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Samenvatting

In dit rapport gaat het over de effecten van de Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak (EAA)

Nederlandse staatsburgers die al wat langer in Nederland gevestigd zijn? (hoofdstuk

op werkzoekenden met en zonder migratieachtergrond. Het Verwey-Jonker Instituut

3, 4 en 5, zie verder 7.3)

•

en de gemeente Enschede hebben dit onderzoek samen vormgegeven. De EAA is geen

Welke logica’s van handelen spelen een rol in de spreekkamers waar de dienstver-

experiment of een uitzondering binnen de landelijke context van arbeidstoeleiding van

lening aan mensen met en zonder niet-westerse migratieachtergrond plaatsvindt

uitkeringsgerechtigden. Enschede volgt een reguliere, generieke aanpak, waarin alle

binnen het kader van de Participatiewet? (hoofdstuk 6, zie verder 7.4)

•

instrumenten en interventies in principe voor alle uitkeringsgerechtigden beschikbaar

Welke aanbevelingen/verbeterpunten kunnen we naar aanleiding van dit onder-

zijn. Hier bekijken we in zeven hoofdstukken of zo’n reguliere generieke aanpak andere

zoek formuleren in het kader van de arbeidstoeleiding van mensen met en zonder

effecten heeft op werkzoekenden met een verschillende migratieachtergrond. Ook

niet westerse migratieachtergrond? (zie verder 7.5)

schrijven we naar aanleiding van het onderzoek in Enschede over de lessen in arbeidstoeleiding die ook voor andere gemeenten in Nederland van belang zijn.

Conclusie: ervaren discriminatie

Onderzoeksvragen

Migratieachtergrond doet ertoe voor ervaren discriminatie en voor
sociale uitgangspositie

De vragen die hier aan de orde zijn luiden:

Migratieachtergrond is in dit onderzoek als een combinatie van zelfrapportage, geboor-

•
•
•

•

Speelt migratieachtergrond in Enschede een rol in de inhoud van het diagnosead-

teland en nationaliteit opgevat. We hebben de werkzoekende respondenten zelf gevraagd

vies wat betreft de ingeschatte afstand tot de arbeidsmarkt (kort en lang)? (hoofd-

om hun culturele achtergrond in te vullen en zij mochten ook meerdere achtergronden

stuk 3, zie verder 7.2)

aankruisen bij deze vraag. Vervolgens hebben wij de mensen die op deze vraag alleen de

Is er verschil in uitgangspositie bij arbeidstoeleiding tussen werkzoekenden met

Nederlandse achtergrond aankruisten en die geboren waren in Nederland in de groep

en zonder niet-westerse migratieachtergrond qua ervaren gezondheid, sociale

zonder migratieachtergrond ingedeeld. Alle respondenten die op de een of andere manier

contacten en moeite met meedoen in de maatschappij? (hoofdstuk 4, zie verder 7.2)

(zelfrapportage over achtergrond, zelfrapportage over geboorteland moeder en vader,

Is er verschil in de effecten van EAA-aanpak op werkzoekenden met en zonder

zelfrapportage over eigen geboorteland en gegeven nationaliteit in het bestand van de

niet-westerse migratieachtergrond qua uitstroom naar werk, werk gerelateerde

gemeente) gelinkt konden worden aan een westerse of een niet-westerse migratieachter-

vaardigheden, zelfredzaamheid, ervaren gezondheid, sociale contacten en moeite

grond hebben we vervolgens in de groep westers (zie hoofdstuk 3) of niet-westers ingedeeld.

met meedoen in de maatschappij? (hoofdstuk 5, zie verder 7.3)
Is er verschil tussen de effecten en de uitvoering van de EAA voor verschillende

Uit het onderzoek blijkt dat als je mensen zelf laat benoemen wat voor achtergrond zij

groepen met een niet-westerse migratieachtergrond? Met andere woorden: Is er

hebben en dubbele achtergrond in ogenschouw neemt, het percentage mensen met een

verschil tussen het de aanpak en het resultaat voor statushouders - nieuwkomers die

niet-westerse achtergrond hoger is dan wanneer je de CBS-definitie als uitgangspunt

nog niet zo lang in Nederland zijn - en de aanpak en het resultaat voor oudkomers,

neemt. Gebaseerd op geboorteland heeft 29,8% van de werkzoekenden in de respons
3

Conclusie cross-sectioneel onderzoek

van ons cross-sectionele onderzoek (hoofdstuk 3) een niet-westerse migratieachtergrond. Als we ook zelf gerapporteerde achtergrond en culturele achtergrond van de
Voor de dienstverlening aan de bijstandsgerechtigden met een niet-westerse achter-

Uitgangspositie in gezondheid: een klein verschil tussen met en
zonder migratieachtergond

grond blijkt dit relevant. Onder andere vanwege de discriminatie die deze groep meer

Op ervaren gezondheid scoren bijstandsgerechtigden zonder migratieachtergrond in

dan andere groepen ervaart in de Nederlandse samenleving in het algemeen en op

ons onderzoek een 6.0 op een schaal van 10 (cross-sectioneel onderzoek, hoofdstuk 3).

de arbeidsmarkt (hoofdstuk 4). Maar ook omdat de groep met een - aldus bepaalde -

Oudkomers met een niet-westerse migratieachtergrond een 5.8 en statushouders/nieuw-

niet-westerse migratieachtergrond verschilt qua uitgangspositie in sociale contacten en

komers een 7.1. De statushouders/ nieuwkomers vormen, omdat zij een groep van jonge

moeite met meedoen in de samenleving (hoofdstuk 3, zie verder 7.2).

mannen zijn met een asielzoekersgeschiedenis, op allerlei manieren een uitzondering

ouders meenemen, dan stijgt dit percentage naar 37,8% (statushouders en oudkomers).

in dit onderzoek. In eerste instantie wilde de gemeente Enschede dat de praktijken van

Ervaren discriminatie

oudkomers en nieuwkomers via dit onderzoek van elkaar zouden kunnen leren: “Kunnen

Van de bijstandsgerechtigden in ons longitudinale onderzoek - over één jaar arbeid-

we van de effecten van de EAA op oudkomers leren wat we voor nieuwkomers beter zouden

stoeleiding in Enschede - geeft in totaal 10% aan discriminatie te hebben ervaren

moeten organiseren?” Vanwege de onvergelijkbaarheid van de groepen (en andere priori-

op grond van etnische of culturele achtergrond en 6,4% op grond van geloof/religie.

teiten in de onderzoeksopzet) hebben we dit idee in de loop der tijd losgelaten.

Uitgesplitst naar migratieachtergrond zegt bijna een kwart van de niet-westerse oudkomers het afgelopen half jaar discriminatie op grond van etnische/culturele achtergrond

Het CBS bericht dat mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hun gezondheid

te hebben meegemaakt; een zesde van deze groep ervaarde discriminatie op grond van

over het algemeen vaker als slechter ervaren dan mensen met een Nederlandse achter-

geloof of religie. De gemelde percentages bij de groep zonder migratieachtergrond

grond.1 We weten niet of dat ook geldt voor bijstandsgerechtigden. Uitkeringsontvangers

vallen daarbij in het niet: respectievelijk 5% en 3%. De groepen met en zonder migra-

zijn over het algemeen minder tevreden met hun gezondheid dan mensen met betaald werk

tieachtergrond komen qua discriminatie-ervaringen dus op een hele andere manier de

(Van Gaalen en Te Riele, 2017). In ons cross-sectionele onderzoek in Enschede verschillen

spreekkamers van de afdeling Werk en Inkomen binnen (zie ook hoofdstuk 4.8).

niet-westerse oudkomers en bijstandsgerechtigden zonder migratieachtergrond 0,2 punt
in het cijfer dat zij aan hun gezondheid geven. Dat verschil is minder groot dan het verschil
tussen de Enschedese bijstandsgerechtigden met kort en lang diagnoseadvies.

1

4

https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83005NED/table?ts=1585422787606: CBS, Statline 2018 Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken.

Uitgangspositie in de maatschappij: een groter verschil
Op de vraag of de werkzoekenden het moeilijk of makkelijk vinden om aan de maat-

Geen verschil in diagnose-advies lange of korte afstand tot de
arbeidsmarkt

schappij mee te doen zegt bijna driekwart van de statushouders in het cross-sectionele

In hoofdstuk 3 hebben we gekeken of de migratieachtergrond van de cliënt al bij

databestand in Enschede dat (erg of een beetje) moeilijk te vinden. Bij de oudkomers met

aanvang van het arbeidstoeleidingsproces – namelijk in de fase van het diagnose-advies,

een niet-westerse migratieachtergrond geeft 45% dit aan; bij de groep zonder migra-

een rol speelt. Hoe verloopt de toewijzing naar de lange of korte afstandsgroep tot de

tieachtergrond is dit 38%. Dit verschil in sociale uitgangspositie in de samenleving is

arbeidsmarkt als we mensen zonder en met niet-westerse achtergrond (statushouders

bij de bijstandsgerechtigden in Enschede dus terug te voeren op migratieachtergrond.

en oudkomers) vergelijken? Bij kort schatten de medewerkers van de afdeling Werk en

Bij statushouders vormt de taal een barrière. Bij niet-westerse oudkomers en mensen

Inkomen in dat de klant in kwestie binnen twee jaar betaald werk zal vinden; bij lang

zonder migratieachtergrond maakt het geestelijk en/of lichamelijk niet goed voelen

duurt dat langer is de inschatting. We hebben de hypothese getoetst of bijstandsgerech-

het moeilijk om mee te doen. Ook qua uitgangspositie in sociaal netwerk vinden we

tigden met een niet-westerse migratieachtergrond vaker in de lange afstandsgroep inge-

verschillen naar migratieachtergrond. Een vijfde van de nieuwkomers/statushouders in

deeld worden dan oudkomers met een westerse migratieachtergrond of mensen zonder

het cross-sectionele onderzoek vindt dat ze genoeg sociale contacten hebben; 48% van

migratieachtergrond.

de groep oudkomers met een niet-westerse achtergrond en 61% van de groep zonder
migratieachtergrond vindt dat ze genoeg contacten hebben.

