en zwakke punten van de verschillende instrumenten. Zien zij 
knelpunten in de regelgeving, zien zij zwakke punten in de 
ondersteuning bij de uitvoering of zien zij juist bottlenecks bij de 
doelgroep van WW-gerechtigden met een bepaalde afstand tot de 
arbeidsmarkt?  
 
Er is in deze telefonische gesprekken gewerkt met half gesloten 
vragenlijsten. In deze vragenlijst zijn dezelfde aspecten opgenomen, 
gerubriceerd naar dezelfde thema’s als in de face-to-face interviews op 
beleidsniveau (zie ad 2). 
 
Uitgangspunt was 40 gesprekken, naar rato (van de ww-populatie) 
verdeeld over UWV-GAK, UWV-Cadans, UWV-GUO en UWV-
Bouwnijverheid. Via onze contactpersonen voor de interviews op 
beleidsniveau (zie ad 2) hebben wij de beschikking gekregen over 
namen en telefoonnummers van consulenten op regiokantoren die we 
zouden kunnen benaderen.  
 
Uiteindelijk zijn er 29 interviews gehouden. Een reden hiervoor was dat 
op de regionale kantoren moeilijk meer consulenten te vinden waren die 
voldoende op de hoogte waren van het bestaan van de experimenten. 
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Tabel B.1.1 Verdeling van de gehouden interviews over de UWV-
onderdelen 

 
UWV-onderdeel Aantal gesproken medewerkers op regionaal 

kantoor 
UWV-Gak 21 
UWV-Guo 1 
UWV-Bouwnijverheid 2 
UWV-Cadans 5 
Totaal 29 
 
 
Dit betekent aan de andere kant wel, dat deze 29 medewerkers allen 
ervaring hebben met de toepassing van één of meer van de tien 
experimenten. Op één na alle respondenten hebben verschillende malen 
een experiment daadwerkelijk toegepast, één respondent heeft 
geprobeerd om een experiment toe te passen, maar dit heeft uiteindelijk 
niet tot een daadwerkelijke toepassing geleid. In tabel B.1.2 is 
weergegeven hoe de kennis van de medewerkers is verdeeld over de tien 
experimenten. De twee experimenten voor startende zelfstandigen, 
proefplaatsing en loonsuppletie zijn door een meerderheid van de 
geïnterviewde consulenten toegepast. 
 
Tabel B.1.2 Verdeling van de kennis van geïnterviewde 

medewerkers van regionale UWV-kantoren over de tien 
experimenten 

 
 UWV-

Gak 
UWV-

Guo 
UWV-
Bouw-

nijverheid 

UWV-
Cadans 

Totaal 

Zelfstandige verlenging 
herlevingstermijn 

21 - 2 2 25 

Zelfstandige met inkomstenkorting 21 - 1 2 24 
Proefplaatsing 20 1 1 2 24 
Loonsuppletie 19 1 - 1 21 
Preventief collectief ontslag 10 - - 1 11 
Preventief meermalen WW per jaar 7 - - - 7 
Omscholing tot leerkracht 16 - - 2 18 
Bedrijfsgerichte scholing  10 - - - 10 
Verlenging maximale 
scholingsduur 

11 - - 1 12 

Uitbreiding praktijkdeel van 
scholing 

9 - - 1 10 

Totaal aantal medewerkers 
waarmee is gesproken 

21 1 2 5 29 

 
 
Ad 4 Telefonische interviews met medewerkers van 

reïntegratiebedrijven  
Reïntegratiebedr ijven vormen een belangrijke schakel bij de uitvoering 
en de toepassingen van de experimenten. Immers, zij kunnen voor hun 



 70

door uitkeringsinstanties aangedragen cliënten, voorzover WW-
gerechtigd en tot de doelgroep van de experimenten behorend, binnen 
de Sluitende Aanpak gebruik maken van de mogelijkheden die de 
experimenten hen bieden. Wat zien de medewerkers binnen deze 
bedrijven als de belangrijkste manco’s van de WW-experimenten?  
 
Er zijn 15 telefonische interviews gehouden met medewerkers van 
enkele grote reïntegratiebedrijven in Nederland (zie tabel B.1.3). Ook in 
deze telefonische gesprekken is gewerkt met half gesloten vragenlijsten, 
waarin dezelfde aspecten, gerubriceerd naar dezelfde thema’s, zijn 
opgenomen als in de face-to-face interviews op beleidsniveau (zie ad 2) 
en de telefonische interviews met consulenten van regionale UWV-
kantoren. 
 
 
Tabel B.1.3 Verdeling van de gehouden interviews over de 

reïntegratiebedrijven 
 

Reïntegratiebedrijf Gecontracteerd door UWV-
onderdeel: 

Aantal gesproken 
medewerkers 

Start Gak, Guo 3 
Argonaut Gak 3 
Agens Gak, Bouwnijverheid 2 
IWA Wurkympuls  Bouwnijverheid 1 
Fourstar Gak 2 
A. Calder Gak, Cadans, GUO 1 
Randstad Gak, Bouwnijverheid 2 
BMG Bouwnijverheid 1 
Totaal  15 
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Tabel B.1.4 Verdeling van de kennis van geïnterviewde 
medewerkers van reïntegratiebedrijven over de tien 
experimenten 

 
 Start Argonaut Agens IWA Four- 

star 
A. 

