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72% van de bijstandsgerechtigden is in het eerste jaar bereid om werk aan te nemen. Na drie jaar is dit nog maar 41%  (CBS juni 2016)
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 ► Informeer klanten alleen 
over voorzieningen waar zij 
recht op hebben.
 ► Bied ondersteuning bij 
het aanvragen van de 
voorzieningen.
 ► Heb als gemeente overzicht 
van de beschikbare 
voorzieningen.
 ► Geef inzicht in het verloop 
en de tijdspanne van de 
aanvraagprocedure.
 ►  Breng belangrijke 
informatie face-to-face.

 Balie (fysiek en digitaal) 
met hulp en informatie over 
voorzieningen.

 ► Maak het proces inzichtelijk.
 ► Informeer de klant over 
parttime werken.
 ► Breng drempels, doelen  
(niet financieel!) en 
kwaliteiten van de klant in 
kaart.
 ► Neem drempels zoveel 
mogelijk vooraf weg, zodat 
er mentaal ruimte is om 
werk te zoeken.
 ► Geef een samenvatting van 
het gesprek.

 Geef een visueel overzicht 
van de maandelijkse inkomsten 
(baan + voorzieningen + 
uitkering) bij verschillend aantal 
uren en een stappenplan.

 ► Verbeter het imago van 
de gemeente, maak het 
menselijk.
 ► Bied de mogelijkheid om 
terug te blikken op het 
gesprek, het rustig na te 
lezen, overzicht te krijgen 
en het aan te vullen in de 
toekomst.
 ► Verwijs naar de app.
 ► Maak gebruik van de 
positieve vibe aan het einde 
van het gesprek en streef 
naar uitstroom binnen een 
half jaar.

 Voeg een foto van de 
contactpersoon toe aan de 
brief.

 ► Ondersteun klanten bij het 
opstellen van het CV en 
toon goede voorbeelden
 ► Zoek andere manieren om 
de klant zichzelf te laten 
presenteren.
 ► Indien nodig, laat de klant 
een verkorte opleiding 
volgen of certificaten 
behalen
 ► Bied een mogelijkheid om 
het CV laagdrempelig en 
snel te laten controleren.

 ►  Geef klanten de 
mogelijkheid om hun 
kwaliteiten te laten zien, los 
van hun CV.

 Een CV check e-mailadres of 
balie waar diezelfde dag je CV 
gecontroleerd wordt.

 ► Zorg dat klanten eerst de 
app raadplegen voordat zij 
bellen.
 ► Biedt een helder overzicht 
van de reeds gegeven 
informatie
 ► Zorg voor één vertrouwd 
contactpersoon voor alle 
vragen of maak duidelijk 
met welke vragen zij bij wie 
terecht kunnen.
 ► Maak het mogelijk om direct 
vragen te kunnen stellen aan 
de contactpersoon.

 Chatten met je 
contactpersoon.

 ► Laat zien dat de gemeente 
er is om te helpen (imago 
verbeteren).

 Kondig aan waarover 
en wanneer er gebeld gaat 
worden, bijv. “Wij nemen 
maandelijks contact met u 
op om de vorderingen te 
bespreken.” 

 ► Stel duidelijke regels bij het 
starten van vrijwilligerswerk; 
het is een opstapje naar een 
betaalde baan en het moet 
het zoeken niet belemmeren.
 ► Kijk of werkgevers 
mogelijkheden kunnen 
bieden voor vrijwilligerswerk 
met uitloop naar betaald 
werk.
 ► Laat klanten alleen 
vrijwilligerswerk doen 
als het bijdraagt, zoals 
taalverbetering, nuttig bezig 
zijn, nieuwe skills opdoen, 
etc.

 Stimuleer gelijkgezinde 
klanten, die elkaar kennen uit 
een groepstraject, om elkaar 
via Whatsapp banen door te 
sturen.

 ► Breng het netwerk van de 
gemeente in kaart voor 
de klant (uitzendbureaus, 
Baanbrekend, 
Werkgeversservicepunt,..).
 ► Breng het netwerk van de 
klant in kaart en geef tips 
om dit netwerk in te zetten 
of uit te breiden.

 Maak een overzicht met 
de klant van de doelen van 
vrijwilligerswerk doen.

 ► Bied een overzicht van 
plaatsen om naar vacatures 
te zoeken of van de 
vacatures zelf.
 ► Stel eisen die het zoekproces 
van de klant bevorderen. 
 ► Neem drempels, zoals 
gebrek aan een auto, al 
op dit punt weg zodat deze 
vacatures wel als optie 
meegenomen worden.
 ► Refereer naar eerder 
gestelde doelen om te laten 
zien dat het niet meteen de 
droombaan hoeft te zijn.

 Laat het opdoen van 
contacten of zelfontplooiing 
ook meetellen als ‘sollicitatie’.

 Maak met de klant een 
overzicht van mogelijke banen.

 ► Stimuleer klanten om in te 
schrijven bij uitzendbureaus 
en daar regelmatig hun 
gezicht te laten zien. 
 ► Laat contact met  
uitzendbureaus ook binnen 
de sollicitatieplicht vallen.
 ► Zorg als intern 
uitzendbureau voor een 
overzicht van alle vacatures 
in de stad.
 ► Laat werkgevers goede 
selectiecriteria aanleveren.

 Promoot het interne 
uitzendbureau bij werkgevers 
vanwege het uit handen nemen 
van de werving, MVO, lage 
kosten en flexibele werknemers.

 ► Geef eerder in het proces al 
duidelijk aan dat parttime 
werk een optie is 
 ► Laat zien dat parttime 
werken dezelfde inkomsten 
biedt als een volledige 
uitkering.
 ► Benadruk de positieve 
kanten van parttime werken
 ► Vermijd negatieve informatie 
over het administratieve 
gedeelte.
 ► Laat zien dat veel klanten 
vanuit parttime werk uit de 
bijstand komen.

 Laat een parttimer aan 
het woord ter inspiratie voor 
anderen (real life of op film)

 ► Zorg dat klanten hun 
kwaliteiten kennen, kunnen 
beschrijven en erin geloven.
 ► Stimuleer de klant om zich 
op een opvallende manier te 
presenteren.
 ► Ondersteun klanten bij het 
opstellen van een brief en 
toon goede voorbeelden.
 ► Geef een voorbeeld van 
een ‘goede’ brief mee 
na de workshop over 
sollicitatiebrieven.

 Maak een sollicitatiefilmpje 
met de klant.

 ► Bied de mogelijkheid om 
de brief laagdrempelig 
en diezelfde dag te laten 
controleren zodat de klant 
het meteen kan versturen.
 ► Laat klant laten weten dat 
zij de brief altijd naar de 
contactpersoon mag sturen.
 ► Schat in of de klant kans 
maakt op deze baan en 
wees hierover oprecht naar 
de klant.

 Een checklist voor een 
goede sollicitatiebrief.

 ► Pas de eisen aan, aan de 
mogelijkheden van de 
klant zodat het zoeken 
ondersteund wordt.
 ► Laat het opdoen van 
nieuwe (mogelijk relevante) 
contacten of zelfevaluatie 
ook als ‘sollicitatie’ 
meetellen.
 ► Stimuleer gebruik van een 
(intern) uitzendbureau om 
vele brieven, en daarmee 
onnodige frustratie, te 
voorkomen.