Uit ons cross-sectionele onderzoek blijkt dat voor de fase van het diagnoseadvies de
migratieachtergrond geen cruciale rol speelt. De leeftijd van de bijstandsgerechtigde

Volgens het CBS (Van Gaalen en Te Riele, 2017) ervaart driekwart van de mensen in de

is veel belangrijker bij de toedeling van een lange of korte afstand tot de arbeidsmarkt.

bijstand naast een laag inkomen (kleine welvaart) ook een klein welzijn. Daarmee is hun

Er is geen verschil gevonden qua toedeling van lange en korte afstand tussen Neder-

kwaliteit van leven beduidend minder goed dan van mensen die geen uitkering ontvangen.

landse burgers met en zonder migratieachtergrond, tussen oudkomers en mensen met

Ook uit ons onderzoek in Enschede blijkt dat de voorwaarden voor geluk en tevredenheid

een enkelvoudige Nederlandse achtergrond. Er is geen oververtegenwoordiging van

in het leven bij bijstandsgerechtigden minder ruim aanwezig zijn dan bij anderen. Op

werkzoekenden met een niet-westerse migratieachtergrond in de lange afstandsgroep.

ervaren gezondheid, sociale contacten en meedoen met de maatschappij scoren de respon-

Bijstandsgerechtigden met een niet-westerse migratieachtergrond hebben zelfs een

denten uit Enschede lager dan niet bijstandsgerechtigden in Nederland doen. Uitgesplitst

kleine oververtegenwoordiging in de korte afstandsgroep. Dat komt in dit geval omdat

naar migratieachtergrond blijkt dat niet-westerse oudkomers het op bijna alle punten

de statushouders/nieuwkomers in Enschede lange tijd praktisch automatisch in deze

moeilijker hebben dan werkzoekenden zonder migratieachtergrond in de gemeente.

korte afstandsgroep werden ingedeeld. Tijdens het cross-sectionele onderzoek bleek

De enige uitzondering op deze regel vormen de bijstandsgerechtigde statushouders in

dat de gemeente Enschede dat afgesproken had. Zo kregen deze nieuwkomers dezelfde

Enschede die hun eigen gezondheid gemiddeld een 7,1 geven. Wellicht speelt hierbij mee

aanpak als alle anderen die inhoudelijk op korte afstand werden gediagnosticeerd.

dat zij vaak uit oorlogsgebieden komen en vluchttrajecten hebben meegemaakt. Daarmee
vergeleken is de situatie hier in Nederland wellicht hoe dan ook fijner voor hen.
5

Conclusie: longitudinaal onderzoek

Doordat de respons op instrument- en activiteitniveau klein is valt er, zoals gezegd,
niet te constateren welke activiteiten binnen de EAA wel of niet leiden tot vorderingen

In ons longitudinale onderzoek (hoofdstuk 4 en 5) hebben we een kleine groep bijstands-

op individueel niveau of op groepsniveau naar migratieachtergrond. Wel kunnen we

gerechtigden een jaar lang gevolgd door ze drie keer (T0, T1 en T2) dezelfde uitge-

beschrijven wat de effecten van 1 jaar deelname aan de reguliere EAA-aanpak als geheel

breide vragenlijst voor te leggen. In eerste instantie was het doel van dit deel om even-

zijn op de verschillende vooraf vastgestelde uitkomstmaten: uitstroom naar betaald werk,

tuele voortgang van deze respondentengroep op de uitkomstmaten te kunnen herleiden

werk gerelateerde vaardigheden, ervaren gezondheid, sociaal netwerk, moeite met maat-

naar de specifieke instrumenten en activiteiten die (individuele) deelnemers aan het

schappelijke participatie en zelfredzaamheid. Ook hebben we op die manier kunnen kijken

onderzoek kregen aangeboden binnen de Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak (EAA).

naar eventueel verschil in effecten op de groepen met en zonder migratieachtergrond.

Maar in de eerste respons (N=464 in T0) bleek al dat maar weinig deelnemers de instruningen van gemeente en onderzoekers om het aanbod zo concreet mogelijk te omschrijven

Werk gerelateerde effecten van 1 jaar deelname aan arbeidstoeleiding
in Enschede

- gedetailleerd en met naam en toenaam uitgevraagd- kruiste slechts circa 60 van de 464

We vinden in ons onderzoek op de werk gerelateerde bevindingen (en op de secun-

respondenten bij die eerste meting iets aan. In de meeste clusters gaf het overgrote deel van

daire uitkomstmaten) geen verschil op voortgang tussen de groep oudkomers met een

de mensen aan geen van bovenstaande te hebben meegedaan, ook niet in de afgelopen jaren.

niet-westerse migratie achtergrond en de groep zonder migratieachtergrond. Deze twee

menten en interventies binnen de EAA herkenden. Ondanks de gezamenlijke inspan-

groepen lijken qua uitgangspositie in T0 van het longitudinale onderzoek al veel op
Dat brengt ons in deze conclusies allereerst op de vraag hoe intensief een reguliere,

elkaar en een jaar meedoen aan de EAA bracht daar geen verandering in. De generieke

generieke aanpak van arbeidstoeleiding eigenlijk over het algemeen is in Nederland. In

aanpak die de EAA hanteert, heeft volgens ons onderzoek dezelfde effecten op mensen

elk geval in de beleving van de cliënten (en de (on)herkenbaarheid van het aanbod) in

met en zonder migratieachtergrond.

Enschede zien we aanleiding om de intensiteit daarvan te relativeren. Ook de tijdsinvestering die de klanten in Enschede zeggen te steken in het zoeken naar werk geeft aanlei-

De effecten op uitstroom naar betaald werk zijn nog het grootst. De totale groep werk-

ding tot deze relativerende noot: gemiddeld besteden de bijstandsgerechtigden in ons

zoekende respondenten in het longitudinale onderzoek heeft binnen het gevolgde

longitudinale onderzoek 2 uur per week aan het zoeken naar werk. In een jaar tijd van

jaar voortgang geboekt als het gaat om betaald werk. Aan het eind van een jaar volgen

deelname aan de arbeidstoeleiding verandert dat niet. Er is hier geen verschil naar migra-

(zomer 2019) heeft tegen de 15% van de respondenten betaald werk gevonden en geen

tieachtergrond gevonden en ook zit er geen verschil in tijdsinvestering tussen mensen

bijstandsuitkering meer. Ten tijde van de beginmeting (zomer 2018) was dat 2,3%.

die een lange of een korte afstand tot de arbeidsmarkt toebedeeld hebben gekregen in

Hierbij is geen verschil te vinden tussen mensen met en zonder migratieachtergrond,

het diagnoseproces. Tegelijkertijd zijn de klanten overigens zeer optimistisch over hun

tussen statushouders (nieuwkomers) en oudkomers met een niet-westerse achtergrond.

kansen op betaald werk. Het verschil tussen droom en daad lijkt hier meer aandacht te

Tijdens dat jaar hebben de respondenten vaker aan hun CV gewerkt en ze schreven zich

behoeven. Uitvoerende professionals van de EAA en hun klanten zouden concreter het

vaker in bij een uitzendbureau.

gesprek kunnen openen over de balans tussen tijdsinvestering en verwachtingen.

6

Uitstroom naar betaald werk is niet alleen een harde uitkomstmaat in ons longitudinale

gezondheid dan lange afstanders: een 6,7 tegenover een 5,5. Daarmee loopt de Ensche-

onderzoek, maar ook een uitkomst waar de afdelingen Werk en Inkomen in Nederland

dese respons in lijn met wat we zouden kunnen verwachten op basis van de literatuur.

expliciet op sturen. Gemiddeld is in 2018 in Nederland de uitstroom uit de bijstand naar

In het longitudinale onderzoek begonnen de korte afstanders met een 6,7 en ze eindigden

werk 12% geweest (Divosa, 2019).2 De deelnemers aan het longitudinale onderzoek in

met een 6,7; de lange afstanders begonnen in dit deel met een 5,8 en ze eindigden met een 5,5.

Enschede laten dus een gemiddeld beeld zien.
Dit laat zien dat een jaar deelnemen aan de EAA de ervaren gezondheid van de deelneRond de 45% van de werkzoekende respondenten in ons onderzoek geeft bij alle drie de

mers aan het onderzoek niet verbetert. De Daling van de lange afstanders bevestigt ook

metingen aan dat dat de samenleving geen rekening houdt met mensen die geen werk hebben.

de wederzijdse relatie tussen ervaren gezondheid en arbeidsmarktparticipatie die we uit

Bijna de helft weet gedurende het gevolgde jaar niet of de samenleving mensen helpt die niet

de literatuur over baan-hebbenden en baanlozen kennen ( De Koning et al., 2008; Muil-

goed kunnen lezen en schrijven. Over de brieven van (Enschedese) instanties zijn de respon-

wijk-Vriend, et al., 2019): De relatie tussen gezondheid en arbeid werkt […] twee kanten

denten stabiel vrij positief. Tussen de 61% en de 87% van de respondenten in het longitu-

op: een slechtere gezondheid verkleint de kans op werk, maar werkloosheid kan ook de

dinale onderzoek geeft aan ze goed te begrijpen en er niet boos of paniekerig van te worden.

gezondheid verslechteren (Muilwijk-Vriend, et al., 2019). Volgens de literatuur is ervaren
gezondheid een belangrijke voorspeller van insluiting en uitsluiting in de samenleving

Secundaire uitkomstmaten na 1 jaar deelname aan de Enschedese
Arbeidsmarkt aanpak

(Van Echtelt, 2010, zie ook paragraaf 3.6).