Calder 
Rand- 
stad 

BMG 

Zelfstandige verlenging 
herlevingstermijn 

 
2 

   
1 

 
1 

  
1 

 
1 

Zelfstandige met 
inkomstenkorting 

 
1 

  
1 

     
1 

Proefplaatsing   2 1 1 1 1 1 
Loonsuppletie 2 1  1  1 1  
Preventief collectief 
ontslag 

        
1 

Preventief meermalen 
WW per jaar 

        

Omscholing tot leerkracht  1      1 
Bedrijfsgerichte scholing          
Verlenging maximale 
scholingsduur 

  1      

Uitbreiding praktijkdeel 
van scholing 

        

Scholing onbekend welke   
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

  

Totaal aantal 
medewerkers waarmee is 
gesproken 

 
 
3 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
1 

 
 
Ad 5 Telefonische enquête onder mensen uit de doelgroep.  
Weten mensen in de doelgroep zelf van het bestaan van de 
experimenteermogelijkheden? Is dat wel eens ter sprake gebracht door 
medewerkers van de uitkeringsinstantie? Heeft men bijvoorbeeld 
informatie op papier gekregen van de consulent of via de post? Als men 
op de hoogte is van de experimenten, wat vindt men daar dan van? Is 
hen wel eens aangeboden om met een bepaald experiment mee te doen? 
Zo ja, heeft men dan meegedaan? Zo nee, waarom niet? 
 
Om dit soort vragen te beantwoorden is een telefonische enquête 
gehouden onder netto 200 werklozen die vanaf augustus 2000 tot de 
doelgroep van de experimenten behoren of hebben behoord. Het gaat 
daarbij met name om mensen in de fasen 2, 3 en 4. De doelgroep voor 
de preventieve inzet van WW-middelen is hier noodzakelijkerwijs van 
uitgesloten, omdat voor deze groep geen makkelijk toegankelijk 
steekproefkader bestaat.  
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Het steekproefkader van de telefonische enquête is samengesteld uit die 
WW-gerechtigden die via de indirecte weg van de actieve 
machtigingsprocedure ons hebben laten weten bereid te zijn mee te 
werken aan de telefonische enquête. Gezien de voorgenomen omvang 
van de netto steekproef van 200 was het noodzakelijk dat via de weg 
van actieve machtigingsprocedure circa 4.000 werklozen werden 
aangeschreven. Ongeveer 20 procent heeft gereageerd door een 
antwoordkaartje in te sturen. Uiteindelijk zijn 203 gesprekken gehouden 
met mensen uit de doelgroep.  
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Bijlage 2 Gesprekspartners op beleidsniveau 
 
 
Op beleidsniveau zijn interviews gehouden met: 
 
Naam Organisatie  
Peter Dijcks Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid 
 

Roland Meijer UWV 
 

Elma van den Broek-Buis UWV-GUO 
 

Ad Maurits UWV-GAK 
 

Guido Kolsteren UWV-Cadans 
 

Jan Blaauw UWV-Bouwnijverheid 
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Bijlage 3 Responsverantwoording doelgroep 
enquête 

 
 
Voor de selectie van WW-ers is in verband met privacy-wetgeving 
gebruik gemaakt van de zogenaamde actieve machtigingsprocedure. Dit 
betekent dat er vanuit het UWV een mailing naar WW-ers die zijn 
ingedeeld in fase twee tot en met vier is verstuurd, met de aankondiging 
van het onderzoek en informatie hierover. De WW-ers konden zelf hun 
adres doorgeven indien ze mee wilden doen aan het onderzoek. Dit 
betekent dat er in eerste instantie bij het versturen van de brieven wel 
geselecteerd is op representativiteit, maar dat de uiteindelijke 
representativiteit afhangt van de respons. Dit bespreken we hieronder. 
 
In totaal zijn ruim 200 (oud-) WW-gerechtigden ondervraagd. Het gaat 
om mensen die nu een WW-uitkering ontvangen (83%)of in de laatste 
twee jaar een WW-uitkering hebben genoten en nu niet meer (17%). 
Van deze laatste groep is ongeveer tweederde weer aan het werk. Een 
kwart van de mensen die nu een uitkering ontvangen, heeft daarnaast 
een (deeltijd)baan. Mensen met een (gedeeltelijke) WAO-uitkering zijn 
niet meegenomen in het onderzoek, omdat zij niet onder de doelgroep 
van de WW-experimenten vallen. Het gaat voor een groot deel om 
werklozen die langer dan één jaar werkloos zijn (95%). Ongeveer de 
helft van de groep is tussen de één en twee jaar werkloos.  
 
Het bestand is gewogen naar leeftijd op basis van de leeftijdsverdeling 
van de totale populatie. Tabel B.3.1 geeft de leeftijdsverdeling voor en 
na weging weer: 
 
 
Tabel B.3.1 Leeftijdsverdeling voor en na weging (N = 203) 
 
 Voor weging Na weging 
25-34 8% 19% 
35-44 18% 21% 
45-57,5 45% 27% 
57,5 en ouder 29% 33% 
Totaal 100% 100% 

 
 
In de onderzochte populatie zijn geen mensen jonger dan 25 bereikt. 
Deze zijn dus niet meegenomen in het onderzoek. De verdeling naar 
geslacht komt grofweg overeen met de totale populatie. In tabel B.3.2 
laten we de verdeling naar opleidingsniveau zien na de weging. 
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Tabel B.3.2 Opleidingsniveau (na weging, N=203) 
 
 Aandeel 
Basisonderwijs 3% 
Vbo/mavo/vmbo 31% 
Havo/vwo/mbo 30% 
Hbo/universiteit 37% 
Totaal 100% 
 
 