 X aantal sollicitaties per drie 
weken ipv per week.

 ►  Beantwoord ook de 
brieven van kandidaten die 
niet geschikt zijn en geef 
goede feedback over wat er 
beter kan.

 ‘Bij originele brieven krijg 
je vaak leuke reacties, dat 
motiveert.’

 ► Bereid klanten voor op 
de vragen die zij kunnen 
verwachten.
 ► Stel klanten tijdelijk vrij van 
andere sollicitaties om zich 
te kunnen focussen op dit 
bedrijf.
 ► Vergroot het zelfvertrouwen 
van de klant voor het 
gesprek.
 ► Indien mogelijk, de gang 
van zaken van de werkgever 
uitleggen aan de klant.

 ►  Bespreek de gang van 
zaken en eisen en geef de 
klant dit op papier mee om 
na te lezen.

 Een proefdag om skills te 
kunnen laten zien.

 ► Informeer op eigen initiatief hoe 
het gesprek gegaan is. 
 ► Geen baan: Vang de klant op bij 
afwijzing en geef hem/haar even 
een pauze in het zoekproces om 
weer  nieuwe energie te vinden.

 ►  Breng dit grote nieuws 
telefonisch of face-to-face aan 
de klant.

 Evalueer met de klant waar het 
mis ging. Waarom zijn sollicitaties 
niet gelukt? Wat kan er beter? Bel 
eventueel de werkgever.

 ► BAAN!: Feliciteer de klant 
en geef de ruimte voor 
blijdschap en trots. Bel een 
andere dag terug over de 
eisen en voorwaarden vanuit 
de gemeente. 
 ► Geef een samenvatting van 
het gesprek op papier of per 
mail over de voorwaarden 
en regels omtrent parttime 
werken. 

 Stuur een attentie.

 Visuele weergave van de 
invloed van de baan op de 
uitkering.

 ► Bereid de klant voor op het 
inzien en tekenen contract. 
Zorg dat hij/zij begrijpt wat 
er staat en weet wat de eisen 
en voorwaarden zijn.
 ► Bied de mogelijkheid om het 
contract te laten controleren
 ► Breng de klant nogmaals 
op de hoogte van de 
voorwaarden en regels en 
het verloop van het traject.
 ► Informeer of de klant nog 
vragen heeft.

  Geef de voorwaarden en 
regels op papier mee aan de 
sollicitant.

 ► Ondersteun klanten intensief 
om uitval te voorkomen en 
bespreek zowel de werk- als 
thuissituatie. Heb (indien 
nodig) een contactmoment 
met zowel de werkgever als 
de klant.
 ► Hou de eisen van de 
werkgever goed in het vizier 
bij de klant.  
 ► Onthef de klant tijdelijk van 
zijn sollicitatieplicht

 ►  Besef dat het spannend 
is voor de medewerker: 
ondersteun en motiveer 
extra in het begin.

 Bel de klant regelmatig om 
te informetern hoe het gaat.

 ► Vermijd stress bij klanten op 
punten waar zij geen invloed 
op hebben.
 ► Laat de klant vervroegde 
loonspecificaties aanvragen 
bij de werkgever.
 ► Stimuleer klanten om 
veranderingen in uren op 
tijd door te geven.

 Digitale versie door kunnen 
sturen naar de gemeente.

 ► Laat duidelijk zien in de 
inkomstenverrekening 
welk deel zij zelf verdiend 
hebben.

 Stuur een attentie.

  Betaal, bij schulden, loon 
uit in natura; bijv. als te reizen 
km’s als een taxibedrijf.

 ► Geef klanten de 
mogelijkheid om een nieuw 
formulier te krijgen
 ► Geef in de app aan 
wanneer klanten het 
formulier in de bus kunnen 
verwachten.
 ► Laat loonspecificaties 
(optioneel) digitaal 
doorgeven
 ► Bied zekerheid dat de 
loonspecificaties goed 
ontvangen zijn

 Laat klanten (eventueel met 
een foto via de app) net voor 
de uiterste aanleverdatum, hun 
gewerkte uren doorgeven en 
geschatte uren van de laatste 
dagen.

 ► Geef de 
inkomstenverrekening 
vereenvoudigd weer zodat 
het in één oogopslag te 
lezen is.
 ► Geef klanten het idee dat 
zij vakantiegeld uit loon 
volledig mogen houden
 ► Stimuleer klanten om de 
inkomstenverrekening te 
controleren.

 Visuele 
inkomstenverrekening.

 ► Zorg voor een vast inkomen 
per maand (behalve in mei). 

 Schaf de inkomensvrijlating 
af.

 ►  Besef dat de beoordeling 
een belangrijk en spannend 
moment is voor de klant.

 ►  Zorg dat punten meteen 
besproken worden als ze zich 
voordoen en dat de inhoud 
van het beoordelingsgesprek 
geen verrassing is.

 Herhaal gemaakte afspraken 
over het vervolg, voorafgaand 
aan het gesprek.

 ► Ondersteun klanten in het 
vragen naar urenuitbreiding, 
geef hen concrete 
handvatten.
 ► Ga in gesprek met 
de werkgever of het 
uitzendbureau van de klant 
over de mogelijkheden van 
urenuitbreiding.

 Flexibeler werken; in twee 
dagen vierentwintig uur kunnen 
maken ipv in drie dagen.

 ► Blijf parttimers monitoren en 
eventueel ondersteunen om 
terugkeer te voorkomen.

 ►  Kom klanten tegemoet in 
hun behoefte naar zekerheid 
en structuur.

 ►  Wees flexibel in het 
combineren met werk bij 
andere werkgevers.

Geef een beloning 
na zes maanden ipv 
inkomensvrijlating.

‘Ik weet vaak meteen wat voor vlees 
ik in de kuip heb.’ 

‘Veel sollicitanten missen sociale 
vaardigheden.’
 

‘Ik heb liever geen mensen met 
kinderen want die zijn veel minder 
flexibel.’ 

‘Vaak moet je eerst veel in de basis 
oplossen voordat de klant echt kan 
gaan solliciteren.’ 

‘Je ziet vaak dat het in het gedrag zit: 
klanten hebben er geen vertrouwen 
meer in, zijn sociaal niet vaardig of 
willen alleen die ene perfecte baan.’

‘Als mensen gedwongen worden om 
vierentwintig uur bij ons te werken, 
werkt het nooit omdat het niet vanuit 
een intrinsieke motivatie is.’ 

‘Het voordeel aan medewerkers uit 
de bijstand aannemen is dat we er 
subsidie voor krijgen, dat we om 
veel flexibiliteit kunnen vragen en 
een nulurencontract kunnen geven.’
 

‘Ik heb liever medewerkers zonder 
uitkering, die zijn betrouwbaarder.’

‘Ik weet niet altijd zeker welke 
voorzieningen ik wanneer in kan 
zetten en of deze daadwerkelijk van 
toepassing zijn op de situatie van de 
klant.’

