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1 Inleiding 
 

In dit beschrijvende rapport worden de resultaten gepresenteerd van de 
telefonische enquête die is verricht ten behoeve van de pilot regelarme bijstand. 
Het onderzoek is in januari 2017 uitgevoerd. Dit hoofdstuk gaat in op de 
achtergrond & methodiek van het onderzoek, en de respons & statistische 
betrouwbaarheid. Het hoofdstuk sluit af met een leeswijzer voor de rest van het 
onderzoeksrapport. 
 

1.1 Achtergrond en methodiek 
Onlangs is de raadswerkgroep ‘Pilot regelarme bijstand’ ingesteld. Het doel van 
de werkgroep is om zicht te krijgen op de belemmeringen die mensen met een 
bijstandsuitkering (uit de gemeente Doetinchem) ervaren om uit te stromen 
naar betaald werk. Om een Doetinchemse pilot te kunnen (door)ontwikkelen 
met betrekking tot regelarme bijstand, wenst de raadswerkgroep inzicht in twee 
hoofdvragen: 

A. Wat ervaren inwoners van de gemeente Doetinchem met een 
bijstandsuitkering als hindernissen voor uitstroom naar loonvormend 
arbeid (welke knelpunten staan ze in de weg)? 

B. Hebben inwoners met een bijstandsuitkering ideeën voor het wegnemen 
van de ervaren hindernissen (hoe lossen we de knelpunten op)? 

 
1.1.1 Telefonisch onderzoek 
Er is gebruik gemaakt van een kwantitatieve onderzoeksmethode. Er is een 
statistisch betrouwbaar telefonisch onderzoek uitgevoerd onder inwoners met 
een bijstandsuitkering in de gemeente Doetinchem. Er zijn gegevens verkregen 
over percentages en verhoudingen binnen deze populatie. Om statistisch 
verantwoorde uitspraken te mogen doen, dient een minimaal aantal 
respondenten hun mening te geven; de steekproef. Als de steekproef bepaalde 
kenmerken heeft (betrouwbaarheid, nauwkeurigheid, representativiteit), dan 
kunnen uitspraken gegeneraliseerd worden naar de hele populatie.  
 
Naast de kwantitatieve data bood het telefonisch interview mogelijkheid om 
nader op de materie in te gaan door verdiepingsvragen te stellen. We hebben 
op deze wijze tevens kwalitatieve informatie verzameld, dat een waardevolle 
aanvulling vormt op de kwantitatieve gegevens. 

Het onderzoek is uitgevoerd conform de Gedragscode voor Onderzoek & 
Statistiek van de Nederlandse Marktonderzoek Associatie, waarbij Moventem 
is aangesloten. Deze code betreft een nadere uitwerking van de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp) voor de onderzoeksbranche.     
 
Laborijn heeft alle 1.300 bijstandsgerechtigden per post een vooraankondiging 
gestuurd, waarin werd aangegeven dat het onafhankelijk bureau Moventem 
mogelijk telefonisch contact op zou nemen voor een kort telefonisch interview.  
 
Respondenten die niet benaderd wilden worden door Moventem konden zich 
afmelden voor deelname via; een online link, telefonisch of via een 
antwoordkaart. In totaal hebben 278 bijstandsgerechtigden zich afgemeld voor 
deelname. De redenen voor afmelding zijn divers, zo is bijvoorbeeld genoemd 
dat men zich te ziek voelt, men alweer werk heeft, men geen arbeidsverplichting 
heeft of geen interesse heeft in deelname aan het onderzoek. In de meeste 
gevallen is geen reden opgegeven.  
 
Van de overige 1.022 bijstandsgerechtigden bleek van 120 personen het 
telefoonnummer onjuist. Bij 61 respondenten ontbrak het telefoonnummer in 
het aangeleverde bestand. Daarnaast staan 145 bijstandsgerechtigden onder 
bewindvoering. Deze personen zijn niet benaderd. 
 
Van de overgebleven 696 bijstandsgerechtigden is 80% telefonisch benaderd 
voor deelname aan het onderzoek. Via een geautomatiseerde steekproef-
trekking is steeds at random het eerst volgende telefoonnummer geselecteerd 
dat gebeld werd. Hiermee is de steekproef a-select. Per telefoonnummer zijn 
maximaal drie belpogingen gedaan. Alle respondenten zijn gebeld met 
nummerherkenning om de respons te verhogen. Er zijn 420 bijstands-
gerechtigden telefonisch bereikt, waarvan 249 respondenten hebben 
deelgenomen aan het onderzoek.  
 
1.1.2 Vragenlijst 
Voor dit onderzoek is in nauwe samenwerking met de raadswerkgroep ‘Pilot 
regelarme bijstand’ een vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst is opgenomen 
in bijlage 1.  
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1.2 Respons en statistische betrouwbaarheid 
In totaal hebben 249 – van de 1.300 bijstandsgerechtigden uit Doetinchem – 
als respondent deelgenomen aan het onderzoek. Dit maakt de effectieve 
respons-rate 19,15% {(249 / 1.300) * 100}. Van de respondenten die we 
daadwerkelijk hebben gesproken (420 in aantal) heeft bijna 60% deelgenomen. 
De bereidheid om deel te nemen was hoog onder de respondenten die we 
telefonisch konden bereiken. Aan de respondenten die niet wilden deelnemen 
is gevraagd naar de reden. De genoemde redenen zijn hieronder 
gecategoriseerd weergegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met het aantal respondenten (249) kunnen met een betrouwbaarheid van 95% 
en een foutmarge van 5,6% uitspraken worden gedaan over alle bijstands-
gerechtigden in de gemeente Doetinchem. Een betrouwbaarheid van 95% en 
een foutmarge van 5% is gangbaar en algemeen geaccepteerd binnen 
statistisch kwantitatief onderzoek. In bijlage 2 wordt nader ingegaan op de 
statistische betrouwbaarheid van dit onderzoek. 
 