Conclusie: video-stimulated recall onderzoek in de
spreekkamer

Voor de secundaire uitkomstmaten - ervaren gezondheid, moeite met meedoen in de
maatschappij zelfredzaamheid en sociale contacten - zien we geen effecten van de Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak in een jaar tijd. Niet bij de lange afstanders, niet bij de korte
afstanders. Het maakt ook geen verschil of de gemeente expliciete aandacht heeft voor de

Gemeentelijke professionals geven op verschillende manieren vorm aan arbeidstoelei-

uitkomstmaat in kwestie tijdens het begeleidingsproces. Ervaren gezondheid, moeite met

ding. De analyse van video-opnames in de Enschedese spreekkamers en de gesprekken

meedoen in de samenleving, tevredenheid met sociale contacten en zelf gerapporteerde

daarover, resulteerde in een typering van vier verschillende logica’s van werken: proce-

zelfredzaamheid hebben geen aantoonbare baat bij deelname aan de EAA.

dureel, relationeel, zorgdragend en empowerend. Iedere logica omvat, vaak onbewuste,
aannames over de rol van de professional, verwachtingen ten aanzien van klanten en

De verschillen tussen de lange en korte afstandsgroep op de secundaire uitkomstmaten

over wat passende ondersteuning is (naar Mol, 2006). Deze logica’s zijn niet specifiek

blijven in een jaar tijd even groot. De werkzoekenden in de korte afstandsgroep geven

voor Enschede, en worden onderschreven door eerder onderzoek naar arbeidsre-inte-

gemiddeld ook na een jaar tijd betere scores dan de lange afstandsgroep. Uit ons cross-sec-

gratie (Eikenaar et al., 2016). Op basis van onze analyse (van een beperkt aantal inter-

tionele onderzoek blijk dat korte afstanders gemiddeld een punt hoger geven aan hun

acties) zien we geen duidelijke verschillen in gehanteerde (combinaties van) logica’s wat
betreft klanten mét en zónder migratieachtergrond.

2

https://www.divosa.nl/divosa-benchmark-werk-inkomen-jaarrapportage-2018
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Het benoemen van verschillende logica’s maakt het handelen van professionals inzich-

Al deze didactische, bedrijfsmatige, sociale, psychologische en maatschappelijke

telijk en biedt daarmee een aangrijpingspunt voor reflectie en professionalisering.

mechanismen geven de zoektocht naar werk vorm, voor mensen met én zonder migra-

Dit is van belang omdat gemeentelijke professionals een complex vak hebben en met

tieachtergrond, voor werkzoekenden én hun begeleiders geven (Andriessen et al., 2019;

verschillende ingewikkeldheden te maken hebben als het de arbeidstoeleiding van

Stavenuiter et al., 2020). Dat maakt arbeidstoeleiding een enorm complexe opdracht.

klanten betreft, zo liet ook ons onderzoek zien. Drie spanningsvelden die we vaak tegenkwamen in de spreekkamer, zijn de spanning tussen: ‘abstracte gesprekken en concrete

In de afrondende fase bespraken we de bevindingen van ons onderzoek met werk-

mogelijkheden’, ‘activeren en wachten’, en ‘aanbod EAA en behoeften klant’. Vanuit de

zoekendebegeleiders, regiefunctionarissen, werkcoaches en beleidsmedewerkers van

verschillende logica’s van werken wordt verschillend met deze spanningen omgegaan.

gemeente Enschede. In deze bijeenkomst onderschreven zij de benoemde logica’s en

Een opvallende bevinding op basis van analyses van de videobeelden is dat discrimi-

spanningsvelden en gaven aan met name behoefte te hebben aan verandering en verbe-

natie, op de arbeidsmarkt of anderszins, niet of nauwelijks onderwerp van gesprek is

tering op het vlak van het versterken van hun vakmanschap en het bespreekbaar maken

in de spreekkamer. Dat is opvallend, omdat de klanten die deelnemen aan ons longi-

van discriminatie. Onderstaande aanbevelingen sluiten op deze behoeften aan.

tudinale onderzoek aangeven met discriminatie te maken te hebben en ook volgens de

Leren door reflecteren

literatuur is discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt een gegeven.

Voor het versterken van het vakmanschap van professionals in het omgaan met span-

Aanbevelingen voor verbetering dienstverlening

ningen in de spreekkamer, is het van belang deze spanningen met anderen te bespreken
en samen te bedenken hoe hier meer om te gaan. Dit kan bijvoorbeeld door (struc-

Het zoeken naar werk is een kwetsbaar proces voor uitkeringsgerechtigden en het

turele) intervisie met collega’s op basis van concrete casuïstiek. Het is waardevol om

begeleiden naar werk is een complex proces voor professionals. Voor betaald werk zijn

een gemengde intervisiegroep te maken waar ook zogenaamde ‘dedicated klantmana-

competenties nodig, die soms wel en soms niet via opleiding te versterken zijn. Zoeken

gers’ aan deelnemen (dat zijn in Enschede de regiefunctionarissen), omdat deze meer

naar werk gaat daarnaast ook over de match tussen werkgever en werknemer, over de

ervaring hebben met het begeleiden van mensen met een niet-westerse migratieachter-

match tussen persoonlijkheid en expertise van de werkzoekende en de vacature en werk-

grond. Ook kan er in dit kader veel geleerd worden van ervaringen van klanten zelf. Uit

omgeving. Een sociaal netwerk helpt bij het zoeken naar werk. Bij het zoeken naar werk

onderzoek binnen onder meer de jeugdzorg (De Greef, 2019 ) is bekend dat (tussen-

spelen bovendien ook mechanismen van sociaalpsychologische aard waar gemeentelijke

tijdse) clientfeedback van belang is voor het versterken van de werkrelatie tussen profes-

begeleiding vaak minder vat op heeft: de manier waarop werkzoekenden in het leven

sional en klant en daarmee voor de effectiviteit van dienstverlening. Het vragen van

staan, het vertrouwen dat zij in de samenleving hebben, en de waardering of discrimi-

feedback aan de klant zou dan ook meer ingebed moeten worden in de werkwijze van

natie die zij tegen komen op de arbeidsmarkt en daarbuiten (van Hal et al., 2012).

werkzoekendebegeleiders en regiefunctionarissen.
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Concrete mogelijkheden centraal

Discriminatie bespreekbaar maken

Werkzoekendebegeleiders en regiefunctionarissen benoemen dat begeleidingstrajecten

Een belangrijke bevinding van dit onderzoek is dat medewerkers van gemeente

erg talig zijn vormgegeven. Hierdoor ontstaat miscommunicatie ten aanzien van weder-

Enschede het thema discriminatie nauwelijks bespreken, niet met werkzoekenden en

zijdse verwachtingen van professionals en klanten. Met name als het klanten betreft die

niet met werkgevers. Echter, discriminatie op de arbeidsmarkt bestaat en draagt er aan

minder vaardig zijn in de Nederlandse taal. Om beter zicht te krijgen op wat aan het

bij dat werkzoekenden met een migratieachtergrond huiver en weerstand ervaren om

werk gaan voor een klant betekent – wat betreft mogelijkheden en beperkingen – en

tot die arbeidsmarkt toe te treden en dat werkgevers moeite hebben met het aannemen

wat voor begeleiding iemand daarbij nodig heeft, is het van belang om klanten concrete

van werkzoekenden met een migratieachtergrond. Om arbeidstoeleiding voor niet-wes-

(werk)ervaringen op te laten doen tijdens het arbeidstoeleidingsproces. Enschedese

terse werkzoekenden te verbeteren, is het dan ook van belang om de ervaringen die

professionals memoreren in dit kader de (niet langer beschikbare) ‘Work First’ aanpak,

klanten en werkgevers met discriminatie hebben te horen en te bespreken. De erva-

waarin klanten aan het werk gingen en daarin ondersteund werden door zowel een

ring leert dat het signaleren en benoemen van eventuele discriminatie om gevoeligheid

werkzoekendebegeleider als (indien nodig) ook een psycholoog en/of fysiotherapeut.

vraagt. Mensen die van dichtbij te maken hebben met discriminatie – zowel medewerkers van de afdeling Werk en Inkomen, werkgevers als collega’s op de werkvloer – zijn

Pijlen op proces in plaats van uitstroom

hier mogelijk gevoeliger voor. Dit pleit voor het realiseren en waarderen van een divers

Het succes van werkzoekendenbegeleiders, regiefunctionarissen en adviseurs werk,

personeelsbestand, ook als het de afdeling Werk en Inkomen betreft.

wordt grotendeels beoordeeld op basis van uitstroomcijfers en het behalen van individuele targets. Het begeleiden van werkzoekenden met meervoudige problemen (bijv. op

Concluderend

zowel het gebied van taal, sociale contacten, gezondheid en financiën) vraagt intensieve

Effectievere arbeidstoeleiding behelst het op maat verschil durven maken tussen

begeleiding en samenwerking met professionals van andere instanties. Al dit begelei-

klanten en in wijze van begeleiden. Verschil maken draagt niet bij aan het versterken

dingswerk blijft onzichtbaar in die uitstroomcijfers. Focus op (snelle) uitstroom nodigt

van ongelijkheid tussen klanten, maar creëert gelijkwaardige kansen voor arbeidsparti-

dan ook niet uit om zogenaamde taaiere begeleidingsvragen van klanten op te pakken.

cipatie voor werkzoekenden met en zonder niet-westerse migratieachtergrond.

Het benoemen en waarderen van behaalde tussenstappen in arbeidstoeleidingstrajecten
werkt een stuk motiverender voor zowel professionals als klanten. Dit maakt het bovendien mogelijk om tussentijds inhoudelijk te sturen op het proces van arbeidstoeleiding.
De focus op proces in plaats van uitkomst kan er aan bijdragen dat het plaatsen van
werkzoekenden niet als doel op zich gezien wordt, maar er meer aandacht komt voor de
duurzaamheid van plaatsing en wat het vraagt van medewerkers van de afdeling Werk
en Inkomen en van werkgevers om dat te realiseren.
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1

Inleiding: opzet en thema van het
onderzoek

Tussen februari 2018 en eind 2019 hebben het Verwey-Jonker Instituut en de gemeente

Gemeenten voeren al wat langer geen doelgroepenbeleid (meer) als het er om gaat

Enschede de handen ineengeslagen om uit te zoeken welke elementen de arbeidstoel-

bijstandsgerechtigden aan werk te helpen. Dat is ook in Enschede het geval. Maar

eiding van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond zouden kunnen verbe-

er blijkt op landelijk en lokaal niveau wel grote behoefte aan effectieve manieren om

teren. Dat thema stond centraal in een van de rondes van het programma Vakkundig

verschillende groepen en individuen – op maat – naar werk toe te leiden. Het onder-

aan het Werk van ZonMw. Met Vakkundig aan het werk stimuleert ZonMw onderzoek

zoek van het Verwey-Jonker Instituut heeft tot doel aanknopingspunten te bieden om

naar concrete antwoorden op vragen van gemeenten wat voor wie werkt en waarom, op

binnen de reguliere, generieke aanpak(ken), de dienstverlening aan klanten met een

het gebied van werk en preventie van schulden.

niet-westerse achtergrond te verbeteren. In dit rapport geven we de bevindingen van

1.1

ons onderzoek weer en geven we op basis van de samenwerking met de Enschedese

Onderzoek naar een reguliere, generieke aanpak

praktijk, handvatten om de praktijk ook elders te verbeteren.