‘Iemand moet z’n zaken op een 
rijtje hebben voordat ie bij mij komt 
werken.’ 

‘Als iemand in de schuldsanering zit 
levert dat voor mij ook een hoop 
gedoe op.’ 

‘Ik wil dat klanten mij benaderen 
om hun CV te controleren, dat geeft 
mij het idee dat zij ervoor werken 
en dan heb ik hen beter op mijn 
netvlies als ik hoor over vacatures.’

‘Als ik een CV zie met allemaal 
gaten of tien banen in vijf jaar, dan 
valt diegene bij mij al af. Er zal wel 
wat mis zijn.’

‘Als klanten mij pro-actiever 
benaderen kan ik ze beter helpen. 
Ik wil met alle liefde een korte vraag 
beantwoorden als dat hen verder 
helpt.’

Klanten kunnen niet direct naar de 
contactpersoon bellen, maar komen 
eerst bij de klantenservice terecht.

‘Medewerkers zien hun contact-
persoon niet zo vaak, daardoor wordt 
er vaak pas te laat ingegrepen of ligt 
de verantwoordelijkheid totaal bij 
ons. Ik heb geen zin om hier schooljuf 
te moeten spelen.’ 

‘Wij hebben een groot netwerk 
waar de klanten beter gebruik van 
zouden moeten maken. Er komen 
regelmatig vacatures voorbij die 
ik doorspeel naar een van mijn 
klanten.’ 

‘Ik probeer klanten altijd fulltime 
aan het werk te krijgen.’ 

‘Wij hebben medewerkers uit de 
bijstand in dienst omdat we hiermee 
in de aanbesteding meer kans 
maken.’
 

‘De arbeidsmarkt verandert, 
medewerkers moeten beseffen dat 
vaste - of fulltime contracten niet 
meer van deze tijd zijn.’ 

‘Thuiszorg is vaak ideaal voor 
alleenstaande moeders omdat het 
flexibel is en tijdens schooltijden.’ 

‘Medewerkers met vrijwilligerswerk 
zijn minder flexibel in hun uren, maar 
ze zijn vaak wel verantwoordelijker.’

‘Er is een nauwe samenwerking 
met uitzendbureaus waardoor wij 
vaak eerder van vacatures weten 
voordat ze online komen te staan. 
We kunnen klanten dan meteen 
doorsturen zodat zij niet in de massa 
terecht komen.’ 

‘Sollicitanten vanuit de bijstand 
hebben vaak veel problemen die 
invloed hebben op hun werk.’

‘Het uitzendbureau van de 
gemeente neemt mij veel werk uit 
handen en maakt een hele goede 
selectie. Ik kan de meeste vaak 
meteen aannemen.’ 

‘Regelmatig contact met het 
uitzendbureau van de gemeente 
zorgt voor een betere selectie omdat 
zij mijn behoeften beter begrijpen.’ 

‘Iemand die solliciteert vanuit een 
baan geeft mij vertrouwen, ‘diegene 
moet wel wat kunnen’.’

‘50-plussers zijn harde werkers.’

‘Een slechte brief gaat meteen op 
de stapel.’ 

‘Sollicitanten met schulden of een 
crimineel verleden vallen voor mij 
meteen af, dat is teveel gedoe.’

‘Ik zoek mensen die zelf hier willen 
werken, niet omdat het moet.’

‘Bij twijfel bekijken we ook de 
LinkedIn en Facebook account.’

‘Als ik kan kiezen tussen iemand 
met of zonder uitkering, dan kies 
ik sowieso iemand zonder. Ze zitten 
vaak niet voor niks in de bijstand.’ 

‘Sollicitanten zijn vaak niet 
representatief.’

‘Sollicitanten zijn slecht voorbereid 
op het gesprek, weten niet wat wij 
doen of wat de vacature inhoudt.’

‘Ik wil sollicitanten eigenlijk meteen 
even kunnen testen zodat ik ze echt 
even aan de slag zie.’ 

‘Door de goede selectie merk ik 
dat sollicitanten uit de bijstand 
gemotiveerder zijn.’ 

‘Ik wil dat klanten mij benaderen om 
hun sollicitatiebrief te controleren, 
zodat ik hen tips kan geven om 
meer kans te maken.’

‘Soms oefenen we het gesprek voor 
de daadwerkelijke sollicitatie.’
 

‘In sommige gevallen gaan we mee 
naar het gesprek om uit te leggen 
hoe het met subsidies zit.’ 

‘Ik merk dat we sollicitanten heel 
duidelijk alle regels moeten vertellen 
zodat zij precies weten waar zij aan 
toe zijn. We hebben geleerd dat 
we hen ook een flyer mee moeten 
geven na het gesprek want de helft 
van de informatie krijgen ze vaak 
niet mee.’ 

‘Er waren zoveel vragen dat we drie 
extra informatiemiddagen hebben 
moeten organiseren.’ 

‘Als klanten bellen dat zij een 
baan hebben vertel ik ze dat 
zij een wijzigingsformulier in 
moeten vullen, hoe het werkt met 
inkomensverrekening, dat zij elke 
maand een formulier kunnen 
verwachten, etc.’ 

‘Klanten moeten het telefonisch 
doorgeven en daarna nog een 
wijzigingsformulier invullen.’ 

‘Medewerkers uit de bijstand laten 
we zo snel mogelijk starten omdat 
ze met de dag leven en de afspraken 
anders alweer vergeten zijn.’ 

‘Ze moeten beseffen dat het geen 
droombaan is.’

‘Ik maak alle afspraken met de 
contactpersoon erbij zodat we op 
één lijn zitten en de medewerkers 
niet twee verhalen ervan maakt.’

‘De introductiedagen zijn een 
goede investering in goed opgeleid 
personeel’ 

‘Medewerkers zonder pc komen 
hun rooster op kantoor ophalen.’

‘We vergoeden geen reiskosten, in 
Amsterdam kun je overal wel heen 
fietsen of lopen.’

‘We halen medewerkers zonder 
vervoer, met een busje op bij de 
gemeente en brengen ze daar ook 
weer terug.’

‘Zodra klanten een baan hebben, 
hebben we weinig zicht op de 
voortgang.’ 

‘Medewerkers vanuit de bijstand vallen veel vaker uit dan 
de rest.’

‘Veel medewerkers uit de bijstand halen hun taxipascertificaat 
niet omdat ze de theorie niet begrijpen, thuis niet kunnen 
oefenen omdat ze geen pc hebben, of de taal niet spreken. 
Het kost veel meer tijd om ze op te leiden.’

‘Wij gooien ze voor de leeuwen omdat we geen geld 
hebben voor een proefperiode met extra begeleiding, maar 
eigenlijk hebben ze dat wel nodig.’

‘Ze houden zich niet aan de regels, melden zich af omdat 
hun kind ziek is en bellen veel te laat (of niet) dat ze zelf ziek 
zijn en roken tijdens werktijd.’ 

‘Als klanten meer of minder uur 
gaan werken die maand, moeten 
ze dat aan ons doorgeven zodat 
wij daar rekening mee kunnen 
houden.’ 