1.3 Leeswijzer 
De resultaten van dit onderzoek worden in het voorliggende document 
beschreven middels diagrammen, tabellen en illustrerende quotes. Het 
volgende hoofdstuk (2) gaat in op de achtergrondgegevens van de 
respondenten. In hoofdstuk 3 worden de resultaten van het onderzoek 
gepresenteerd. In de tekst wordt naar figuren verwezen. Deze figuren worden 
in de betreffende paragrafen weergegeven.  

 
 
 
 
 
  

Reden om niet deel te nemen n % 
Wil geen reden geven 80 47% 
Geen interesse/ geen zin 34 20% 
Geen tijd 16 9% 
Ziek/ afgekeurd 8 5% 
Spreekt geen Nederlands  8 5% 
Is mantelzorger/ vrijwilliger 4 2% 
Heeft werk/ aow 3 2% 
Geen brief ontvangen 2 1% 
Overig 16 9% 
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Figuur 4: Periode in bijstand 
 

2 Achtergrondgegevens respondenten 
 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de achtergrondgegevens van de 
respondenten. 
 

2.1 Leeftijd 
In de onderstaande figuur is de leeftijd weergegeven van de respondenten. 
Circa 31% van de respondenten is tussen de 50 en de 59 jaar oud.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2 Geslacht 
In figuur 2 is de verdeling van het aantal mannen en vrouwen in de steekproef 
weergegeven. 57% van de respondenten is een vrouw.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Opleidingsniveau 
32% van de respondenten heeft een MBO opleiding genoten (figuur 3).  

 
 
 

 
 

2.4 Periode in bijstand 
Een grote meerderheid van de respondenten (77%) heeft een betaalde baan 
gehad voordat ze in de bijstand kwamen. Momenteel ontvangt 75% van de 
respondenten langer dan één jaar een uitkering (figuur 4).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Anders, namelijk: n 
Huishoudschool 20 
Buitenlandse opleiding 12 
Lager 
beroepsonderwijs 4 

Speciaal onderwijs 4 
Geen opleiding 2 
Overig 13 
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Figuur 5: Belemmeringen vinden betaald werk 

Figuur 6: Oplossingen bij gezondheid/beperking (gedeeltelijk) afgekeurd 

3 Resultaten 
 

In dit beschrijvende hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan op: 
 Het vinden van werk; belemmeringen en oplossingen; 
 Bijstandsregels; ervaringen, belemmeringen en oplossingen; 
 Het werk waarna met op zoek is; 
 Ervaringen met vrijwilligerswerk, stages en werkervaringsplekken. 

 
 

3.1 Het vinden van betaald werk 
De respondenten is open (zonder sturing) gevraagd naar zowel de belemmering 
als naar mogelijke oplossingen bij het vinden van betaald werk. 
 

3.1.1 Belemmeringen vinden van betaald werk 
De respondenten is de vraag gesteld waar ze tegenaanlopen bij het vinden van 
betaald werk. Met andere woorden; wat staat hen in de weg? In de onderstaande 
tabel zijn de antwoorden gecategoriseerd weergegeven (figuur 5).  
 

Belemmering 
Aantal 

antwoorden 
% van de 

antwoorden 

% van de 
respon- 
denten 

Gezondheid/beperking/ (gedeeltelijk)afgekeurd 135 34% 54% 

Leeftijd 58 15% 23% 

Gebrek aan ervaring/ opleiding 41 10% 16% 

Taalprobleem 26 7% 10% 

Te weinig aanbod geschikt werk 22 6% 9% 

Ik word vaak afgewezen 14 4% 6% 

Opvang kinderen 11 3% 4% 

Ik heb betaald werk, maar niet genoeg uren 9 2% 4% 

Bijstandsregels 9 2% 4% 

Lange periode tussen vorige werk en huidige  6 2% 2% 

Ik ben mantelzorger en heb daarnaast geen tijd 6 2% 2% 

Te weinig hulp vanuit gemeente 5 1% 2% 

Afkomst 4 1% 2% 

Problemen thuissituatie 4 1% 2% 

Ik heb geen vervoer 3 1% 1% 

Eigen bedrijf failliet/moest stoppen 3 1% 1% 

Schuldsanering 3 1% 1% 

Overig 39 10% 16% 

Er zijn in totaal 398 belemmeringen genoemd voor het vinden van betaald werk, 
door 249 respondenten. Een groot deel van de respondenten heeft meer dan 
één belemmering genoemd. Als we kijken naar de belemmering ‘Gezondheid/ 
beperking/ (gedeeltelijk)’ afgekeurd, dan is in figuur 5 af te lezen dat dit 135 keer 
genoemd is. Dit is 34% van het totaal aantal antwoorden. Dit is door 54% van de 
respondenten als belemmering genoemd.  
 

Zoals in figuur 5 weergegeven zijn de belangrijkste belemmeringen: Gezondheid/ 
beperking/ (gedeeltelijk) afgekeurd, (2) leeftijd, (3) Gebrek aan ervaring/ 
opleiding, (4) Taalprobleem en (5) Te weinig aanbod van geschikt werk.  
 

De bijstandsregels zijn door 9 respondenten benoemd als een belemmering bij 
het vinden van betaald werk. Dit is 4% van het totaal aantal respondenten. 
 

3.1.2 Oplossingen bij belemmeringen 
De respondenten is per belemmering gevraagd of ze ideeën hebben voor 
mogelijke oplossingen. De genoemde oplossingen worden onderstaand per 
belemmering gecategoriseerd weergegeven met ondersteunende quotes. 
 
Gezondheid/beperking (gedeeltelijk) afgekeurd 
De gezondheid/ beperkingen wordt voor 135 respondenten (54%) ervaren als 
een belemmering bij het vinden van betaald werk. 6 respondenten hebben 
aangegeven geen oplossing te weten. Het grootste gedeelte van de 
respondenten die de gezondheid als een beperking ervaart (62%) geeft aan dat 
er geen oplossing is (figuur 6). 
 