1.2 Effecten en leerpunten opsporen

In en met de gemeente Enschede deden onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut
kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar de Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak (de
EAA). De EAA wordt uitgevoerd door de Afdeling Werk en Inkomen van de gemeente;

De uitgebreide titel van dit onderzoek luidt De Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak en

deze aanpak richt zich op bijstandsgerechtigden in de gemeente én werkgevers in de

niet westerse-migranten: effecten van een generieke aanpak voor arbeidstoeleiding

regio. De aanpak maakt geen onderscheid naar groepen met een verschillende migra-

vergelijken en verbeteren. In elke fase van het onderzoek hebben we de effecten van de

tieachtergrond of status. Het is een generieke aanpak van arbeidstoeleiding die veel

EAA op diverse groepen vergeleken: de effecten op autochtone werkzoekenden met een

sociale diensten in Nederland momenteel hanteren. De EAA is dus ook een vrij reguliere

Nederlandse achtergrond (ook wel de groep zonder migratieachtergrond genoemd); de

aanpak, tenminste wat betreft de benadering van uitkeringsgerechtigden: een aanpak

effecten op oudkomers met een niet-westerse migratieachtergrond; en de effecten op

met elementen die in veel andere gemeenten ook gehanteerd worden. Wat betreft de

statushouders/nieuwkomers, die ook voor het overgrote deel een niet-westerse migra-

benadering van de werkgevers en de samenwerking met deze groep is de Enschedese

tieachtergrond hebben.

aanpak al sinds 2010 tijd iets intensiever dan in een gemiddelde gemeente in Nederland.
De gemeente biedt bijstandsgerechtigden via allerlei wegen een pakket aan interventies

In het Enschedese bestand van bijstandscliënten vormen de statushouders en Neder-

die op maat ingezet kunnen worden voor elke cliënt die het nodig heeft: scholingsmogelijk-

landers geboren in Syrie, Turkije en Irak de grootste niet-westerse migrantengroepen.

heden in beroepsonderwijs, inzet van loonkostensubsidie, taal- en computercursussen,

Enschede heeft een grote groep Suryoye in de gemeente- Syrisch Orthodoxe christenen

tijdelijke vrijstelling van sollicitatieplicht en activeringsactiviteiten via het welzijns-

(ook wel Arameeërs genoemd) die uit deze landen gevlucht zijn wegens hun geloof. Van

werk. In overleg, afhankelijk van de situatie en binnen de regels van de Participatiewet

de circa 30.000 Suryoye in Nederland woont het merendeel in de regio Twente.

(2015) zijn de interventies in principe even beschikbaar voor iedereen -met en zonder
migratieachtergrond.
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Een multi-method design

Via de video stimulated recall methode hebben we onderzoek gedaan in de spreek-

De EAA is een aanpak die voor iedereen geldt. In het onderzoek bekijken we via verschil-

kamers van de afdeling Werk en Inkomen. Daar geven professionals en klanten samen

lende methodes (multimethod-design) of deze aanpak voor de verschillende groepen

vorm aan de het praktische proces van arbeidstoeleiding. Door met hen individueel en

binnen de verzameling bijstandsgerechtigden dezelfde effecten heeft. Met kwantitatief

groepsgewijs na te bespreken wat er in de spreekkamer gebeurt, kwamen we verschil-

onderzoek proberen we de volgende vragen te beantwoorden:

lende logica’s van handelen op het spoor. Logica’s van handelen die overigens niet direct

•
•

Is er verschil in het EAA-resultaat voor werkzoekenden met en zonder niet-westerse

te herleiden zijn naar de culturele of migratieachtergrond van de klant of de professional.

migratieachtergrond?
Is er verschil tussen het EAA-resultaat voor verschillende groepen met een niet-wes-

Om met alle partijen de vertaalslag te kunnen maken naar de verbetering van de uitvoe-

terse migratieachtergrond? Is er verschil bijvoorbeeld tussen het resultaat voor status-

ringspraktijk van arbeidstoeleiding voor mensen met een niet- westerse migratieach-

houders - nieuwkomers die nog niet zo lang in Nederland zijn - en het resultaat voor

tergrond hebben we de onderzoeksresultaten tussentijds met diverse betrokkenen

oudkomers, Nederlandse staatsburgers die al wat langer in Nederland gevestigd zijn?

besproken. Betrokkenen op lokaal niveau in Enschede en betrokkenen uit andere
gemeenten (Leiden, Arnhem), experts op het gebied van arbeidstoeleiding, en opleiding

We brengen de effecten van de EAA op de werkzoekenden in kaart op de primaire en

van klantmanagers en dergelijke. Deze laatste groepen zijn twee maal bijeen geweest in de

secundaire uitkomstmaten.

klankbordgroep bij dit onderzoek.

•
•

Primaire Uitkomstmaten: uitstroom naar werk en werk gerelateerde vaardigheden.

1.3 Migratieachtergrond in dit onderzoek

Secundaire uitkomstmaten: moeite met maatschappelijke participatie, netwerk &
sociale contacten, zelfredzaamheid en ervaren gezondheid.

In dit onderzoek hebben we het geboorteland van de werkzoekende, het geboorteland van
Uit de literatuur over arbeidstoeleiding blijkt dat deze primaire en secundaire uitkomst-

de ouders en de zelfbenoemde culturele achtergrond nagevraagd om te bepalen of een

maten op complexe manieren met elkaar samenhangen. Later in het rapport komen we

respondent met of zonder migratieachtergrond was. In de groep die wij indeelden bij een

hierop terug.

‘niet-westerse migratieachtergrond’ speelde ook zelfrapportage een rol. De groep oudkomers met een niet-westerse migratieachtergrond bestaat hier dus uit respondenten die

Daarnaast hebben we in verschillende fasen van het onderzoek gesproken met uitvoe-

minimaal op een van de genoemde kenmerken ‘niet-westers’ hebben ingevuld (geboor-

rende professionals, beleidsmakers, uitkeringsgerechtigden en werkgevers over:

teland, geboorteland moeder, geboorteland vader en/of de eigen culturele achtergrond).

•
•
•

Hun concrete ervaringen en leerpunten in de uitvoeringspraktijk van de EAA.

De onderzoeksgroep ‘met een Nederlandse achtergrond’ bestaat in dit onderzoek uit

Hun ervaringen met discriminatie op de Twentse arbeidsmarkt.

respondenten die in Nederland zijn geboren, waarvan ook beide ouders in Neder-

En hun ervaringen met arbeidstoeleiding van cliënten met een niet westerse migra-

land zijn geboren en waarvan de zelf gerapporteerde culturele achtergrond enkel-

tieachtergrond.

voudig Nederlands is. Bij de statushouders (nieuwkomers) is behalve de geboorte- en
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zelfbenoemde criteria ook de staat van burgerschap verdisconteerd. Statushouders

De vragenlijst zelf was ook vertaald in de genoemde talen. Onderzoekers van het

hebben een voorlopige of voorwaardelijke verblijfsvergunning waarmee onder andere

Verwey-Jonker Instituut zijn bovendien vier dagen op het stadskantoor in Enschede

het recht op woonruimte in Nederland wordt geregeld maar waarmee ook de integratie

aanwezig geweest met een tolk voor ondersteuning bij het invullen van deze (cross-sec-

in de Nederlandse maatschappij door middel van werk en/of opleiding van start gaat.

tionele) vragenlijst.

De meeste statushouders zijn van niet-westerse komaf.
We hebben in deze fase gevraagd naar de culturele achtergrond van de uitkeringsgerech-

1.4 Vijf onderzoeksfasen in dit rapport

tigde/werkzoekende, de ervaren gezondheid, sociale contacten en ervaren belemmeringen voor deelname aan het maatschappelijk leven. We koppelden de antwoorden op

Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen hebben we onderzoek gedaan

deze vragen aan gegevens die bekend waren bij de gemeente. Daarmee kregen we zicht

in vijf fasen:

hoe autochtone werkzoekenden, en werkzoekenden met een westerse en een niet-westerse achtergrond in het bestand verdeeld zijn over de volgende categorieën: werkzoe-

Fase 1: Oriëntatie op literatuur en op de EAA; kennismaking met
professionals en cliënten

kenden met korte of lange afstand tot de arbeidsmarkt. Een korte afstand betekent in

In deze fase hebben we op basis van documentenonderzoek en gesprekken met de

kwestie binnen twee jaar betaald werk zal vinden. Bij een lange afstand schat de mede-

gemeente Enschede de Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak beschreven. Daarnaast hebben

werker in dat dat langer dan twee jaar zal duren. Ook hebben we op deze manier kunnen

we in samenwerking met de contactpersonen van de gemeente hypothesen ten aanzien

analyseren hoe de groepen met verschillende migratieachtergronden bij aanvang van het

van de uitkomsten van het onderzoek geformuleerd. Ook hebben we kennisgemaakt

longitudinale onderzoek (zie fase 3) scoren op ervaren gezondheid, sociale contacten en

en eerste indrukken gedeeld met de professionals van de afdeling Werk en Inkomen,

belemmeringen bij maatschappelijke participatie. (zie verder hoofdstuk 3 en bijlage 1).

dit geval dat de medewerker van de afdeling Werk en Inkomen inschat dat de klant in

de vertegenwoordigers van de Cliëntenraad en de werkgevers in de regio Twente. Het
werk, de diagnoseadviseurs en de wijkcoaches van de gemeente besproken. Ook is de

Fase 3: Werkzoekenden een jaar lang volgen (juni 2018-juni 2019):
Longitudinaal onderzoek

opzet toen met de Cliëntenraad besproken. Zie voor de resultaten hoofdstuk 2.