‘Klanten moeten voor de 28e hun 
loonspecificaties opsturen. Sturen 
ze niets op dan wordt hun uitkering 
geblokkeerd.’ 

‘Loonspecificaties moeten per 
maand doorgegeven worden 
doorgegeven, maar dat levert 
problemen op bij werkgevers die per 
4 weken uitbetalen. Klanten hebben 
dan één formulier te weinig.’ 

‘Eigenlijk vullen we het salaris aan 
in plaats van dat we korten op de 
uitkering.’

‘Als klanten meer gewerkt hebben 
wordt dat de maand erna verrekend 
en ingehouden op de uitkering.’ 

‘Soms kom je voor verrassingen 
te staan met loonbeslagen, dan is 
iemand niet eerlijk geweest dus ligt 
hij/zij er meteen uit.’ 

‘Wij geven medewerkers altijd een 
vierentwintig uurscontract zodat ze 
uit de bijstand zijn.’

‘Medewerkers zijn weg zodra ze 
ergens meer uren kunnen maken.’

‘Medewerkers kunnen zich 
ontwikkelen, we geven ze de kans 
om een paar dagen minder taxi te 
rijden en in plaats daarvan andere 
taken op te pakken.’

‘Van de twintig die bij ons gestart 
zijn, zijn er elf over en vier daarvan 
werken goed.’

‘Vaak kan de gemeente meer 
druk uitoefenen op werkgevers 
of uitzendbureau omdat zij ook 
afhankelijk van ons zijn.’ 

‘Ik merk dat medewerkers helemaal 
gek worden van het gepush van de 
contactpersonen als zij al aan het 
werk zijn.’ 

‘Na drie contracten liggen ze 
eruit omdat we geen vast contract 
kunnen bieden.’

‘Wij kunnen gewoon geen vaste uren 
meer bieden, we zijn afhankelijk van 
de vraag. Medewerkers vragen het 
vaak, maar het kan niet.’

‘Ik begrijp niet waarom mensen hier 
willen werken als ze er toch niet op 
vooruit gaan.’ 

‘Als het goed gaat zie ik geen rede 
om een gesprekje te houden. Vaak 
schiet het er ook bij in door alle 
dagelijkse bezigheden.’

‘Ik blijf elke dag met ze in gesprek 
op de werkvloer, want als ik de 
problemen niet aanpak zie ik dat in 
de kwaliteit van het werk.’

‘Mederwerkers die in de put zitten 
hebben een slechte mentaliteit 
omdat het ze toch allemaal niets 
meer uitmaakt.’

Het is lastig om de kinderen los te laten. Veel moeders zijn onzeker en angstig voor onverwachtheden, zoals een ziek kind.  
Sommigen willen geen gebruik maken van kinderopvang of kunnen het niet betalen, kinderopvangtoeslag is essentieel.

Deze klanten zijn vaak wat ouder. Ze hebben veel kennis van een specifiek 
onderwerp of zijn juist amper opgeleid en zoeken daardoor naar hele specifieke 
vacatures. Het is lastig om een nieuw vak te leren. 

Het CV sluit niet aan bij de huidige 
wensen van werkgevers. Andere skills 
moeden benadrukt worden.

Nuttig bezig kunnen zijn Kritisch over banen en mist 
vakbekwaamheid

Beperkt inzicht in match eigen 
kwaliteiten en eisen werkgever

Arrogante houding, moet zich opener 
opstellen en zich leren aan te passen 
aan het bedrijf

Lastig om aan te passen en dingen op 
een andere manier te doen

Inkomsten gaan op aan 
kinderopvang; kind een keer iets 
extra’s kunnen bieden

Kan alleen tijdens schooltijden i.v.m. 
opvang van de kinderen of beperkte 
uren vanwege mantelzorg

Lastig om hier tijd voor vrij te maken 
vanwege zorgtaken en het is lastig 
concentreren met kinderen om je heen

Lastig om hier tijd voor vrij te maken 
vanwege zorgtaken en het is lastig 
concentreren met kinderen om je heen

Kinderopvang nodig terwijl zij dit nog 
niet hebben; krijgt altijd de vraag ‘wat 
doe je als je kinderen ziek zijn?’

Kinderopvang nodig, kinderopvangtoeslag moet geregeld zijn en er moeten 
goede afspraken worden gemaakt met werkgever omtrent flexibiliteit in 
noodgevallen/ziekte kind. Wennen aan combineren werk en kind.

Lastig om hier tijd voor vrij te 
maken vanwege zorgtaken

Kinderen/zorgtaken 

Fysiek (F)/psychisch (P) 
beperkt

Verouderde opleiding/
specialisme

Schulden

Geen vervoer

Geen pc/niet digitaalvaardig

Taalachterstand (allochtoon & analfabeet)

(Geloof in) werkzoekvaardigheden

Voorbereiding en initiatief

(Geloof in) werknemersvaardigheden

Houding ten aanzien van werk

Zoekintensiteit

Vertouwen in arbeidsmarktkansen

Acceptatiebereidheid

37%

48% (F) 
34% (P)

35%

........

Drechtsteden
Gehele bestand

25%

23%

........

........

Amsterdam
Trede 3 en 4 in 
gehele bestand

Werkgevers hebben geen zin in de 
rompslomp

Inkomsten gaan naar schuldeisersVoordat deze klant kan beginnen met solliciteren moet de schuldsanering goed geregeld zijn en moet hij/zij het gevoel het 
hebben het leven onder controle te hebben zodat er mentaal ruimte is om werk te zoeken. 

3 maanden stabiel werk nodig voor 
de schuldsanering

(P) ‘Zonder therapie had ik niet kunnen solliciteren.’ (P) Prettig om (weer) te wennen in een 
veilige omgeving zonder druk

(P) Kost veel (mentale) energie
(F) Veel banen vallen af door fysieke 
eisen

(F+P) Hoeveel van de beperking geef 
je prijs?

Werkgever overtuigen van kwaliteiten 
ondanks de beperking; subsidies 
bespreken

(F) eventuele aanpassingen nodig, 
zoals bureau
(P) Bang zijn om terug te vallen

(F) Meer uren kan niet altijd vanwege 
de beperking

Vaak hulp van omgeving of familie nodig; Af en toe ook tijd voor zichzelf hebben; 
het is belangrijk dat de werkgever genoeg flexibiliteit biedt en urenuitbreiding kan 
alleen binnen schooltijden of opvangmogelijkheden.alleenstaande ouders, gezinnen 

en mantelzorgers

* Gebaseerd op gemiddelde inkomsten van parttimers (€523 
per maand pp) die niet uitgekeerd hoeven te worden door de 
gemeente. (Divosa, 2015)

(Drechtsteden: 74% gehele bestand)

(Drechtsteden: 20% allochtonen gehele bestand)

Voor veel klanten is het fijn 
om zich bij een uitzendbureau 
in te schrijven, omdat zij een 
voorselectie maken en er 
daardoor minder sollicitanten 
zijn. Uitzendbureaus hebben 
een groter netwerk met 
meer vacatures en kunnen 
ondersteuning bieden met 
bijvoorbeeld leerstages.
Klanten schrijven zich 
liever in bij een ‘gewoon’ 
uitzendbureau dan via de 
gemeente, omdat zij denken 
dat je via de gemeente banen 
aan moet nemen.
 