Oplossingen bij 'Gezondheid/beperking (gedeeltelijk) 
afgekeurd' 

Aantal 
respondenten % 

Geen oplossing 78 62% 
Therapie, operatie, rust 14 11% 
Hulp/persoonlijke begeleiding vanuit gemeente, UWV, etc. 9 7% 
Niet te zwaar werk 5 4% 
Herscholing 4 3% 
Re-integratie 3 2% 
Overig 16 13% 
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Figuur 7: Oplossingen bij leeftijd 

Figuur 8: Oplossingen bij gebrek aan ervaring/opleiding 

De oplossingen bij de categorie ‘overige’ lopen zeer uiteen en zijn niet te 
categoriseren. Dit betreffen vooral persoonlijke verhalen.  
 
Bij de vraag wat de respondenten zelf nog kunnen doen aan het probleem geven 
enkele respondenten aan zich in te zetten voor een spoedig herstel door middel 
van therapie, meer bewegen, rust etc..  
 
Enkele quotes met betrekking tot oplossingen: 
 
 
 
“Ik zou graag meer hulp ontvangen bij het vinden van een baan. Ook zou ik  meer 
mentale ondersteuning van de gemeente willen en begrip voor mijn 
gezondheidssituatie”.  
 
Leeftijd 
De leeftijd wordt door 58 respondenten (23%) ervaren als belemmering bij het 
vinden van betaald werk.  
 
Het merendeel van de respondenten heeft aangegeven dat ze geen oplossing 
weten voor het probleem. Enkelen geven aan zich erbij te hebben neergelegd 
dat ze door hun relatief hoge leeftijd geen kansen meer zullen krijgen (figuur 7).  
 

Oplossingen bij 'Leeftijd' 
Aantal 

respondenten % 
Geen kansen meer, bij neergelegd 4 29% 
Bedrijven moeten anders gaan denken, 
begeleiding vanuit de gemeente 3 21% 
De gemeente moet zelf ook meer oudere, 
ervaren werknemers aannemen. Ze vervullen nu 
geen voorbeeldrol 3 21% 
Meer aanbod voor mensen met een hoge leeftijd 3 21% 
Meer compassie voor ervaring en kennis 1 7% 

 
 
Bij de vraag wat ze zelf nog aan het probleem kunnen doen geven enkele 
respondenten aan dat ze wel een cursus zouden willen volgen als dit de kansen 
op de arbeidsmarkt vergroot.  

Een quote met betrekking tot een oplossing:  
 
 
 
 
 
 
 

Gebrek aan ervaring/opleiding 
Het gebrek aan ervaring/opleiding wordt door 41 respondenten (16%) als een 
belemmering ervaren bij het vinden van betaald werk.  
 
Ongeveer een derde van de respondenten die gebrek aan ervaring/opleiding als 
belemmering ervaart heeft aangegeven geen oplossing te weten. De overige 
respondenten geven met name aan extra opleidingen te willen volgen en/of 
ervaring op te doen via een stage of een werkervaringsplek.  
 
Oplossingen bij 'Gebrek aan 
ervaring/opleiding'  

Aantal 
respondenten % 

(budget) Scholing, cursussen, (zelf)studie 24 83% 
Werkervaringsplek, stage 5 17% 

 

 
 
De meeste respondenten geven aan dat ze budget willen voor scholing van de 
gemeente. Daarnaast willen enkele respondenten een werkervaringsplek of 
stage met behoud van de uitkering. Wat de respondenten zelf nog meer kunnen 
doen is volgens enkele respondenten ‘zich volledig inzetten tijdens cursussen/ 
stages of werkervaringsplekken.’  
 
Een quote met betrekking tot een oplossing:  
 
“Ik heb uiteindelijk maar 2 maanden volledige bijstand gehad, omdat ik door de 
gemeente ben geholpen om werk te vinden. Na 2 maanden al iets gevonden dat 
aansluit bij wensen en kwalificaties etc.. Het was eerst een stage en daarna heb 
ik verschillende tijdelijke contracten gehad en nu een vast contract van 12-24 uur 
per week. Een stage is een goede manier om eerst nog de nodige dingen bij te 
leren en daarna aan het werk te kunnen.” 
 

“Ik denk meer tijd om beter te worden”. 

“Meer compassie voor ervaring en kennis van ouderen, de gemeente 
moet de bedrijven meer begeleiden en stimuleren om ouderen aan te 
nemen en zelf het goede voorbeeld geven” 
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Figuur 9: Oplossingen bij ‘te weinig aanbod geschikt werk’ 

Taalprobleem 
De taal wordt door 26 respondenten (10%) gezien als een belemmering bij het 
vinden van betaald werk.  
 
Alle respondenten die de taal als belemmering ervaren noemen ‘begeleiding bij 
het leren van de taal (scholing)’ als oplossing voor het probleem. Ook zouden de 
meesten meer geholpen willen worden bij het vinden van een stage of een 
werkervaringsplek. 
 
Enkele respondenten noemen daarbij dat ze zelf nog wat extra kunnen doen 
zoals; veel onder de Nederlandse mensen komen, zodat je de taal moet spreken 
en veel Nederlandse televisie kijken.  
 
Te weinig aanbod geschikt werk 
Voor 22 respondenten (9%) is het gebrek aan aanbod van geschikt werk een 
belemmering voor het vinden van betaald werk.  
 