Daarna hebben we een jaar lang een kleinere groep werkzoekenden -met korte en lange

onderzoeksplan hebben we in maart 2018 met de werkzoekendenbegeleiders, adviseurs

afstand tot de arbeidsmarkt gevolgd. Bij aanvang (T0) waren er 147 respondenten in de

Fase 2: Eenmalige vragenlijst voor hele werkzoekendenbestand
(mei/juni 2018) : Cross-sectioneel onderzoek

eerste groep (95 oudkomers en 52 nieuwkomers/statushouders) en 317 respondenten in

Er stonden bij aanvang van het onderzoek circa 6700 uitkeringsgerechtigden inge-

een uitgebreidere vragenlijst in onder andere over de activiteiten die zij volgden of gevolgd

schreven bij de afdeling Werk en Inkomen. Degenen met een emailadres hebben

hadden via de EAA.

de (Nederlandse) groep zonder migratieachtergrond. Zij vulden drie keer (T0, T1 en T2)

in verschillende talen (Nederlands, Arabisch en Turks) via email een uitnodiging
ontvangen om online een korte vragenlijst in te vullen.
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We wilden in dat jaar onderzoeken of de groepen verschillende activiteiten/instru-

Fase 5: Verbetering van de praktijk (juni 2019- eind 2019)

menten kregen aangeboden, en of en hoe de vorderingen van de groepen op uitstroom

De gemeente Enschede en het Verwey-Jonker Instituut zien dit onderzoek als een

naar regulier betaald werk en werk gerelateerde activiteiten verschilden. Ook keken we

verbetertraject. Onderzoekers hebben in samenwerking met de uitvoerend medewer-

naar de vorderingen op ervaren gezondheid, op bredere maatschappelijke participatie,

kers van de gemeente Enschede, beleidsmakers, en cliënten de bevindingen van het

beschikbare netwerken, en zelfredzaamheid in een jaar tijd. Daarnaast vroegen we hen

gehele onderzoek doordacht en vertaald naar aanknopingspunten voor de praktijk.

hoe zij zich thuis voelen in de Nederlandse samenleving en in welke mate zij in die

Deze aanknopingspunten verwerken we in hoofdstuk 7: de conclusies van dit rapport.

samenleving discriminatie ervaren. Zie voor de resultaten hoofdstuk 4 en 5.
Het gaat in hoofdstuk 7 om verbetermogelijkheden van de dienstverlening aan en

Fase 4: Uitvoeringspraktijk EAA onder de loep en voor de camera
(september 2018- mei 2019)

arbeidstoeleiding van werkzoekenden met een niet-westerse migratieachtergrond.

In deze fase volgden we 12 werkzoekenden en hun begeleiders bij de afdeling

In de loop van het onderzoek bleek namelijk dat de lessen voor de ene en de andere

Werk en Inkomen: 9 met niet westerse achtergrond, en drie zonder migratieach-

groep elkaar niet zoveel ontlopen. In de verbindingsbijeenkomst met de professionals

tergrond. We bestudeerden de dossiers, hielden interviews met professionals en

van de gemeente Enschede in november 2019 zijn de eerste stappen voor het verbeter-

cliënten en deden en observaties bij gesprekken. We filmden bij deze werkzoe-

traject in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk gezet. De gemeente Enschede zal nader

kenden een gesprek met een werkzoekendebegeleider of regiefunctionaris. Via de

bepalen hoe ze nu verder gaat met de bevindingen uit het onderzoek.

Maar ook om lessen voor de dienstverlening aan groepen zonder migratieachtergrond.

video stimulated recall methode bespraken we (een selectie van) de filmbeelden
met de werkzoekende en de professional - los van elkaar- na. Zo werd zichtbaar hoe

Een prettige samenwerking

professionals in de uitvoeringspraktijk handen en voeten geven aan de EAA en hoe

Het Verwey-Jonker Instituut dankt de gemeente Enschede en haar medewerkers voor

zijzelf en werkzoekenden dit ervaren. We bekeken ook of er verschillen zijn in de

de fijne samenwerking in dit onderzoek. Een bijzonder woord van dank voor de klanten

wijze van diagnose en begeleiding van werkzoekenden met en zonder een niet-

en professionals die bereid zijn geweest mee te werken aan het video-onderzoek. Orga-

westerse achtergrond. We bespraken alle bevindingen uit dit deelonderzoek uiteindelijk

nisatorisch liep het onderzoeksproces soepel. De grotere bijeenkomsten in Spinnerij

in groepsinterviews en een gemeentelijke verbindingsbijeenkomst met professionals

Oosterveld met de professionals van de afdeling Werk en Inkomen waren altijd goed

van de gemeente. Zie voor de bevindingen uit deze onderzoeksfase hoofdstuk 6 (voor

bezocht en in goede harmonie voorbereid. En ook het inhoudelijk overleg in kleine

de werving en de selectie van de respondenten voor dit deel zie bijlage 1).

kring was altijd relevant en werd in een prettige sfeer gevoerd. Het was een groot
genoegen om dit onderzoek in samenwerking met de gemeente Enschede uit te voeren.
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2

Toeleiding naar de arbeidsmarkt in
Enschede: de inhoud van de aanpak

De uitvoering van de Participatiewet wordt in Nederland gedaan door de Diensten

de detailhandel werden voor de periode 2017-2020 specifieke afspraken gemaakt om

Werk en Inkomen van gemeenten (in de volksmond nog vaak de sociale dienst geheten).

cliënten van de afdeling Werk en Inkomen een kans te geven op werk. Deze sectoren

Deze diensten zijn met het proces van arbeidstoeleiding ingebed in een complexe maat-

hadden op dat moment een openstaande vraag naar arbeidskrachten.

schappelijke context. Sommige diensten richten zich vooral op verbetering van de
persoonlijke vaardigheden van de bijstandsgerechtigde, andere op het sociale netwerk

Om de uitstroom van klanten naar betaald werk te bevorderen richt de EAA zich wat

van de cliënten, weer andere gaan vol voor opleidingen die aansluiten op de vraag van

betreft de cliënten-aanpak expliciet op de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijk-

de arbeidsmarkt en er zijn ook gemeenten die mechanismen als discriminatie op de

heid van de uitkeringsgerechtigde cliënt. Van werkzoekenden wordt verwacht dat zij

arbeidsmarkt proberen te beïnvloeden (Andriessen et al. 2019; Claus, 2019). Vaak is er

er alles aan doen om werk te vinden. Zij kunnen hierbij natuurlijk wel de benodigde

in gemeenten een combinatie van deze punten aan de orde. In Enschede zijn de persoon-

ondersteuning krijgen. Activering en participatie is ook een belangrijk doel van de EAA.

lijke vaardigheden, de vraag van de arbeidsmarkt en de ontwikkeling van cliënten via

De veronderstelling in de gemeente is dat activering en participatie positief bijdragen

opleidingen belangrijk in het proces van arbeidstoeleiding. De Enschedese Arbeids-

aan de gezondheid en het welbevinden van mensen. Hetgeen op haar beurt weer kan

markt Aanpak combineert instrumenten en interventies die via deze drie elementen de

bijdragen aan het vinden van betaald werk.

kansen van de cliënt op de arbeidsmarkt kunnen verbeteren.

2.1 De EAA: gericht op werkgevers en werkzoekenden

2.2 Diagnoseadvies, werkzoekendebegeleiding en
aangeboden activiteiten

De Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak (EAA) is een losse verzameling van interven-

In de praktijk van Werkplein Twente krijgen cliënten bij binnenkomst in de Participa-

ties binnen de uitvoering van de Participatiewet. De gemeente Enschede zet per werk-

tiewet een diagnoseadvies. Hier wordt een inschatting gemaakt van de afstand tot de

zoekende een combinatie van deze interventies in om een zo duurzaam mogelijke

arbeidsmarkt. Bij een korte afstand tot de arbeidsmarkt wordt de inschatting gemaakt

uitstroom van bijstandsgerechtigden te verwezenlijken. Het Werkplein Twente speelt

dat de werkzoekende binnen twee jaar werk vindt, bij een lange afstand is de inschatting

in de arbeidstoeleiding een centrale rol en werkt hierbij samen met andere partijen.

dat het vooruitzicht op werk langer zal duren. Na de diagnose krijgen cliënten een werkzoekendebegeleider. Zowel diagnoseadviseurs als werkzoekendebegeleiders kunnen

De interventies zijn er op gericht om de kansen van werkzoekenden te verbeteren en

doorverwijzen naar een groot scala van activiteiten als ondersteuning.

het gedrag van werkzoekenden én werkgevers te beïnvloeden. In de periode van het
onderzoek trachtte de gemeente via het werkgeversservicepunt met zoveel mogelijk

Bij de groep met een korte afstand tot de arbeidsmarkt (het Werkpleinbestand) wordt

werkgevers samen te werken in de arbeidstoeleiding, onder andere via leer-werktra-

vooral ingezet op actieve bemiddeling naar werk. Cliënten van het Werkpleinbestand zien

jecten. Met werkgevers in vijf sectoren - de techniek, de logistiek, het groen, de zorg en

hun begeleider zeker vier keer per jaar, maar soms ook vaker. Als ze een groepstraining
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•

doen of bij Direct Werken worden ingedeeld zelfs wel één keer per week of één keer

Scholings- en trainingsactiviteiten voor alle leeftijden: zoals bij het ROC de Entree-

per twee weken. In de groep met een korte afstand is er intensieve arbeidstoeleiding op

opleiding of beroepsgerichte scholing; een Taaltraject (taalscholen, taalcursussen)

maat. Bij de groep met een lange afstand tot de arbeidsmarkt (het Wijkbestand) worden

Hulp bij het maken van een CV; Sollicitatietraining in een groep; computercur-

de activiteiten vooral ingezet op bevordering van de maatschappelijke participatie, met

sussen als Klik en Tik of Digisterker; en Stage of Leerwerkplekken.