Te horen krijgen over 
voorzieningen geeft hoop, 
maar tegenstrijdige verhalen 
van verschillende partijen zijn 
verwarrend en maken klanten 
onzeker.

Het invullen van de formulieren 
kan lastig zijn. Klanten zijn bang 
dat, als zij iets verkeerd invullen, 
zij minder geld ontvangen of 
terug moeten betalen. Het is tot 
de daadwerkelijke toewijzing 
spannend of zij de voorziening 
krijgen. Vaak is het niet duidelijk 
hoe de procedure verder gaat na 
het opsturen van de formulieren.

De toewijzing geeft zekerheid en 
rust, waardoor het gemakkelijker 
is om te focussen op het zoeken 
naar werk.

Door de vele sollicitaties is het 
soms lastig om te weten welke 
functie dit bedrijf ook alweer 
had. Er moeten veel praktische 
dingen gereld worden voor het 
gesprek (kledingkeuze, vervoer, 
opvang voor de kinderen) en 
het gesprek zelf is spannend. 
Wat vertel je wel en wat niet? 
Hoe reageert de werkgever op 
gaten in het CV of onafgeronde 
opleidingen? 

Succesvol aan het werk zijn 
is een overwinning. Het is fijn 
om weer mee te draaien in 
de maatschappij. Het zijn dan 
kleine dingen die gaan spelen. 
Zo blijken klanten niet goed 
op de hoogte te zijn van de 
voorwaarden die de gemeente 
of de werkgever stelt, en komen 
zij daardoor in de problemen. 
Zij geven bijvoorbeeld hun 
vakantie pas door aan de 
gemeente nadat zij al op 
vakantie zijn geweest. 

Werken op een plek waar je 
niet goed op je plek zit is een 
tijdelijke oplossing, maar vaak 
valt de klant dan toch uit en 
komt hij of zij moedeloos weer 
in het bijstandsproces terecht.

Je wereld wordt snel kleiner 
zonder werk. Vrijwilligerswerk 
geeft veel energie, zorgt voor 
een groter netwerk (en verbetert 
de taal bij een taalachterstand) 
en vergemakkelijkt daardoor het 
zoeken naar werk. 

Het doen van vrijwilligerswerk 
belemmert klanten wel in het 
vinden van een betaalde baan 
omdat zij minder tijd hebben 
om te zoeken, minder geneigd 
zijn om te zoeken en het gevoel 
hebben dat zij de uren waarin  
zij vrijwilligerswerk doen niet 
beschikbaar zijn. 

Voor klanten is het vaak niet 
duidelijk wat de regels zijn 
omtrent vrijwilligerswerk vanuit 
de bijstand.

Het is voor de klant in het 
begin erg zwaar; een nieuwe 
omgeving, nieuwe collega’s, 
wennen aan werkzaamheden, 
vroeg opstaan en daarnaast 
het dagelijks leven managen 
in minder tijd. Veel zekerheden 
van de klant vallen weg, 
waardoor zij de balans in 
hun leven opnieuw moeten 
vinden. Klanten willen zichzelf 
graag bewijzen, maar zijn 
onzeker over hun prestaties 
en krijgen weinig begeleiding 
of feedback.

Veel klanten weten niet wat 
de doelen van de werkgever 
zijn tijdens hun proefperiode 
of wat de afspraken zijn voor 
erna. 

Het imago van de gemeente 
onder klanten is slecht. De 
dreigende toon in brieven is 
beangstigend en klanten mijden 
contact zoveel mogelijk.

Het gesprek met de contact-
persoon daarentegen is erg 
prettig. Klanten voelen zich 
gehoord en geholpen en gaan 
met hoop weer naar huis. De 
voorkeur gaat uit naar een 
gesprek in persoon, omdat het 
dan beter te begrijpen is en er 
vragen gesteld kunnen worden. 
Wisselingen van contactpersoon 
hebben een negatief effect op 
het proces. Klanten moeten hun 
contactpersoon echt kunnen 
vertrouwen.

Eenmaal thuis is veel informatie 
alweer verloren gegaan en 
komen er nieuwe vragen op die 
onbeantwoord blijven. Enkele 
klanten gebruiken de app en 
vinden die erg helder. 

Een brief schrijven is lastig 
omdat veel klanten een 
lage eigenwaarde hebben. 
Klanten weten vaak niet wat 
een goede brief is, of zijn 
ervan overtuigd dat hun brief 
goed is terwijl de manier van 
presenteren niet aansluit bij 
het bedrijf. Klanten krijgen nu 
vaak onnodige afwijzingen of 
maken überhaupt geen goede 
kans. Klanten hebben dus 
ondersteuning nodig bij het 
schrijven van een goede brief. 

Veel klanten schrijven de 
verkeerde banen aan vanwege 
onwetendheid of gebrek aan 
goede vacatures. Hoewel 
dit meestal voor henzelf ook 
duidelijk is, voelt het steeds 
weer als een extra afwijzing en 
neemt de frustratie toe.

Klanten verdiepen zich niet in 
de inkomstenverrekening en 
zijn daardoor verrast als hun 
aanvulling niet overeenkomt 
met de verwachte inkomsten. 
Klanten willen weten waar zij 
aan toe zijn; de zekerheid en 
structuur van een vast inkomen 
per maand. Veranderingen 
in de uitkering, zonder dat er 
in de situatie van de klant iets 
verandert, zijn verwarrend.

De specificaties van de 
inkomstenverrekening zijn lastig 
te begrijpen en worden daarom 
amper bekeken. Klanten met 
wisselende inkomsten geven 
geld uit dat later pas verrekend 
wordt en klanten wachten 
lang met het ondernemen van 
actie bij fouten (zoals een niet 
ontvangen uitkering) omdat zij 
in hun inkomstenverrekening 
niet kunnen lezen wat zij kunnen 
verwachten.

Verrekeningen met vakantiegeld 
zijn helemaal abracadabra voor 
klanten; zij hebben het gevoel 
benadeeld te worden omdat 
zij het geld moeten afstaan 
aan de gemeente terwijl het 
een extraatje voor henzelf zou 
moeten zijn.

Klanten weten niet wie hun 
contactpersoon is, hoe zij die 
kunnen bereiken en weten 
niet dat zij altijd eerst bij de 
klantenservice terecht komen.  
Klanten zouden het prettig 
vinden als zij direct contact 
kunnen opnemen met hun vaste 
contactpersoon. Dat is degene 
die zij vertrouwen en die hun 
verhaal kent.

Men heeft vragen, maar stelt het 
lang uit om daarvoor contact op 
te nemen omdat de gemeente 
eng is, of men stelt de vraag 
helemaal niet. Klanten hebben 
veel onterechte aannames. 
Informatie op de website van 
de gemeente is vaak niet 
begrijpelijk.