Circa de helft van de respondenten heeft aangegeven geen oplossing te weten. 
De genoemde oplossingen zijn onderstaand weergegeven 
 
Oplossing bij 'te weinig aanbod geschikt 
werk' 

Aantal 
respondenten % 

Bij-/Omscholing 4 36% 
Verhuizen 2 18% 
Gemeente moet meer werk creëren 3 27% 
In een andere sector werk zoeken 2 18% 

 
 
Enkele respondenten zoeken de oplossing bij de gemeente. Zo geven ze aan 
dat de gemeente meer werk moet creëren binnen de gemeente. Enkele andere 
respondenten geven aan voor betaald werk te willen verhuizen of werk in andere 
sector te willen zoeken.  
 
Vaak afgewezen 
14 respondenten (6%) geven als belemmering bij het vinden van betaald werk 
aan dat ze vaak worden afgewezen.  

Circa driekwart van deze respondenten geeft aan geen oplossing te weten. De 
overige 5 respondenten noemen dat cursussen/opleidingen en sollicitatietraining 
een oplossing kunnen bieden.  
 
Opvang kinderen 
Door 11 respondenten (4%) wordt de opvang van (jonge) kinderen als een 
belemmering gezien voor het vinden van betaald werk.  
 
Als oplossing wordt genoemd dat de kinderopvang betaald moet worden door de 
gemeente of (veel) goedkoper moet worden.  
 
Een quote met betrekking tot een oplossing:  
 
“Ik ben een alleenstaande moeder. De kosten voor kinderopvang zijn voor mij 
veel te hoog, deze kan ik echt niet betalen. Voor mij is het niet haalbaar om in 
deze situatie aan het werk te gaan. De gemeente moet veel meer vergoeden of 
kinderopvang zelfs gratis maken”. 
 
Bijstandsregels 
Er zijn 9 respondenten (4%) die vinden dat de bijstandsregels hen belemmeren 
bij het vinden van betaald werk.  
 
Als oplossing geven zij aan dat er minder regelgeving of soepelere regels moeten 
komen. Ook willen zij minder papierwerk.  
 
Enkele quotes: 
 
“Het proces van het aanvragen van een bijstandsuitkering nam dermate veel 
tijd in beslag waardoor ik al een hele tijd niets heb kunnen ondernemen door 
alle stress. Dit moet toch sneller kunnen, met minder papieren.” 
 
“Zeer beperkend. Je kan er niet van rondkomen en als je werkt wordt het niet 
beloond. De regels moeten meer op maat worden gemaakt.“ 
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Figuur 10: Ervaringen bijstandsregels 

3.2 Bijstandsregels 
De respondenten is gevraagd hoe zij de bijstandsregels ervaren en of er regels 
zijn die hen belemmeren bij het vinden van betaald werk. Ook is er gevraagd 
welke regels dit zijn en of de respondenten ideeën hebben voor mogelijke 
oplossingen.  
 
3.2.1  Ervaringen bijstandsregels 
245 respondenten hebben verteld over hun ervaringen met de bijstandsregels. 4 
respondenten hebben deze vraag niet kunnen beantwoorden door aanwezige 
taalproblemen.  
 
Bijna 60% van de respondenten heeft aangegeven dat ze de bijstandsregels 
goed vinden en dat ze er geen problemen mee hebben (figuur 10).  

 
 
 
 
 

Enkele quotes van respondenten die positief zijn over de bijstandsregels:  
 
“Juist erg positief, ik ben daardoor gemotiveerd om iets te vinden wat bij mij 
past". 
 
“Het is fijn dat er richtlijnen zijn waar je aan moet voldoen”. 
 
“Goed, ze helpen me om werk te vinden en daardoor solliciteer ik veel”. 
 
“Goede ervaringen. Veel begrip en ruimte gekregen”. 
 
“Ik vind de regels logisch. Ik wil ook graag weer aan het werk dus dan vind ik 
minimaal 2 sollicitaties per week helemaal niet lastig”. 
 
“Prettig, het is voor mij echt een stok achter de deur. Het zorgt ervoor dat ik 
door blijf gaan en ook hoop houdt dat ik straks weer een baan heb”.  
 
Voor 18 respondenten geldt dat zij vrijstelling hebben van de bijstandsregels of 
dat de regels voor hen nog niet van toepassing zijn.  
 
In totaal hebben 86 respondenten (35%) een kritische opmerking geplaatst over 
de bijstandsregels. De meeste van hen noemen dat de regels te weinig flexibel/ 
te star zijn (5%), te streng (4%) of controlerend/benauwend (4%). Ook vindt 9% 
dat er meer gekeken moet worden naar de persoonlijke situatie.  
 

Enkele quotes van respondenten die de regels te weinig flexibel/star vinden: 
 
“Ik begrijp dat er regels zijn, regels te algemeen op gesteld weinig ruimte voor 
dialoog. Je wordt niet altijd gehoord”. 
 
“Wsw staat op zijn kop, geef mensen een beetje vrijheid, zelf solliciteren mag 
niet dan raak je je indicatie kwijt”. 
 
“Ik ben noodgedwongen in de bijstand gekomen. Het is mooi dat het er is maar 
je kunt er beter niet in zitten. Want je bent al je vrijheid kwijt, alles wat je extra 
krijgt bijvoorbeeld alimentatie moet ingeleverd worden. Tuurlijk moeten er regels 
zijn maar ik ben blij dat ik er straks uit ben”. 

