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Achtergrond
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Waarom?

Onlangs heeft de Raad de raadswerkgroep ‘Pilot regelarme bijstand’ ingesteld. 

Doel van de werkgroep is: zicht krijgen op de belemmeringen die mensen met een 

bijstandsuitkering ervaren om uit te stromen naar betaald werk.

Hoe?

Door het uitvoeren van een statistisch 

betrouwbaar telefonisch onderzoek onder 

inwoners met een bijstandsuitkering in de 

gemeente Doetinchem. 

Wij hebben een database ontvangen met 

1.300 bijstandsgerechtigden. 

Verloop groepsgesprekken raadsleden? 

(donderdag 26 januari)



Onderzoeksopzet
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Ruim 80% van alle bijstandsgerechtigden zijn telefonisch benaderd voor
deelname aan het telefonische onderzoek t.b.v. pilot regelarme bijstand. We
hebben 420 respondenten telefonisch kunnen bereiken, dit is 32% van de
totale populatie.

Er hebben 249 respondenten deelgenomen aan het telefonische onderzoek.
Dit is 19% van de totale populatie.

Aangezien we 420 respondenten daadwerkelijk hebben gesproken is dit een
respons-rate van (249/420*100) bijna 60%. De bereidheid om deel te nemen
was hoog onder de respondenten die we telefonisch konden bereiken.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode tussen 11 januari en 26 januari.

De resultaten van dit onderzoek worden in het voorliggende document
beschreven middels diagrammen, tabellen en illustrerende quotes.



Respons en statistische betrouwbaarheid
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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, 1300 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.
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6

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.
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Werk vinden: belemmeringen
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Top 5 belemmeringen om betaald

werk te vinden:

1. Gezondheid/beperking (34%)

2. Leeftijd (15%)

3. Gebrek aan ervaring/opleiding (10%)

4. Taalprobleem (7%)

5. Te weinig aanbod (6%)

Belemmering n %

Gezondheid/beperking/ 

(gedeeltelijk)afgekeurd 135 34%

Leeftijd 58 15%

Gebrek aan ervaring/ opleiding 41 10%

Taalprobleem 26 7%

Te weinig aanbod 22 6%

Ik word vaak afgewezen 14 4%

Kinderen 11 3%

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

Bijstandsregels 9 2%

Lange periode tussen vorige werk en 

huidige situatie 6 2%

Ik ben mantelzorger en heb daarnaast 

geen tijd 6 2%

Te weinig hulp vanuit gemeente 5 1%

Afkomst 4 1%

Problemen thuissituatie 4 1%

Ik heb geen vervoer 3 1%

Eigen bedrijf failliet/moest stoppen 3 1%

Schuldsanering 3 1%

Overig 39 10%



Werk vinden: belemmeringen (2)
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Kinderen:

“Financiële mogelijkheden om verder te studeren zijn er niet”

"Kinderopvang wordt niet vergoed waardoor ik alsnog veel kosten kwijt ben”

Te weinig aanbod:

"Ook voor mensen die hier al hun hele leven wonen is het moeilijk om werk te vinden. Voor mij als 

vluchteling uit Libanon is het al helemaal moeilijk“

Lange periode tussen vorige werk en huidige situatie:

"Ik heb al lange tijd niet meer gewerkt, mijn kennis is niet meer up to date”

Betaald werk maar niet genoeg uren: 

"Ik heb een vast contract van 12,5 uur en word aangevuld vanuit de bijstand. Ik werk 's ochtends en 

wil graag meer werken, maar vacatures zijn vaak maar voor een paar uur per week en passen niet in 

het schema van mijn huidige werk. Dan is er bijvoorbeeld een vacature voor een paar ochtenden, 

maar daar geef ik mijn vaste contract natuurlijk niet voor op"

Bijstandsregels: 

“Zeer beperkend. Je kan er niet van rondkomen en als je werkt wordt het niet beloond“

“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”



Werk vinden: oplossingen
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“Ik denk meer tijd om beter te 

worden”

“Op dit moment zit ik in een re-

integratie project, maar de 

begeleiding is niet altijd 

voldoende”

“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”

"Ik hoopte dat bepaalde 

trainingen mij konden 

helpen, maar laborijn 

hielp mij vervolgens niet 

verder"

In 37% van de gevallen weet of noemt de respondent geen oplossing voor het probleem.



Werk vinden: oplossingen (2)
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Veel genoemde oplossingen voor de verschillende belemmeringen zijn:

• Bij werken als tegenprestatie: passend werk, kijken naar talenten individu

• Na stage/werkervaringsplaats/tegenprestatie betaald werk aanbieden

• Begeleiding in het leren van de taal

• Kinderopvang goedkoper



Bijstandsregels: ervaringen
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De meerderheid (58%) van de deelnemers geeft aan de bijstandsregels

goed te vinden of er geen problemen mee te hebben:

"Juist erg positief, ik ben daardoor erg gemotiveerd om iets te vinden wat bij mij past"

“Het is fijn dat er richtlijnen zijn waar je aan moet voldoen”

Een aantal deelnemers heeft vrijstellingen voor de regels.

