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Maatschappelijke relevantie

1. Vertrouwenscrisis
• Vertrouwen in de overheid? (toeslagenaffaire)

• Vertrouwen in de cliënt? (controle)

2. Evaluatie en vormgeving Participatiewet (Uitstroom? Niet-gebruik?)

3. Discretionaire ruimte gemeenten

4. Black box van re-integratie

5. Herontwerp (regulering) werk & sociale zekerheid (Borstlap, WRR)



Wetenschappelijke relevantie

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2017) Weten is nog geen doen. Den Haag. 

https://www.wrr.nl/publicaties/rapporten/2017/04/24/weten-is-nog-geen-doen


Interventies

1. Intensieve begeleiding 

2. Financiële prikkels (vrijlating, premie)

3. Eigen regie 

4. Combinaties 



• Samenwerking tussen 
kennisinstellingen (LOEP)

• Gemeenschappelijk 
analyseplan 

• Zelfde vragenlijsten. In 
Groningen drie keer 
ondervraging van deelnemers

• Administratieve monitoring via 
CBS microdata

• MAAR OOK VERSCHILLEN

Welke handelings- en interventiestrategieën van gemeenten
dragen bij aan perspectief op werk en een verbetering van het 
welbevinden en vertrouwen van mensen in de bijstand? 

6010 uitgenodigd
339 deelnemers



Algemene resultaten: we zijn er nog niet…

• Mistig maar de dampen trekken langzaam op…
• Bescheiden resultaten – soms niet, soms wel significant 
• Verschillen tussen primaire en secundaire uitkomst maten
• Verschillen over de tijd en tussen en na meting 1 en 2
• Verschillen tussen subgroepen
• Lokaal verschillende uitkomsten, maar ook verschillen in opzet. 



Reflectie op stand van zaken

• Kind niet met het badwater weggooien / Zijn we niet te streng geweest! 

• Aantallen deelnemers (te) klein

• Effecten op verschillende momenten

• Duur experiment te kort? Te weinig onderscheidend

• (statistische) significantie is niet de heilige graal

• Experiment-effecten (John Henry-effecten, randomiseren) 

• Van ‘Weten wat werkt’ naar ‘Weten wat werkt voor wie’ (grote

heterogeniteit doelgroep)   

• Zorg voor uniform design



Conclusies voor beleidspraktijk
1. (regionaal) Maatwerk nodig
2. Terug naar menselijke maat, naar vertrouwen en aandacht
3. Positieve aandacht werkt (maar traag) 
4. Waardering voor intensieve dienstverlening is groot. 
5. Bestaande aanpak werkt niet beter! 

“Als het toch niet uitmaakt of je lullig doet tegen mensen of 
niet, waarom zou je ze dan lullig behandelen?” Rutger Bregman



Dank voor uw aandacht