•

als uiteindelijk doel ook de toeleiding naar betaald werk. Cliënten van het Wijkbestand

Ondersteuning bij het zoeken naar betaald werk bij een werkgever of als onder-

worden veel minder vaak opgeroepen voor gesprek op het Stadskantoor. Zij hebben

nemer: er is een persoonlijk re-integratie budget aan te vragen of een ROZ-toelage

geen werkzoekendebegeleider en krijgen in de regel één keer per jaar bezoek van een

bij zelfstandigheid. Re-integratiebureau Surplus kan ingeschakeld worden voor

zogeheten RAP-consulent (RAP staat voor Rechtmatigheid, Aandacht en Participatie).

arbeidsmiddeling. Voor sommige klanten is er Loonkostensubsidie te verkrijgen

Voor moeilijk bemiddelbare klanten met specifieke hulpvragen zet de gemeente ook wel

door de werkgever, als de klant op contract geplaatst wordt. Via het leger des Heils

eens gespecialiseerde re-integratiebureaus in; daarnaast is er een proef geweest met een

loopt een aantal klanten in een VIP-project. En voor sommige klanten zoeken werk-

uitzendbureau dat een klein deel van de arbeidstoeleiding voor de gemeente Enschede

zoekende begeleiders een werkplek in de wijk (begeleiding van het Wijkgilde)

•

onder haar hoede nam (pilot outsourcing via Timing. Er is in de onderzoeksperiode

De gemeente heeft binnen de EAA ook praktische ondersteuning in de aanbieding

geen specifieke inzet van derden geweest om mensen met een niet-westerse migratie-

zoals jobcoaching, een tolkvoorziening, compensatie van benodigde werkplekaan-

achtergrond aan werk te helpen.

passingen of compensatie van kosten van vervoer of kinderopvang die nodig is om

•

De activiteiten, begeleiding en voorzieningen binnen het aanbod van
de EAA

te kunnen werken.
En verder zijn er in Enschede allerlei maatschappelijke organisaties waar werkzoekenden langs kunnen komen voor hulp, (vrijwillige) ondersteuning, een gespreks-

Werkzoekenden krijgen in Enschede via de EAA allerlei hulp en activiteiten aange-

groep, ontmoeting, welzijnswerk of taalcursussen: M-Pact, de openbare biblio-

boden. Er zijn veel verschillende trajecten, cursussen en organisaties waar werkzoe-

theek, en het vluchtelingenwerk van Alifa en Vluchtelingenwerk Enschede zijn

kendebegeleider en werkzoekende een keus uit kunnen maken om de arbeidstoeleiding

voorbeelden hiervan.

vorm te geven. Behalve de gesprekken tussen klant en begeleiders zijn de volgende activiteiten in het generieke, reguliere aanbod voor mensen met en zonder niet-westerse

Nauwelijks klanten van de regieteams in dit onderzoek

migratieachtergrond beschikbaar:

Er is in de loop van de onderzoeksperiode specifiek activiteitenaanbod en beleid geweest

•

Activiteiten voor jongeren onder de 27 jaar: bijvoorbeeld arbeidsmiddeling via

om statushouders/nieuwkomers extra te begeleiden. Sinds januari 2018 werd er voor

re-integratiebureau Surplus, Meedoen in het Powercentrum in de wijk (sociale

nieuwkomers/statushouders bij de afdeling Werk en Inkomen een specifieke aanpak

activering om in contact te komen met anderen), het project Groei naar Werk (via

ontwikkeld waarin zogeheten regieteams en regiefunctionarissen een sleutelrol vervullen.

vrijwilligerswerk) of de Jongeren Participatieplaatsen.

De regiefunctionarissen spreken hun klanten in ieder geval vier keer per jaar, maar vaak
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ook wel iets vaker als daar behoefte aan is of afhankelijk van de interventie waar de status-

email in het Nederlands uitgezet. De respons op die onderzoeken ligt rond op respec-

houder aan deelneemt. Zij hebben de mogelijkheid om de nieuwkomers/statushouders

tievelijk 12% in 2017 en op 14% in 2019. Het gemiddelde cijfer dat de klanten aan de

waar nodig een intensievere begeleiding te geven dan de werkzoekendebegeleiders aan de

begeleiding van de afdeling Werk en Inkomen gaven lag in 2017 op 6.1 en in 2019 op

oudkomers doen of aan bijstandsgerechtigden zonder migratieachtergrond geven.

een 6.8. De waardering van de klanten voor de begeleiding naar werk was respectievelijk
5.8 (2017) en 6.2 (2019). Een onderscheid naar migratieachtergrond wordt er in deze

Een paar klanten van de regieteams hebben in dit onderzoek meegedaan aan het kwali-

cijfers nooit gemaakt.

tatieve video stimulated recall deelonderzoek. In de kwantitatieve onderzoeksdelen
komen deze regieteam-klanten echter niet voor. Het specifieke aanbod van de regie-

We hebben met medewerkers van de gemeente Enschede besproken wat zij als professi-

teams speelt daarom in dit onderzoek geen rol. De respondenten in het cross-secti-

onal belangrijk vinden in de Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak in het kader van onder-

onele en longitudinale onderzoek hebben in onze onderzoeksperiode namelijk geen

havig onderzoek naar de arbeidstoeleiding van klanten met (en zonder) een niet-wes-

gebruik gemaakt van dat aanbod: In principe hadden tijdens de onderzoeksperiode al

terse migratieachtergrond. Bij aanvang van het onderzoek kwamen twee thema’s aan de

onze respondenten toegang tot het aanbod dat in de vorige paragraaf beschreven is, en

orde die in de uitvoering van de Participatiewet wat betreft de professionals bovenaan

niet tot extra activiteiten. Ook de statushouders die in het onderzoek zijn geïncludeerd

staan: het bevorderen van zelfredzaamheid bij de klanten en het bewaken van het gelijke

kregen geen extra begeleiding. De inzet en het aanbod van de regieteams heeft derhalve

behandelingsprincipe in de uitvoering door de professionals.

geen invloed gehad op de effectmeting van het aanbod via de EAA bij de groepen met
een niet westerse migratieachtergrond.

Om de zelfredzaamheid van de klanten in te schatten gebruikt de afdeling Werk en
Inkomen in Enschede, tijdens het diagnoseproces net als veel andere diensten elders

Ook de activiteiten in het programma Doe mee in Enschede (sinds 2017), een integratie-

in het land een uitvraag naar de leefgebieden die ook in de Zelfredzaamheidsmatrix

programma dat mensen wegwijs maakt in de stad en dat verplicht is voor statushouders

(ZRM) worden gehanteerd. De vragen uit de ZRM gaan niet alleen over werk, maar ook

stonden in de onderzoeksperiode in principe open voor iedereen: voor nieuwkomers,

over lichamelijke gezondheid, het dagelijks leven en de woonsituatie van de cliënt. In

oudkomers en anderen met of zonder met een niet-westerse achtergrond.

de vragen wordt ook sociaal isolement gepeild. De professionals vullen samen met de
cliënt het diagnoseformulier in met de leefgebieden in en bespreken in hetzelfde gesprek

2.3 Sturen op zelfredzaamheid en gelijke behandeling

de uitkomsten. Het diagnoseformulier wordt in Enschede toegevoegd aan het papieren
dossier van de cliënten. Monitoring van vorderingen gebeurt in de spreekkamer.

De gemeente Enschede voorziet alle cliënten van de afdeling Werk en Inkomen op
dezelfde manier van informatie: vooral via emails in het Nederlands komt het contact

In de uitvoering van de Participatiewet is gelijke behandeling voor de professionals van de

tussen klant en begeleider tot stand, waarna de klant meestal op het stadskantoor op

afdeling Werk en Inkomen ontzettend belangrijk: We willen en mogen geen onderscheid

gesprek komt. Ook de tevredenheidsonderzoeken over de dienstverlening worden via

naar achtergrond maken, zo lieten zij de onderzoekers in de startbijeenkomst weten.
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2.4 Reacties van werkgevers op de EAA-aanpak en
discriminatie in de regio

Onderscheid naar migratieachtergrond werd – in het werken met de klant – al snel
geassocieerd met discriminatie, een fenomeen dat volgens de literatuur op werkvloeren
aan de orde is, maar in de spreekkamers van de dienst niet getolereerd kan worden.
Gevraagd naar de eigen achtergrond van de professionals bleken er onder de diagnosead-

Begin 2018 hebben de onderzoekers ook een focusgroep met een aantal werkgevers

viseurs, werkzoekendebegeleiders, regiefunctionarissen en betrokken beleidsmedewer-

uit de regio Twente gehouden. Met hen spraken we door over de samenwerking met

kers meerdere, (ongeveer een kwart van de veertig) medewerkers met wortels in andere

de gemeente in arbeidstoeleiding, over discriminatie op de werkvloer en over het

culturen dan de Nederlandse. De diversiteit van de eigen organisatie verraste de aanwe-

aannemen van werknemers met een niet-westerse migratieachtergrond in de logistiek

zigen in positieve zin. Maar over de vraag of en hoe aandacht voor achtergrond en diver-

(transport), het groen, en de zorg. Werkgevers uit de technische sector en de detail-

siteit - in het klantenbestand en in de eigen organisatie - de dienstverlening eventueel zou

handel waren verhinderd of hadden niet gereageerd op de uitnodiging.

kunnen verbeteren kwamen we pas later te spreken, namelijk in de verbindingsbijeenkomst die we in november 2019 hielden– nadat het onderzoek was gedaan . Doordat de

De werkgevers zijn enthousiast over de aanpak van Werkplein Twente. Dat wil zeggen

onderzoeksbevindingen toen gedeeld werden, kwam er ruimte om het eventuele onder-

zij waarderen de korte lijnen met de uitvoerende medewerkers: Er is wederzijdse betrok-

scheid ook te duiden in het kader van individueel maatwerk (zie verder hoofdstuk 7).

kenheid en aan de vraag kan worden voldaan. De werkgevers ervaren dat de professionals van de gemeente begrijpen wat voor type werknemer zij zoeken voor hun vaca-

Begin 2018 daartoe uitgenodigd, hebben de professionals, na de eerste terughoudend-

tures. Een beroepsopleiding of ervaring in de sector is voor veel van de werkgevers nog

heid om over onderscheid te spreken, bij aanvang hun observaties toch nog met de

niet eens altijd even relevant. Ik ben op zoek naar soft skills dat is vaak veel belangrijker

onderzoekers gedeeld. Dit is van belang geweest in verband met de hypothesen (voor

zegt een van hen bijvoorbeeld. Qua beleid vinden sommige werkgevers dat de gemeente

het beantwoorden van de vragen) die we bij de start van het onderzoek met elkaar

soms niet breed genoeg doorvraagt naar de interesses van de werkzoekende waardoor

formuleerden. Als mogelijke verschil tussen groepen met en zonder niet-westerse

een mogelijke match onbesproken blijft. Daarnaast vonden sommigen dat er te weinig

migratieachtergrond, vermoeden de uitvoerenden bij de afdeling Werk en Inkomen een

middelen worden uitgetrokken om proefplaatsing en dergelijke mogelijk te maken.

verschil in ervaren gezondheid. In hun praktijk kwam (gebrek aan) gezondheid vaak
terug als een thema waarmee cliënten met een niet-westerse achtergrond mee kampten.