Ervaring 
Aantal 

respondenten % 

Goed/prima/geen problemen mee 141 58% 

Weinig flexibel/ te star 13 5% 

Vrijstelling 10 4% 

Te streng 9 4% 

Controlerend/benauwend 9 4% 
Er moet meer gekeken worden naar de persoonlijke 
situatie 9 4% 

(Nog) niet van toepassing 8 3% 

Vervelende bejegening 6 2% 

Moeite met begrijpen regels/ in te leveren papierwerk 6 2% 

Onnodige druk die stress veroorzaakt 4 2% 

Noodzakelijk om me er aan te houden  4 2% 
Vervelend steeds wisselende contactpersonen te 
hebben 3 1% 

Overig 23 9% 
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Figuur 11: Regels die het moeilijk maken om betaald werk te vinden 

Enkele quotes van respondenten die hebben aangegeven dat de regels te 
streng/controlerend, benauwend of stressvol zijn:  
 
"Ik vind de regels erg streng. Je moet aan veel dingen voldoen om in de bijstand 
te komen” 
 
"Vervelend. Door een fout die ik maakte bij het invullen van een formulier kreeg 
ik een controle, waarbij ze zelfs thuis kwamen. Hierdoor voelde ik mijzelf als een 
crimineel" 
 
“De regels zijn erg verstikkend. Ik snap dat er fraude wordt gepleegd en daar 
moet ook zeker wat aan worden gedaan. Maar dit is geen reden om iedereen 
maar zo te behandelen. Maak het niet mens onterend en ga voor de persoonlijke 
aanpak, zorg hierbij dat het duidelijk is wie het aanspreekpunt is, en focus op de 
oplossing en niet op de problemen”  
 
“Zwaar en stressvol. Ik krijg een WW-uitkering, maar dat is niet voldoende, dus 
krijg ik een aanvullende bijstand. Dan krijg ik eisen van twee kanten: één keer 
van UWV en één keer van Laborijn. Ik voel me aangevallen door alle 
hulpinstanties. Ik ben al gestrest omdat ik geen werk heb en ik doe mijn best om 
werk te vinden, maar doordat iedereen zegt wat ik moet doen is het moeilijk om 
werk te vinden" 
 
De respondenten is tevens gevraagd of zij ideeën hebben voor oplossingen. De 
meeste respondenten hebben als oplossing aangegeven dat de regels niet voor 
iedereen hetzelfde zouden moeten zijn. De regels zouden soepeler moeten 
worden toegepast. Ook moet niet iedereen hetzelfde behandeld worden. De 
regels en behandeling zouden moeten worden aangepast aan de persoonlijke 
omstandigheden. Een persoonlijke aanpak waarbij oog is voor het individu, wordt 
als gewenste situatie beschreven.  
  
3.2.2 Regels als belemmering voor het vinden van betaald werk 
Naast de ervaringen met de bijstandsregels is de respondenten gevraagd of er 
regels zijn die het hen moeilijk maken om betaald werk te vinden.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een ruime meerderheid van de respondenten (78%) is van mening dat er geen 
regels zijn die het voor hen moeilijk maken om betaald werk te vinden. 
 
De regels die genoemd zijn die het moeilijk maken om betaald werk te vinden:  
 1. Taaleis (8x); 
 2. Sollicitatieplicht (7x); 
 3. Arbeidsplicht (5x); 
 4. Druk/stress door alle regels (5x); 
 5. Tegenprestatie (5x). 
 
Naast de bovengenoemde regels is wederom de gezondheid veel als 
belemmering genoemd. Men geeft hierbij vooral aan dat ze ondanks een (naar 
eigen zeggen) slechte gezondheid wel een sollicitatieplicht hebben. Dit wordt als 
vervelend ervaren.  
 
Ook zijn belemmeringen genoemd die niet onder de bijstandsregels geschaard 
kunnen worden.  
 
De oplossingen die door de respondenten zijn aangedragen worden 
gecategoriseerd weergegeven in figuur 12.  
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Figuur 12: Regels die het moeilijk maken om betaald werk te vinden met genoemde oplossingen  
 
Een quote met betrekking tot de taaleis: 
 
“Op een gegeven moment moest ik solliciteren, maar door problemen met de 
taal kan ik me niet goed verstaanbaar maken. Ik heb geen auto en ook geen geld 
voor het openbaar vervoer, daardoor moet ik werk in de buurt zoeken.” 

Als oplossing geeft deze respondent aan: 
 
“Ik zou meer begeleiding in de vorm van les of ontmoetingen willen waardoor ik 
de taal beter ga beheersen. Of hulp bij het vinden van vrijwilligerswerk zou zeer 
helpen, dan kom ik onder de mensen en dat helpt met mijn taal”. 
 
Een quote met betrekking tot de sollicitatieplicht:  
 
"Er moeten natuurlijk regels zijn maar bijvoorbeeld de sollicitatieplicht vind ik een 
wassen neus: er wordt niet zozeer gekeken naar de sollicitatie zelf maar óf er 
gesolliciteerd is. Het aantal sollicitaties is verplicht, maar als ik wil solliciteren op 
reële functies is het voor mij niet haalbaar om op dit aantal uit te komen. Je gaat 
dan op functies solliciteren waar je eigenlijk al geen kans op maakt. Je krijgt dan 
alleen maar afwijzingen. Dit is zo ontmoedigend en demotiverend. Om depressief 
van te raken”. 
 
Als oplossing geeft deze respondent aan: 
 
“Er moet soepeler worden omgegaan met de regels en het aantal verplichte 
sollicitaties. Ze moeten kijken naar de kwaliteit van de sollicitaties. Ik kan me dan 
gaan richten op banen waar ik daadwerkelijk een kans maak. Zonder steeds 
geconfronteerd te worden met afwijzingen”. 
 
Een quote met betrekking tot de arbeidsplicht:  
 
“Door de arbeidsplicht werd mij opgelegd dat ik mijn bestaande vrijwilligerswerk 
moest opzeggen en 20 kilometer verderop als tegenprestatie aan de slag moest 
van de gemeente. Het vrijwilligerswerk dat ik deed vond ik leuk en daar deed ik 
ervaring op waarmee ik uiteindelijk weer makkelijker een baan kon vinden. Er 
moet veel beter gekeken worden naar de persoon en het werk dat hij/zij 
uiteindelijk weer wil gaan doen”.  
 