35% van de respondenten heeft een kritische opmerking geplaatst over

de bijstandsregels

"Je bent al je vrijheid kwijt. Alles wat je extra krijgt, bijvoorbeeld alimentatie, moet

ingeleverd worden”



Bijstandsregels: ervaringen (2)
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Ervaring n %

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%



Bijstandsregels: ervaringen (3)
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Een aantal respondenten vindt de regels te streng, te controlerend/benauwend of te

stressvol:

"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"

"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"

Ook merkt een aantal respondenten op dat er meer gekeken moet worden naar de

persoonlijke situatie en er meer begeleiding geboden moet worden:

"De regels op zich heb ik geen moeite mee. Wel mis ik de verdere

persoonlijke begeleiding in de hulp die mij wordt geboden. Inmiddels ontvang ik

deze van een buurtcoach die mij helpt vrijwilligerswerk te vinden. Laat zien

dat je als gemeente omkijkt naar de mensen in de bijstand"



Bijstandsregels: belemmeringen

15

Voor de meeste respondenten (78%) zijn er geen regels die het moeilijk maken om

betaald werk te vinden.

De regels die het vaakst als belemmering genoemd worden zijn:

1. Taaleis (8x)

2. Sollicitatieplicht (7x)

3. Arbeidsplicht (5x)

4. Druk/stress door alle regels (5x)

5. Tegenprestatie (4x)

“Ik moet ook op niet reële functies solliciteren om aan het verplichte aantal sollicitaties te

komen, dan krijg je steeds afmeldingen en dat ontmoedigd alleen maar”

“De druk en stress die ontstond door de bemoeienis van de gemeente, voel ik me minder

gemotiveerd”

“Ik kon vanuit de gemeente wel in een fabriek werken, maar na een tijdje kom je dan toch

weer in de WW terecht. Na een tijdje wilde ik dat soort werk gewoon niet meer aannemen

omdat het me niet verder bracht”



Bijstandsregels: oplossingen
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Oplossingen die worden genoemd zijn onder andere:

• Meer passend werk bieden

• Minder kijken naar het aantal sollicitaties maar naar de relevante sollicitaties

"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”

• Soepelere/minder regels

"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”

• Persoonlijke begeleiding

• Vergoedingen geven voor tegenprestaties

• Het aanbieden van een taalcursus:

"Meer begeleiding in de vorm van les of ontmoetingen waardoor ik de taal beter

ga beheersen”



Bijstandsregels: oplossingen (2)
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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

Meer controle om mensen te 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

Geen passende stage/ tijdelijk 

werk vanuit gemeente

(Hogere) vergoeding geven 2

Passend werk aanbieden na stageperiode 1

Tegenprestatie

Na succesvolle tegenprestatie passende baan bieden 3

Vergoeding voor tegenprestatie 2

De wederdienstbanen aanbieden als betaalde banen 1

Verlies uitkering start zzp'er Behouden volledige uitkering om geen risico te lopen 2

Overige O.a. persoonlijke begeleiding 4



Gezocht werk
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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 15%

Overig 35 16%

76% van de respondenten ontvangt

langer dan één jaar een uitkering.

57% van de respondenten geeft aan

niet de opleiding/kwalificaties te hebben

voor het werk waarnaar ze op zoek zijn.

77% heeft een betaalde baan gehad

voordat men in de bijstand terecht

kwam.

Respondenten zijn vooral op zoek

naar werk in de zorg (8%), productie

(7%), horeca (5%), technische sector

(6%) 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.

15% is niet op zoek naar werk.



Vrijwilligerswerk, stages, werkervaringsplek

19

36% van de respondenten geeft aan een vorm van vrijwilligerswerk te doen, of een

stage of werkervaringsplaats te hebben (gehad).

Het gaat vooral om vrijwilligerswerk in een zorginstelling (18%) en mantelzorg

(12%).

Verricht u vrijwilligerswerk, heeft u een onbetaalde stage of een 

werkervaringsplek?

Ja, namelijk:

n %

In een zorginstelling 15 18%

Mantelzorg 10 12%

Vrijwilligerswerk algemeen (niet gespecificeerd) 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 24 28%
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De meest genoemde belemmeringen bij het vinden van werk zijn: gezondheid,

leeftijd, gebrek aan ervaring/opleiding, taalprobleem en te weinig aanbod.

De bijstandsregels worden slechts door 9 respondenten spontaan genoemd als

belemmering voor het vinden van betaald werk.

Voor bijna 60% van de respondenten geldt dat zij geen negatieve ervaringen hebben

met de huidige bijstandsregels. 35% van de respondenten heeft een kritische

opmerking geplaatst over de bijstandsregels.

Een grote meerderheid van 78% geeft aan dat er geen bijstandsregels zijn die het

moeilijk maken om betaald werk te vinden. Hierbij dient rekening te worden gehouden

met het feit dat voor 7% geldt dat de bijstandsregels niet van hen op toepassing zijn.

15% vindt dus dat de bijstandsregels het vinden van betaald werk wel bemoeilijkt.

Wanneer men problemen heeft met de bijstandsregels, betreft dit vooral de taaleis,

sollicitatieplicht, arbeidsplicht en de stress die ontstaat door alle regels.