Over de startpositie van werkzoekenden met verschillende migratieachtergronden zijn

Klanten met een niet-westerse migratieachtergrond zeiden in de spreekkamer vaker

de werkgevers het eens: Iedereen heeft een andere startpositie; zoveel culturen, zoveel

dan andere groepen dat zij zich lichamelijk of psychisch niet goed voelden. In sommige

startposities, menen zij. Taalvaardigheid, gezondheid, mind set, opleiding en werk-

gevallen dachten de professionals van de gemeente dat het voor deze groep makkelijker

houding, maar ook ervaring met vooroordelen en discriminatie worden als bepalend

te accepteren is om geen werk te hebben vanwege gezondheidsredenen, dan vanwege

voor de startpositie genoemd. Sommige groepen hebben een slechter imago dan andere

andere redenen.

groepen. Dat maakt ook uit voor hoe iemand de werkvloer op komt.
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Daarnaast is de match met de sector van belang. In de Enschedese zorgmarkt is er
behoefte aan personeel dat aansluiting heeft met de Suryoye gemeenschap om in te
kunnen gaan op de zorgvraag die daar leeft. De match tussen vraag en aanbod loopt
goed. In de groenvoorziening lijkt die match met personeel van niet-westerse afkomst
niet zo direct voor de hand liggen. Volgens een van de aanwezige werkgevers kijken
kandidaten met een niet-westerse migratieachtergrond nogal eens neer op werkzaamheden in het onderhoud van openbaar groen. Het hele concept van openbaar groen is
soms onbekend.
De aanwezige werkgevers geven in de focusgroep vanuit hun eigen praktijken veel voorbeelden van spanningen en discriminatie op hun werkvloer:
Hoe ga je om met een medewerker die onder het mom van een grapje weigert met
een andere medewerker van kleur in een busje te gaan zitten? Daar hebben we
wel even op zitten puzzelen.
Wat als ik uit ervaring weet dat oudere mannen met een bepaalde niet-westerse
achtergrond de leiding van een vrouw niet accepteren? Ik neem op die bewuste
afdeling in bepaalde functies alleen nog hele jonge mannen aan en vrouwen:
mensen die haar als leidinggevende accepteren.
De praktijk van een gemengde werkvloer is niet eenvoudig. De werkgevers en de medewerkers van de gemeente lijken daar weinig over te praten. Het is in elk geval geen
expliciet onderwerp van gesprek in de arbeidstoeleiding. Sommige werkgevers zijn
vanwege hun eigen migratieachtergrond (of die van hun partner) gevoeliger voor de
discriminatie op de werkvloer die zij organiseren. Vanwege die gevoeligheid merken ze
dat ze de discriminatie ook eerder signaleren dan hun collega’s zonder connectie met
een migratieachtergrond.
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3

Het werkzoekendenbestand:
migratieachtergrond en
diagnoseproces

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van het cross-sectionele onderzoek: de eenmalige

Alleen uitkeringsgerechtigden met een emailadres konden deze vragenlijst krijgen.

vragenlijst die werd gestuurd aan het gehele digitaal bereikbare werkzoekendenbestand

Invullen kon digitaal via een link of op het stadskantoor, waar de onderzoekers een paar

van de gemeente Enschede. In dit hoofdstuk krijgen we zicht op de migratieachter-

dagen beschikbaar waren voor begeleiding bij het invullen.

gronden in dit bestand. En we krijgen zicht op wie er tijdens het diagnoseproces van
de EAA in de categorie: korte of lange afstand tot de arbeidsmarkt belandt . Mede-

We vroegen naar de culturele achtergrond van de werkzoekende, de ervaren gezond-

werkers van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Enschede (diagnose advi-

heid, sociale contacten en ervaren belemmeringen voor deelname aan het maatschap-

seurs) kennen aan elke nieuwe cliënt bij binnenkomst na een gesprek een zogeheten

pelijk leven: alle categorieën zelf gerapporteerd. We koppelden de antwoorden op

“diagnoseadvies” toe. Zij schatten bij elke nieuwe cliënt in of hij of zij een korte of een

deze vragen aan gegevens die bekend waren bij de gemeente, gegevens over de kort en

lange afstand tot de arbeidsmarkt heeft. Lang betekent in dit geval dat er een inschat-

lang-indeling in het diagnoseproces en gegevens over de status van de cliënt (status-

ting is gemaakt dat het langer dan twee jaar zal duren voordat de werkzoekende werk

houder of ingezetene). Zo onderzochten we hoe autochtone Nederlandse ingezetenen,

zal vinden. Kort betekent in dit geval dat de diagnoseadviseur inschat dat de werk-

en westerse en niet-westerse ingezetenen/oudkomers in het bestand verdeeld zijn over

zoekende relatief snel (binnen twee jaar) werk zal vinden. De knip bij 24 maanden is

de EAA-cliënt-categorieën lang en kort. Zoals gezegd bestonden de respondenten met

gebruikelijk in Nederlandse gemeenten. De sociologen Kremer, Van der Meer en Ham

een niet-westerse migratieachtergrond uit twee groepen: oudkomers of ingezetenen

3

(2017) noemen deze knip die met het diagnose advies wordt gemaakt cruciaal. Zij

en nieuwkomers, of statushouders. De statushouders hebben vrijwel allemaal een

constateerden eind 2017 dat gemeenten vanwege bezuinigingen van het rijk sinds 2015

niet-westerse achtergrond.

nauwelijks reïntegratieaanbod organiseerden voor de groep die een lange afstand tot de
arbeidsmarkt kreeg toebedeeld.

Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: uit het cross-sectionele onderzoek blijkt
dat voor de fase van het diagnoseadvies de migratieachtergrond over het algemeen

Binnen het cross-sectionele onderzoeksdeel vragen we ons af of migratieachtergrond

geen cruciale rol speelt. Er is geen oververtegenwoordiging van werkzoekenden met

een rol speelt in het systeem van diagnoseadvies in Enschede. Als dat zo is, dan zou

een niet-westerse migratieachtergrond in de lange afstandsgroep. Mensen met een

dat namelijk ook consequenties kunnen hebben voor het aanbod dat mensen met en

niet-westerse migratieachtergrond hebben zelfs een kleine oververtegenwoordiging in

zonder migratieachtergrond binnen de Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak krijgen. Om

de korte afstandsgroep. Dat komt omdat de statushouders/nieuwkomers in Enschede

de rol van migratieachtergrond bij het diagnoseadvies te kunnen uitzoeken hebben we

lange tijd praktisch automatisch in deze korte afstandsgroep werden ingedeeld. Tijdens

bij aanvang van deze studie op bijna het gehele werkzoekendenbestand van de gemeente

het cross-sectionele onderzoek bleek dat de gemeente Enschede dat afgesproken had.

Enschede een zeer korte vragenlijst toegestuurd via email.

Zo kregen deze nieuwkomers dezelfde aanpak als alle anderen die inhoudelijk op korte
afstand werden gediagnosticeerd.

3

https://www.socialevraagstukken.nl/van-werk-naar-welbevinden-werkt-de-zachte-hand-in-de-bijstand/
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3.1

Cross-sectioneel onderzoek: afstand

3.2 Respons: representatief op leeftijd
en geslacht

In dit deelonderzoek zijn alle hoofd-uitkeringsgerechtigden (HUG) van de gemeente
Enschede uitgenodigd om een korte vragenlijst van acht vragen in te vullen over hun

In totaal waren er 7071 werkzoekenden met een uitkering geregistreerd bij de gemeente

migratieachtergrond (geboorteland ouders, zelfbenoemde culturele achtergrond),

Enschede bij aanvang van het onderzoek begin 2018. Daarvan zijn de 5879 werkzoe-

ervaren gezondheid, maatschappelijke participatie en sociale contacten. We koppelen

kenden die geregistreerd stonden met een emailadres benaderd. Hiervan hebben 1441

de uitgevraagde data aan gegevens over de inschatting van de afstand tot de arbeids-

respondenten de vragenlijst ingevuld (wat neerkomt op een respons van 25%).4 We

markt die vanuit de gemeente is aangeleverd. We beschrijven het totale werkzoeken-

beschrijven zowel de totale groep werkzoekenden in de gemeente Enschede als de groep

denbestand van de gemeente Enschede naar vier groepen: werkzoekenden met een

respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld5 naar geslacht, leeftijd en opleiding-

niet-westerse migratieachtergrond (oudkomers), werkzoekenden die statushouder

sniveau, zodat we weten of de groep respondenten in ons cross-sectionele onderzoek

zijn (nieuwkomers), werkzoekenden met een westerse migratieachtergrond (oudko-

representatief is voor de totale groep van werkzoekenden binnen de gemeente Enschede.

mers) en werkzoekenden met een enkelvoudige Nederlandse achtergrond. Om zo te
onderzoeken hoe de verschillende groepen in het bestand zijn verdeeld over de korte

De totale groep werkzoekenden in de gemeente Enschede bestaat voor de helft (49,6%) uit

of lange afstandsgroep. Daarnaast brengen we in kaart hoe het staat met de ervaren

mannen en voor de helft (50,4%) uit vrouwen. Gemiddeld zijn deze mensen 45 jaar oud.

gezondheid, maatschappelijke participatie en sociale contacten van de groepen met

Dit komt qua leeftijd overeen de gemiddelden in Nederland; qua geslacht niet: het aandeel

verschillende migratieachtergronden.