De klant belt trots dat hij of 
zij een baan heeft gekregen 
en verwacht een gedeelde 
blijdschap vanuit de 
gemeente. De mindset van 
de klant staat nog niet open 
voor informatie over alle 
rechten en plichten. Hierdoor 
is het voor hen onduidelijk 
welke papieren ingevuld 
moeten worden en wat de 
voorwaarden zijn. Bovendien 
is het erg verwarrend dat op 
verschillende formulieren om 
dezelfde informatie gevraagd 
wordt.

Activiteiten die bijdragen aan 
de baankans, zoals nieuwe 
contacten leggen of jezelf 
ontplooien, zijn lastig te 
bewijzen. Het is belangrijk voor 
het vinden van werk, maar kost 
veel tijd en belemmert hierdoor 
het zoekproces, terwijl het juist 
omarmd zou moeten worden.
Vaak kennen klanten niet alle 
zoekmogelijkheden, weten zij 
niet welke beroepen er zijn of is 
er hulp nodig van een bekende 
die niet altijd beschikbaar is. 
Klanten zijn op zoek naar de 
perfecte baan, willen alleen 
werken tijdens schooltijden of 
willen juist alleen een fulltime 
baan. De angst voor het 
loslaten van routines, huidige 
zekerheid en houvast maakt 
de acceptatiebereidheid vaak 
laag. Veel klanten stellen zich 
afhankelijk op richting de 
gemeente.

Het ontvangen van het loon 
is een hoogtepunt omdat 
het betekent dat je minder 
afhankelijk bent van de 
gemeente. Vaak is er onterecht 
de verwachting om erop vooruit 
te gaan en vallen de inkomsten 
aan het eind van de maand 
tegen.

Een leuke vacature vinden geeft 
hoop en brengt enthousiasme, 
maar roept ook zorgen op over 
de concurrentie en eventueel 
gebrek aan diploma’s of 
vervoer dat gevraagd wordt.
Geen goede vacatures vinden 
is demotiverend. Klanten willen 
zich graag omscholen maar 
weten niet hoe of hebben het 
geld er niet voor.

Er gaan weinig emoties gepaard 
met het opstellen van een CV of 
het aanmaken van profielen. Voor 
sommigen is het confronterend 
om de gaten in het CV te zien en 
werkt dat demotiverend.

Klanten weten vaak niet hoe 
zij een goed CV op moeten 
stellen, omdat het zij het nog 
nooit gedaan hebben of een 
verouderd idee ervan hebben. 
Ook hebben zij  vaak niemand 
om hun CV controleren. Klanten 
willen graag de bevestiging dat 
wat zij doen goed is. 

Het is belangrijk dat klanten 
ondersteund worden bij het in 
orde maken van alle publieke 
accounts. Zo hebben sommige 
klanten geen representatief 
Facebook of LinkedIn account, 
terwijl dit wel vaak gecheckt 
wordt door werkgevers.

Het belangrijkste moment van 
de hele klantreis! Heb je een 
baan of niet? 

Dit moment raakt in het 
huidige proces vaak een 
beetje ondergesneeuwd in het 
geheel; klanten krijgen direct 
veel informatie over rechten en 
plichten over zich heen. De klant 
verdient meer na al het harde 
werk; het mag echt even een 
feestmoment zijn.

Bij een negatieve uitslag is 
het belangrijk om de klant 
ondersteuning te bieden zodat 
de klant energie behoudt om 
verder te solliciteren en te leren 
wat hij of zij in het vervolg beter 
kan doen.

Het navragen van 
urenuitbreiding bij de huidige 
werkgever is prettig omdat 
dit perspectief biedt op meer.  
Personen met parttime werk 
stromen ruim twee keer vaker uit 
dan personen zonder parttime 
werk (Divosa, 2015).

Buiten de huidige werkgever 
om zoeken naar meer betaalde 
uren is vaak lastiger. Er is weinig 
tijd om te solliciteren, de uren 
van andere banen overlappen 
(deels) met de huidige baan 
of klanten willen hun huidige 
baan niet opgeven omdat zij de 
zekerheid ervan niet kwijt willen.

Bovendien weten klanten 
meestal niet wat de gevolgen 
zijn van het maken van meer 
uren voor hun uitkering/
voorzieningen en een groot deel 
van de klanten weet niet hoeveel 
extra uur zij nodig hebben om 
uit de bijstand te komen.

50% van de klanten vindt een 
baan via hun eigen netwerk. 
Het andere deel heeft meestal 
een klein netwerk waardoor het 
lastig is om via die weg werk te 
vinden. Vaak blijven klanten in 
hun eigen netwerk hangen en 
denken niet verder dan directe 
vrienden of familie.

Salarisafhandelingen van  de 
werkgever lopen vaak niet 
synchroon met de uiterste 
aanleverdatum van de 
inkomstenverklaringen bij 
de gemeente. Dit zorgt voor 
verwarring en stress over 
geldproblemen.

Klanten kunnen vaak niet 
inschatten hoe hun proces eruit 
komt te zien en weten niet wat 
hen te wachten staat. Dit brengt 
dikwijls veel onzekerheid met 
zich mee. Klanten hebben 
beperkt inzicht in hun rechten 
en plichten en zijn niet op de 
hoogte van de mogelijkheden 
die de gemeente heeft om hen 
te ondersteunen. Ook is er veel 
onwetendheid omtrent parttime 
werken en de invloed op het 
inkomen bij meer/minder 
werken of de invloed hiervan 
op voorzieningen.

De hoge sollicitatiedruk, het 
gebrek aan voldoende/juiste 
vacatures en het uitblijven 
van reacties/het krijgen van 
afwijzingen creëert een vicieuze 
cirkel. Klanten krijgen steeds 
minder vertrouwen in het vinden 
van werk. In het begin bellen zij 
hun sollicitaties nog na, maar 
hoe langer de zoektocht duurt, 
hoe meer de energie hiervoor 
afneemt. 

Klanten voelen hoge druk door 
de sollicitatieplicht en vinden de 
verplichte aantallen per week 
niet realistisch. Honderden 
brieven verder, waar zij meestal 
geen reactie op krijgen, 
zijn klanten moedeloos en 
gefrustreerd en is de bereidheid 
om verder te zoeken heel laag.

Klanten vinden dat activiteiten 
die kunnen bijdragen aan hun 
baankans, zoals het leggen 
van nieuwe contacten of het in 
kaart brengen van wat een klant 
wil, ondergewaardeerd worden 
door de gemeente doordat 
het effect hiervan moeilijk te 
bewijzen is.

Het is spannend om de brief 
te laten controleren, omdat de 
klant er vaak onzeker over is 
en diegene die het controleert 
kritiek erop kan leveren. Klanten 
zijn hiervoor afhankelijk van de 
welwillendheid van anderen en 
denken dat hun contactpersoon 
te druk is om zich hiermee bezig 
te houden. Vaak hebben zij zelf 
maar een paar anderen bij wie 
zij terecht kunnen en die willen 
zij niet te vaak lastig vallen.

Beoordelingsgesprekken zijn 
een belangrijk moment voor 
de klant, maar het wordt door 
de werkgever vaak onderschat. 
Het brengt veel onzekerheid met 
zich mee wanneer het gesprek 
enkele keren wordt verplaatst of 
wanneer er niet genoeg tijd voor 
genomen wordt. Daarnaast 
herinneren klanten zich vaak 
niet wat de afspraken zijn over 
het vervolg op de proefperiode.