  

Belemmering Oplossingen n 

Taaleis 
Taalcursus 4 
Meer begeleiding 2 
Vrijwilligerswerk 1 

Sollicitatieplicht 

Minder kijken naar aantal sollicitaties maar naar 
relevante sollicitaties 4 

Minder strenge eisen stellen 1 
mensen helpen in het proces 1 

Arbeidsplicht 
Meer passend werk bieden 2 
Werk dicht bij huis 2 
Ondersteuning in betrokkenheid en motivatie 1 

Druk/stress door 
alle regels Soepelere/minder regels 3 

Tegenprestatie 

Na succesvolle tegenprestatie passende baan 
bieden 3 

Extra beloning na tegenprestatie 1 
De wederdienstbanen aanbieden als betaalde 
banen 1 

Geen passende 
stage/ tijdelijk 
werk vanuit 
gemeente 

(Hogere) vergoeding geven 
 
Passend werk aanbieden na stageperiode 

2 
 
1 

Verlies uitkering 
start zzp'er 

Behouden volledige uitkering om geen risico te 
lopen 2 

Overige  O.a. persoonlijke begeleiding 4 
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Figuur 13: Soort werk waarna men op zoek is 

Een quote met betrekking tot drukte/stress door alle regels: 
 
“Ik voel veel te veel druk door alle regels en eisen waar in aan moet voldoen. Dit 
helpt mij niet, hierdoor klap ik juist dicht en ga ik minder goed presteren”. 
 
Als oplossing geeft deze respondent aan: 
 
“Sommige mensen hebben juist de behoefte om ook vrij gelaten te worden 
waardoor ze weer aan de gang kunnen. De creatieve kant van mensen wordt 
bijna altijd vergeten en geen aandacht aan geschonken”. 
 
Een quote met betrekking tot tegenprestatie: 
 
“De tegenprestatie die ik een paar jaar geleden heb verricht voor de gemeente: 
ik heb 2 keer een half jaar gratis gewerkt in dezelfde branche als waar ik vandaan 
kom, maar het levert mij niks op, terwijl het bedrijf het heel veel heeft opgeleverd. 
Ik vind dat ik daar in ieder geval iets van terug moet zien als ik succes heb 
geboekt bijvoorbeeld in de vorm van een extra beloning of uitzicht op een baan”.  
 

3.3 Werk waarnaar men op zoek is 
De respondenten is gevraagd naar welk soort werk men op zoek is. Opvallend is 
dat 14% aangeeft niet op zoek te zijn naar werk.  
 
In figuur 13 is aangegeven naar welk soort werk de respondenten op zoek zijn. 
32 respondenten hebben aangegeven niet te weten naar welk werk ze op zoek 
zijn. De overige respondenten zijn vooral op zoek naar werk in de zorg (8%), 
productie (7%), horeca (5%), technische sector (5%) en administratief werk (5%). 
7% van de respondenten geeft aan niet naar een specifieke baan op zoek te zijn 
en dat ze alles aan willen pakken.  
 
Bij de ‘zorg’ worden uiteenlopende functies genoemd als: sociaal werker, 
thuishulp, verpleegkundige, bejaardenverzorg(st)er, doktersassistent(e), kinder-
opvang, tandartsassistent(e). Ook geven enkelen aan: ‘iets in de zorg’.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De categorie ‘overige’ is zeer divers en daardoor niet te categoriseren. Enkele 
voorbeelden van functies die onder deze categorie vallen zijn: Postbezorger, 
bakker, bouwkundig tekenaar, food industrie, gastouder, hovenier, werken met 
vluchtelingen, functie in plattelandsontwikkeling, kleermaker, psychiatrie, 
schilder, telefonisch verkoper, uitvaartmedewerker, timmerman, kwekerij, tolk, 
werving en selectie etc..  
 
57% van de respondenten geeft echter aan geen kwalificaties te hebben voor 
het werk dat ze zoeken.  

Naar wat voor werk bent u op zoek? n % 
Zorg 17 8% 
Alles/ maakt niet uit 15 7% 
Productie 13 6% 
Horeca 11 5% 
Technisch werk (monteur, laswerk) 11 5% 
Administratief 10 5% 
Schoonmaak 8 4% 
In een winkel 7 3% 
Licht werk 7 3% 
ICT 6 3% 
Logistiek 6 3% 
Docent 5 2% 
Taxichauffeur 5 2% 
Vrijwilligerswerk 5 2% 
Magazijnmedewerker 5 2% 
Receptionist 4 2% 
Kapper 3 1% 
Eigen bedrijf opzetten 3 1% 
Beveiliging 3 1% 
Kassamedewerker supermarkt 3 1% 
Werken met kinderen 3 1% 
Niet op zoek naar werk 31 14% 
Overig 35 16% 
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Figuur 14: vrijwilligerswerk, werkervaringsplek of onbetaalde stage 

Figuur 15: Soort vrijwilligerswerk, werkervaringsplek of onbetaalde stage 

3.4 Ervaringen met vrijwilligerswerk, stages en 
werkervaringsplekken 

 
Voor 36% van de respondenten geldt dat ze momenteel vrijwilligerswerk 
verrichten, een werkervaringsplek hebben of een onbetaalde stage volgen.  
 

 
 
 
De respondenten hebben aangegeven wat voor soort vrijwilligerswerk, 
werkervaringsplek of stage zij hebben/volgen (figuur 15).  
 
Het gaat hierbij met name om werk in een zorginstelling (18%) of mantelzorg 
(12%). De groep overige loopt wederom zo uiteen dat deze niet te categoriseren 
valt. Onder de groep ‘overige’ valt het volgende werk: werk bij het Wasmandje, 
hulp bij dagbesteding, dierenasiel, eten koken voor daklozen, kamp voor 
geestelijk en lichamelijk beperkten, kinderclub opgericht, kleding bank van Rode 
Kruis, pleegzorg jonge kinderen, rommelmarkt, stadsmuseum, verkeersregelaar, 
wereldwinkel, watermuseum Arnhem etc.. 
 