Klanten vragen zich af of zij de 
dingen goed doen en zijn hier 
onzeker over. Als de gemeente 
belt, is de eerste gedachte vaak 
dat er iets mis is en zouden zij 
eigenlijk het liefst niet opnemen.

Klanten hebben weinig 
kennis van contracten en 
arbeidsvoorwaarden. Hierbij 
hebben zij ondersteuning 
nodig vanuit de gemeente. 
Veel klanten maken zich zorgen 
over alles wat geregeld moet 
worden omtrent hun baan 
(zoals opvang regelen voor 
de kinderen, vervoer regelen, 
het coördineren andere zaken 
zoals boodschappen doen 
of mantelzorg, etc.), een 
spannende tijd!

Het inkomstenverklarings-
formulier is van ‘levensbelang’ 
voor de klant en het kwijtraken, 
niet begrijpen of het niet 
bezorgd krijgen levert veel stress 
op. Veel klanten hebben geen 
printer om hun loonstrook op 
papier  mee te sturen. Sommige 
klanten geven de voorkeur aan 
digitaal opsturen omdat het 
sneller is, anderen leveren het 
liever bij de gemeente in zodat 
zij zeker weten dat het goed 
aangekomen is. Deze groep 
klanten maakt kosten voor 
het openbaar vervoer om het 
formulier af te geven.

‘Ik ga er altijd met lood in 
mijn schoenen naartoe. Ik 
haat het dat ik daar mijn 
handje op moet houden.’

‘Geen idee eigenlijk of ik 
parttime mag werken. Kan 
de gemeente niet zeggen: 
sorry meneer, u zoekt maar 
een fulltime baan?’

‘Als ik het verkeerde invul, 
is er minder geld voor mijn 
zoon om te sporten. Maar 
ik weet niet of ik het goed 
doe. Ik zou er graag hulp bij 
willen.’

‘Ik ga hier mijn contact-
persoon niet mee lastig 
vallen, die heeft het vast heel 
druk.’ 

‘Ik vind het doodeng om 
door de gemeente gebeld te   
worden. Ik denk meteen dat 
er iets mis is of dat ze mijn 
uitkering stop gaan zetten.

‘Ik vond het verschrikkelijk 
om mijn vrijwilligersbaan 
op te zeggen, maar na 3 
maanden combineren met 
mijn baan lukte het me echt 
niet meer.’

‘Er zijn echt niet zoveel 
geschikte vacatures per 
week! Als ik het mag verdelen 
over 3 weken dan heb ik 
meer kans om iets te vinden.’

‘Ik weet dat ik eigenlijk na 
moet bellen, maar het heeft 
toch geen nut.’ 

‘Irritant dat je er zo je best op 
hebt gedaan en dan nooit 
meer iets hoort.’

‘Als je dan niet wordt 
aangenomen, zakt de moed 
je in de schoenen. Op een 
gegeven moment is het op, 
ik heb genoeg geprobeerd.’ 

‘Het levert me veel stress 
op dat mijn baas pas de 
zevende van de maand 
terug is, want ik moet mijn 
loonspecificatie daarvoor al 
inleveren en dat kan nooit!’ 

‘Geen idee wat er staat. 
Ik dacht dat het wel 
goed zat, maar het heeft 
ervoor gezorgd dat ik nu 
geldproblemen heb. Hoewel 
het voor veel rompslomp 
zorgt zou ik mijn baan er 
nooit voor opzeggen.’ 

‘Ik heb het gevoel dat ze 
niet geloven dat ik zoveel 
gesolliciteerd heb.’ 

‘Ik schreef op een gegeven 
moment meer een standaard 
brief. Je hoort er toch nooit 
meer wat van.’

‘Ik vind een brief schrijven 
echt heel moeilijk, maar als 
ik kan laten zien wat ik kan, 
komt het wel goed.’

‘Ik durf hem niet te laten 
controleren want ik ben 
slecht in brieven schrijven en 
bang voor de kritiek.’ 

‘Moet ik dan banen 
aannemen die ik niet leuk 
vind?’  

‘Ik zal wel weer in de rij van 
2000 kandidaten moeten 
aansluiten als ik hierop 
solliciteer.’ 

‘Ik weet niet zo goed hoe 
ik mijzelf moet verkopen. 
Anderen zijn meestal beter 
geschikt voor de baan.’ 

‘Mijn contactpersoon 
vertelde me allerlei regels en 
eisen maar ik was de helft al 
vergeten toen ik ophing.’ 

‘Het is echt lastig om 
alles geregeld te krijgen 
met werken, sollicitaties, 
boodschappen doen, mijn 
moeder verzorgen, etc.’ 

‘Ik heb het contract toen 
gewoon getekend zonder 
het te lezen, maar nu blijkt 
dat ik vrije dagen moet 
inleveren als ik ziek ben.’

‘Het gebeurt vaak dat 
het formulier bij de buren 
bezorgd wordt en dan geeft 
het mij heel veel stress 
omdat ik niet weet waar het 
blijft en ik het dus niet op tijd 
kan inleveren.’ 

‘Waarom heb ik na 6 
maanden ineens minder 
geld? Ik ben van dat 
inkomen uitgegaan en nu 
moet ik het ineens met 
minder doen. Waar slaat dat 
op met die korting? Dan heb 
ik liever een leuk bonusje als 
ik een tijdje werk.’

‘Ik heb hier nu een vast 
contract met te weinig uren, 
maar ik ga deze zekerheid 
niet opgeven.’ 

‘Het is lastig om tijd vrij te 
maken om te solliciteren 
naast mijn baan.’ 

‘Ik weet niet wat er nu na 
mijn proefperiode gaat 
gebeuren.’

‘Ik ben bang dat mijn 
uitkering stopgezet wordt als 
ik op vakantie ga, omdat ik 
dan geen loonspecificatie in 
kan leveren.’

‘Ze vragen altijd om 
werkervaring, dus die vallen  
af.’ 

‘Ze verwachten dat ik binnen 
24 uur reageer, terwijl zij er 
zelf weken over doen.’

‘Ik heb geen idee of mijn 
CV goed is. Maar mijn 
buurman, die goed is in dit 
soort dingen, is op vakantie 
en nu kan niemand het 
checken.

‘Ik heb tegen een vriend al 
drie keer gezegd dat hij op 
zijn werk na moet vragen 
of ze wat voor mij hebben. 
Verder ken ik niet zoveel 
mensen.’ 

‘Er was een potje 
beschikbaar om mijn huis in 
te richten. Dat gaf wel wat 
rust in mijn hoofd om me op 
andere dingen te focussen, 
zoals solliciteren.’

‘Ik zag de vacature en het 
was echt precies wat bij mijn 
interesse aansloot, maar 
het was parttime. Mag dat 
eigenlijk wel?’

‘Ik had een flyer gemaakt 
van mijzelf. Ik ben wel een 
beetje creatief en ik kreeg er 
zoveel positieve reacties op, 
dat gaf energie!’