 
 
 
 

Ja, namelijk: n % 
In een zorginstelling 15 18% 
Mantelzorg 10 12% 
Vrijwilligerswerk algemeen 9 11% 
Kringloopwinkel 6 7% 
Vrijwilligerswerk op een school 5 6% 
In buurt(huis) 5 6% 
Werk met vluchtelingen 4 5% 
Onbetaalde stage 3 4% 
Schoonmaakwerk 3 4% 
Bij Wedeo 2 2% 
Productie 2 2% 
Overig 23 28% 

 
 
 
De respondenten is gevraagd of ze bij het vrijwilligerswerk dat ze verrichten of 
de werkervaringsplek of stage die zij hebben nog ergens tegenaan lopen.  
 
De meeste respondenten (ruim driekwart) geeft aan nergens tegenaan te lopen 
en dat ze goed worden geholpen en begeleid.  
 
22 respondenten hebben aangegeven wel ergens tegen aan te lopen. Hierbij is 
het volgende genoemd: 

1. Het werk is te zwaar (8x); 
 2. Financieel hou ik er niks aan over (4x); 
 3. Het leidt niet tot betaald werk (3x); 
 4. Onvoldoende begeleiding (3x); 
 5. Kost veel geld om er te komen (2x); 
 6. Moeilijk verstaanbaar maken/ taalbarrière (2x). 
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4 Slotsom 
 
In deze slotsom reflecteren we kort op het onderzoek en beantwoorden we de 
hoofdvragen. 
 

4.1 Verloop onderzoek  
Het onderzoek is in een kort tijdsbestek uitgevoerd en is goed verlopen. Mede 
dankzij een soepele samenwerking met de gemeente Doetinchem (griffie en 
raadswerkgroep), de medewerking van Laborijn, maar vooral door de hoge 
deelname bereidheid van de bijstandsgerechtigden. Er is dan ook een 
uitstekende respons behaald, waardoor een statistisch betrouwbaar en 
nauwkeurig telefonisch onderzoek is gerealiseerd. De overall uitkomsten zijn te 
generaliseren naar de gehele populatie; alle bijstandsgerechtigden in de 
gemeente Doetinchem. Het onderzoek geeft de raadswerkgroep ‘Pilot regelarme 
bijstand’ daarmee een solide basis om de twee hoofdvragen te beantwoorden en 
keuzes te maken over het (door)ontwikkelen van een mogelijke Doetinchemse 
pilot. 
 

4.2 Beantwoording hoofdvragen 
A. Wat ervaren inwoners van de gemeente Doetinchem met een 

bijstandsuitkering als hindernissen voor uitstroom naar loonvormend 
arbeid (welke knelpunten staan ze in de weg)? 

 
Bijstandsgerechtigden ervaren in zeer beperkte mate de bijstandsregels als 
belemmering om uit te stromen naar betaald werk. Spontaan wordt dit door 4% 
genoemd en als er expliciet naar wordt gevraagd geeft 15% aan de regels als 
knelpunt te ervaren. Deze 15% ligt in werkelijkheid genuanceerder, omdat 
respondenten ook belemmeringen noemen die feitelijk niet onder de bijstands-
regels vallen. Als bijstandsgerechtigden wel regels als belemmering ervaren, 
betreft dit voornamelijk de taaleis, sollicitatieplicht, arbeidsplicht, en stress van 
het moeten voldoen aan de bijstandsregels.  
 
 

De respondenten geven vooral andere belemmeringen aan die ze in de weg 
staan naar loonvormende arbeid. Meer dan de helft noemt ‘gezondheid’ als 
voornaamste belemmering. Hetgeen opvallend is, omdat slechts 7% vrijstelling 
heeft of aangeeft dat de bijstandsregels nog niet van toepassing zijn. Andere 
veelgenoemde belemmeringen zijn: relatief hoge leeftijd, gebrek aan ervaring/ 
opleiding, taalprobleem, te weinig passend werkaanbod.  
 
B. Hebben inwoners met een bijstandsuitkering ideeën voor het weg-

nemen van de ervaren hindernissen (hoe lossen we de knelpunten op)? 
 
Voor de genoemde knelpunten zijn door de bijstandsgerechtigden oplossings-
richtingen aangegeven. In essentie gaan de meeste oplossingen over een meer 
mensgerichte en individuele benadering. Maatwerk: niet iedereen dient hetzelfde 
behandeld te worden, maar er moet worden gekeken naar de persoonlijke 
situaties. 
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Bijlage 1: Vragenlijst 
 
1. Wat staat u in de weg om betaald werk te vinden? 
 
Belemmering 1 
 
 
 
Belemmering 2 
 
 
 
Belemmering 3 
 
 
 
Belemmering 4 
 
 
 
 
2. Heeft u ideeën voor mogelijke oplossingen? Met andere woorden wat 

heeft u nodig? 
 
 
Belemmering 1 
 
 
 
Belemmering 2 
 
 
 
Belemmering 3 
 
 
 
 
 
 

Belemmering 4 
 
 
 
3. Wat zou u zelf (nog) kunnen doen om dit probleem op te lossen? 
 
<Indien nog niet naar voren gekomen uit vraag 1 en 2> 
 
4. Hoe ervaart u de bijstandsregels? 
 
 
 
5. Zijn er regels die het voor u moeilijk maken om betaald werk te 

vinden? 
o NeeÆ vraag 8 
o ja  

 
6. Welke regels maken het voor u moeilijk om betaald werk te vinden? 
 
Regel 1 
 
 
 
Regel 2 
 
 
 
Regel 3 
 
 
 
Regel 4 
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7. Heeft u ideeën voor mogelijke oplossingen? 
 