‘Mijn dochter controleert (en 
schrijft soms) mijn brieven. 
Zij is daar goed in.’

‘Fijn om het huis uit te zijn 
en onder de mensen te zijn!’ 

‘Ik lees het nooit, ik stuur het 
in één keer door naar de 
gemeente.’

‘Ik ga langs alle restaurants 
en winkels die ik ken om te 
kijken of zij een baan voor 
mij hebben.’

‘Ik wil de zekerheid dat 
ik elke maand hetzelfde 
bedrag ontvang, zodat ik 
weet dat ik mijn huur kan 
betalen.’

‘Als ik meer kan werken 
kom ik misschien wel uit de 
bijstand!’

‘Ik was super blij dat ik koffie 
mocht schenken. Dan kan ik 
mijn taal oefenen, ben ik het 
huis uit en ben ik weer onder 
de mensen.’

‘Yes, eindelijk een gesprek 
na 187 sollicitaties!’ 

‘Ik was super trots dat het me 
gelukt was om een baan te 
vinden! ‘Mijn zelfverdiende centen!’ 

‘Ik heb geen idee wie mijn 
contactpersoon nu is.’ 

‘Ik voel me op mijn gemak bij 
mijn vaste contactpersoon, 
zij begrijpt en motiveert mij.’ 

‘Ik kom er altijd opgelucht 
en gerustgesteld weer 
vandaan.’

‘Ik wil alleen iets doen wat ik 
leuk vind. Ik zit liever in de 
bijstand dan dat ik in een 
supermarkt werk.’

‘Ik kan alleen tijdens de 
schooluren werken.’

•	 In je eigen levensonderhoud 
voorzien, onafhankelijk zijn

•	 Het huis uit zijn
•	 Mensen zien, sociale contacten
•	 Opstapje naar andere baan
•	 Erbij horen
•	 Eens een ander gesprek hebben
•	 Reden om ‘s ochtends op te staan
•	 Van de gemeente af willen zijn
•	 Schaamte voor de uitkering
•	 Iets nieuws kunnen leren
•	 Actief blijven en beweging krijgen
•	 Tegen de verveling
•	 Iets terug willen doen voor de 

uitkering

De zoektocht naar een baan is 
een emotionele  rollercoaster. 
Vooral het zoeken en 
solliciteren gaat gepaard met 
veel schommelingen en is 
daarom een heftige tijd voor 
de klant. Deze emotielijn 
beschrijft deze schommelingen 
met aan de bovenkant de 
positieve momenten en aan 
de onderkant de negatieve 
momenten. De pieken in de 
tijdlijn kun je als gemeente  
benadrukken en uitbreiden; 
dalen kun je verhelpen of 
laten opvolgen door een piek.

De zoektocht naar een parttime 
baan vanuit de bijstand bestaat 
uit verschillende stappen. 
Deze stappen vormen samen 
de klantreis, die is opgedeeld 
verschillende fasen: werk 
zoeken met bijbehorend het 
solliciteren, parttime werken 
en doorstromen. Vooral tijdens 
het zoeken van werk en het 
solliciteren kan de gemeente 
een grote rol spelen in het 
wegnemen van drempels die 
mensen ervaren.

Klant
Wat zijn dan precies de 
belemmeringen die klanten 
tegen komen? Hier worden 
de algemene belemmeringen 
nader toegelicht vanuit het 
perspectief van de klant. Vaak 
is niet alleen het moment op 
zich belangrijk, zoals ‘gesprek 
bij de gemeente’, maar zijn 
ook de aanloop en de ervaring 
na afloop van invloed. De 
roze omkaderde vakken 
beschrijven de belangrijkste 
hoogte - en dieptepunten.  

‘Ik ging er vol voor met veel 
enthousiasme, maar dat 
werd steeds minder door alle 
afwijzingen. Nu ben ik er 
helemaal klaar mee en heb ik 
zoiets van ‘laat maar, ik vind 
het allemaal wel best zo’.’
Divosa juni 2016

Op basis van diepteinterviews met 16 
klanten.

9% van alle bijstandsgerechtigden (Nederland) 
hebben op dit moment een parttime baan, dit zorgt 
voor een kostenbesparing van 350 miljoen (Divosa 
2015)

Op basis van 
diepteinterviews 
met 7 werkgevers

Op basis van 
diepteinterviews met 
6 contactpersonen

Naast de algemene belem-
meringen zijn er ook die niet 
voor iedereen gelden. Klanten 
kunnen een combinatie van 
belemmeringen ervaren. Voor 
alle belemmeringen geldt 
dat het belangrijk is om deze 
vroeg in het proces al weg 
te nemen of bespreekbaar 
te maken, zodat klanten de 
emotionele rollercoaster pas 
doorlopen wanneer zij daar 
ook daadwerkelijk klaar voor 
zijn.

Middelen
Deze iconen laten concrete 
middelen zien die klanten 
belemmeren in hun zoektocht 
naar werk. Hier is te zien waar 
in het proces deze middelen 
een belemmering opleveren. 

Gedrag
Een tweede groep 
belemmeringen is gedrag. 
Neem bijvoorbeeld iemand 
met een betweterige houding; 
hij/zij kan prima zoeken 
naar een baan maar zal 
tijdens een sollicitatiegesprek 
hierop afgewezen worden. 
De lijnen laten zien waar in 
het proces dit een rol speelt. 
(Gedragsdimensies ontwikkeld 
door Metas)

Context
De laatste groep belem-
meringen betreft de context 
van de klant. Dit is vaak niet 
op te lossen, maar er kan 
wel omheen gewerkt worden.  
(Komt overeen met Divosa 
profielen)

In ‘uitleg klantreis’ is de 
klantreis beschreven vanuit 
het perspectief van de 
klant. Hier wordt dezelfde 
reis beschreven vanuit het 
perspectief van de gemeente 
en werkgevers. 

Gemeente
Deze belemmeringen ervaren 
contactpersonen bij het 
begeleiden van klanten naar 
werk.

Werkgever
Deze elementen belemmeren 
werkgevers om parttimers aan 
te nemen of spelen een rol als 
parttimers al bij hen aan het 
werk zijn.

Wat moet je als gemeente 
nu wel en niet doen bij de 
verschillende stappen? Deze 
do’s en don’ts beschrijven 
hoe je als gemeente in kunt 
spelen op de verschillende 
belemmeringen. Bij elke stap 
staat onderaan ter inspiratie 
ook een eerste idee.

    = Werkgever

   = Taalachterstand

    = Idee

GOED OM TE WETEN
Klant = bijstandsgerechtigde 
Gemeente = verstrekker van de uitkering; sociale dienst
Contactpersoon = klantmanager of regisseur
Parttimer = werkt met aanvullende uitkering

Drechtsteden

Amsterdam

Totale bestand=41000 

6200  = 
trede 3-4

825  
parttimers

€33.700.000 
besparing per jaar

5375  potentiële 
parttimers  

Totale bestand=6600 

3500  =Loonwaarde > 50

760  
parttimers

€17.000.000 
besparing per jaar

2740 potentiële parttimers  

in de praKtiJK