Regel 1 
 
 
 
Regel 2 
 
 
 
Regel 3 
 
 
 
Regel 4 
 
 
 
8. Zijn er nog zaken die niet aan bod zijn gekomen die u in de weg staan 

bij het vinden van betaald werk? 
o Nee 
o Ja, namelijk: 

 
 
 
 
9. Hoe lang ontvangt u een uitkering? 

o Korter dan één jaar 
o Langer dan één jaar 

 
10. Naar wat voor soort werk bent u op zoek? 
 
 
 
 
11. Heeft u de opleiding/kwalificaties voor dit soort werk? 

o Nee 
o Ja 

 
 

12. Heeft u een betaalde baan gehad voordat u in de bijstand kwam? 
 

13. Verricht u vrijwilligerswerk, heeft u een werkervaringsplek of volgt u 
een onbetaalde stage?  
o NeeÆ vraag 14 
o Ja 

 
13a. Loopt u daarbij nog ergens tegenaan? 

 
14. Wat is uw hoogst afgeronde opleiding? 

o Basisschool 
o MULO/MAVO/VMBO 
o HAVO 
o VWO 
o MBO 
o HBO 
o WO 
o Anders, namelijk: 

 
15. Wat is uw leeftijd? (categorie) 

 
16. Geslacht 
 
De raadsleden willen graag met u in gesprek om persoonlijk van u horen tegen 
welke problemen u aanloopt bij het vinden van werk. Graag willen zij in kleine 
groepjes met andere bijstandsontvangers zoeken naar mogelijke oplossingen. 
 
Dit gesprek vindt plaats op donderdag 26 januari om 19.00 uur in het 
wijkcentrum het Trefpunt (Nieuweweg 143, Doetinchem).  
 
17. Wilt u deelnemen aan een groepsgesprek met een raadslid? 

o Nee -> 17a 
o Ja -> 17b 

 
17a. Ligt dit aan de locatie?  
 
17b. Mogen wij uw e-mailadres of huisadres noteren? U ontvangt  dan een 
bevestiging voor uw deelname aan het gesprek. 
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Bijlage 2: Statistische betrouwbaarheid 
 
Populatie 
De populatie is de gehele groep personen of bedrijven waarover informatie wordt 
gewenst en waarover uitspraken worden gedaan. De populatie van het 
onderhavige onderzoek bestaat uit: ‘alle bijstandsgerechtigden in de gemeente 
Doetinchem’. 
 
Steekproefkader 
Het steekproefkader is de administratieve registratie van alle eenheden uit de 
populatie waarover beschikt wordt. In dit geval de database met alle 
bijstandsgerechtigden in Doetinchem, 1.300 in aantal.  
 
Steekproef 
Een steekproef is een selectie uit een populatie ten behoeve van een meting die 
bepaalde eigenschappen van de populatie in kaart wenst te brengen. In dit geval 
bestaat de steekproef uit het aantal respondenten waarbij een volledig 
telefonisch interview is afgenomen, 249 in aantal.  
 
Betrouwbaarheid 
De betrouwbaarheid van de resultaten zegt iets over de zekerheid waarmee de 
resultaten uit de steekproef gegeneraliseerd kunnen worden naar de populatie. 
Uitgangspunt voor het onderzoek is een betrouwbaarheidsniveau van 95%. Dit 
is een gangbaar en algemeen geaccepteerd betrouwbaarheidsniveau in 
(statistisch) kwantitatief onderzoek. Dat wil zeggen dat, als men het onderzoek 
op dezelfde wijze en op hetzelfde moment zou herhalen, de uitkomsten in 95% 
van de gevallen hetzelfde beeld zouden geven.  
 
Nauwkeurigheid (foutmarge)  
De nauwkeurigheid (uitgedrukt in foutmarge) geeft het gebied van waarden aan, 
waarbinnen de werkelijke waarde in de populatie ligt. Een foutmarge van 
bijvoorbeeld 5%, betekent dat de werkelijke waarde van de totale populatie 5% 
hoger of lager kan liggen dan de waarde van de steekproef.  
 
 
 
 

Gerealiseerde betrouwbaarheid en nauwkeurigheid 
Overall geven de resultaten uit het onderhavige onderzoek een betrouwbaar en 
nauwkeurig beeld van de mening van de bijstandsgerechtigden in Doetinchem. 
 
Met het aantal respondenten (249) kunnen met een betrouwbaarheid van 95% 
en een foutmarge van 5,6% uitspraken worden gedaan over alle 
bijstandsgerechtigden in de gemeente Doetinchem.  
 
Nomogram  
Met behulp van het nomogram op de volgende sheet kan de foutmarge bij elke 
onderzoeksuitkomst worden vastgesteld. Hierbij wordt uitgegaan van 95% 
betrouwbaarheid. 
 
Voorbeeld gebruik nomogram (zie nomogram op volgende pagina) 
In dit voorbeeld wordt opgezocht met welke nauwkeurigheid de uitspraak gedaan 
mag worden dat 78% van de respondenten van mening is dat er geen regels zijn 
die het voor hen moeilijk maken om betaald werk te vinden (pagina 13). 
 
Stap 1. Zoek op de horizontale as het aantal respondenten dat deze vraag heeft 
ingevuld (n). In dit geval is de n 245. 
 
Stap 2. Zoek in de nomogram de curve die het dichtst bij het waargenomen 
percentage ligt. Het waargenomen percentage is in dit geval 78%, dus dient 
gekeken te worden naar de op één na bovenste (groene) curve. De foutmarge 
van de resultaten wordt kleiner naarmate het antwoord ‘extremer’ is. 
 
Stap 3. Bepaal het snijpunt van de groene curve en de steekproeflijn en ga van 
daaruit naar links. Het snijpunt van de groene curve ligt bij 245 respondenten op 
circa 5,7%. 
 
Stap 4. Conclusie is derhalve als volgt: Met 95% betrouwbaarheid kan gesteld 
worden dat tussen 72,3% en 83,7% van alle respondenten vindt dat er geen 
regels zijn die het voor hen moeilijk maken om betaald werk te vinden.  
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