mannen in de bijstandspopulatie is in Enschede groter dan het gemiddelde in Nederland
(49,6% tegenover 43,3% in Nederland gemiddeld.6 De groep werkzoekenden die onze

In samenspraak met de gemeente Enschede zijn bij de start van het onderzoek van

cross-sectionele vragenlijst heeft ingevuld ligt dichtbij de totale groep in Enschede. Er zijn

het onderzoek een aantal hypothesen geformuleerd over de relatie tussen deze vier

weliswaar iets meer vrouwen die de vragenlijst ingevuld hebben (52,9%), maar dit verschil

groepen en het diagnoseadvies. Deze hypothesen komen in dit hoofdstuk ook af en

is minimaal. Evenals het leeftijdsverschil: de respons op de cross-sectionele vragenlijstis

toe aan de orde. Daarnaast speelt in dit hoofdstuk de vraag of de groep met een zelf
gerapporteerde migratie/culturele achtergrond (data van het Verwey-Jonker onderzoek) verschilt van de groep bij wie de migratie-achtergrond is afgeleid van het geboor-

4

Ter vergelijking tevredenheidsonderzoeken onder de cliënten van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Enschede
hebben de laatste jaren een respons van rond de 13%. PIP Advice (2017 en 2019), Klant Teverdenheidsonderzoek. Enschede. Zie ook:
https://www.tubantia.nl/enschede-e-o/enschede-mag-dan-onder-br-vuur-liggen-bij-bnn-vara-rapportcijfer-bijstand-groeit-naar6-8-br~a1189af3/?referrer=https://www.google.nl/.

5

Op niet alle vragen hebben respondenten antwoord gegeven en/of niet alle gegevens zijn bij de gemeentelijke administratie
bekend. Het kan daarom zijn dat de ‘n’ (het aantal mensen op wie de vraag betrekking heeft) lager uitvalt.

6

Zie voor de gemiddelde samenstelling van bestanden in de bijstand CBS cijfers en de Divosa Jaarraportages. https://opendata.cbs.
nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82016NED/table?fromstatweb: CBS geeft op januari 2018 in de bijstandspopulatie in Nederland: 43%
mannen en 57% vrouwen. Het aandeel mannen in de bijstand is de afgelopen tien jaar gegroeid, maar er zitten nog steeds meer
vrouwen dan mannen in de bijstand in Nederland. Uit de Divosa-rapportage over 2018 blijkt dat de leeftijdssamenstelling van de
bijstandspopulatie al jaren redelijk stabiel is.

teland van de cliënt (data gemeente Enschede). En ook komt de vraag aan bod of zelf
gerapporteerde migratieachtergrond bij het gros van de respondenten een rol speelt in
hun ervaring van gezondheid, hun inschatting van belemmeringen in de eigen maatschappelijke participatie en hun inschatting van hun sociale netwerk: de secundaire
uitkomstmaten in dit onderzoek).
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Figuur 1: Opleidingsniveau van het totale werkzoekendenbestand en de werkzoekende
respondenten in cross-sectioneel.

gemiddeld een halfjaar jonger dan het totale bijstandsbestand in Enschede. De respons in
het cross-sectionele onderzoek is daarom wat betreft geslacht en leeftijd representatief voor
het totale werkzoekendenbestand van de gemeente Enschede (Tabel 1).

100,0%

Dit is anders voor het opleidingsniveau (Figuur 1). Daarbij heeft 12% van de respon-

80,0%

denten een hoog opleidingsniveau (hbo/wo). In het totale werkzoekendenbestand is
dit 7,5%. In het totale werkzoekendenbestand van de gemeente Enschede heeft een

vuld. De steekproef is daarom voor opleidingsniveau niet representatief voor het totale

20,0%

bestand van werkzoekenden.
Tabel 1: Gemiddelde leeftijd en geslacht van het totale werkzoekendenbestand en de
werkzoekende respondenten

Gemiddelde leeftijd

Man

49,6%

47,1%

Vrouw

50,4%

52,9%

45 jaar

44 jaar

29,8%

34,9%

40,0%

ding hebben meer werkzoekenden met een hoog opleidingsniveau de vragenlijst inge-

Geslacht

24,8%

38,4%

uit geen/basisonderwijs of lbo/mavo, bij de groep respondenten is dit 44,1%. In verhou-

Respons cross-sectioneel
(n=1441)

12,0%

60,0%

meerderheid van 55,2% van de werkzoekenden een laag opleidingsniveau bestaande

Totale bestand
(n=7071)

7,5%

0,0%
Onbekend

16,8%

9,2%

12,4%

14,1%

Totale groep

Respons cross-sectioneel

Geen/basis

LBO/MAVO

MBO/HAVO/VWO

HBO/WO

Ingeschatte afstand tot de arbeidsmarkt: kort en lang
De gemeente Enschede deelt de werkzoekenden in op basis van hun afstand tot de
arbeidsmarkt, het diagnoseadvies. Dit kan kort zijn, waarbij de inschatting is dat de
werkzoekende relatief snel werk vindt (binnen twee jaar), of lang, waarbij het vooruitzicht op werk langer zal duren (langer dan twee jaar). In het gehele werkzoekendenbestand heeft 57% een ingeschatte lange afstand tot de arbeidsmarkt, 34% heeft een korte
afstand tot de arbeidsmarkt en 9% valt in de categorie ‘overig’7.

7
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Geen segmentering en beperkt arbeidsvermogen.

Binnen de groep respondenten in het cross-sectionele onderzoek ligt deze verhouding

werkzoekendenbestand zitten er iets meer vrouwen in beide afstandsgroepen. Ook is er

respectievelijk op 43%, 47% en 10%, wat betekent dat er relatief veel mensen met een

net als in het totale werkzoekendenbestand, in de respons van het cross-sectionele deel

korte afstand tot de arbeidsmarkt in de respons cross-sectioneel zitten. De groep die

de gemiddelde leeftijd 12 jaar hoger bij de lange afstandsgroep ten opzichte van de korte

een korte afstand heeft tot de arbeidsmarkt is naar verhouding jonger en heeft gemid-

afstandsgroep. Gemiddeld zijn in de korte en lange afstandsgroep de werkzoekenden

deld een hoger opleidingsniveau dan de groep met een lange afstand (Tabel 2). Dit kan

iets ouder in de respons cross-sectioneel dan in het gehele werkzoekenden bestand,

verklaard worden doordat er in de groep met een korte afstand tot de arbeidsmarkt veel

maar dit verschil is zeer klein. Wat betreft opleiding zitten er in de lange afstandsgroep

statushouders zitten. Zij zijn gemiddeld 10 jaar jonger dan de andere werkzoekenden

in de respons cross-sectioneel minder mensen zonder opleiding of met alleen een basis-

(zie ook Tabel 3 in Paragraaf 3.5).

opleiding (13,4%). In de lange afstandsgroep in het gehele werkzoekendenbestand is
dit23,7% van de werkzoekenden. De respons op de cross-sectioneel is daarmee vrij

Tabel 2: Geslacht, leeftijd en opleidingsniveau van de respons cross-sectioneel, uitgesplitst
naar door de gemeente Enschede ingeschatte afstand tot de arbeidsmarkt.

Geslacht

er zijn wat betreft aantal korte afstanders en opleiding zullen de representativiteit niet

Korte afstand
(n=622)

Lange afstand
(n=682)

Man

46,3%

46%

Vrouw

53,7%

54%

39 jaar

51 jaar

3,5%

13,4%

LBO/MAVO

31,1%

37,5%

MBO/HAVO/VWO

34,4%

26,2%

HBO/WO

13%

12%

werkzoekende, het geboorteland van de ouders en de zelfbenoemde culturele achter-

Onbekend

17,9%

10,8%

grond nagevraagd. Is een van deze criteria aan de orde, dan hoort de respondent in

Gemiddelde leeftijd
Opleidingsniveau

representatief voor het gehele werkzoekendenbestand van Enschede, de verschillen die

Geen/basis

der mate beïnvloeden.

3.3 Beschrijving werkzoekenden naar
migratieachtergrond
In dit onderzoek bepaalt zelfrapportage of iemand in dit onderzoek bij de groep met
een ‘niet-westerse migratieachtergrond’ hoort. We hebben het geboorteland van de

dit onderzoek bij de groep met een niet-westerse migratieachtergrond. De groep met
Er zitten iets meer korte afstanders in het cross-sectionele deel dan in het gehele werk-

een ‘enkelvoudige Nederlandse achtergrond’ bestaat uit respondenten die in Neder-

zoekendebestand (52% tegenover 43%), maar dit is niet een zodanig verschil dat de

land zijn geboren, waarvan ook beide ouders in Nederland zijn geboren en waarvan

uitkomsten van het cross-sectionele deel niet doorgetrokken kunnen worden naar de

de zelf gerapporteerde culturele achtergrond enkelvoudig Nederlands is. De groep

gehele groep werkzoekenden. De respons in het cross-sectionele onderzoek is vrij repre-

‘niet-westers- geen statushouders’ – tegenwoordig ook wel oudkomers geheten - bestaat

sentatief voor het gehele werkzoekendebestand wat betreft de achtergrondkenmerken

uit respondenten die minimaal op een van de genoemde kenmerken ‘niet-westers’

van de korte en lange afstandsgroep. In zowel de respons cross-sectioneel als het gehele

hebben ingevuld (geboorteland, geboorteland moeder, geboorteland vader en/of zelf-
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benoemde culturele achtergrond). De statushouders (nieuwkomers) hebben eveneens

en Azië (exclusief Indonesië en Japan) of Turkije.9 Veel werkzoekenden in Enschede zijn

een niet-westerse migratieachtergrond, zij behoren in dit onderzoek in principe ook

geboren in Syrië (11,1%) of Turkije (6,0%,) 10 en een klein percentage in Marokko (1,9%).

tot de groep met een niet-westerse migratieachtergrond. Omdat de statushouders wel

De overige werkzoekenden zijn in een westers land geboren. Hiertoe behoren de landen in

verschillen van de groep met een niet-westerse migratieachtergrond en ze vanuit de

Europa (exclusief Turkije), Noord-Amerika, Oceanië, Indonesië en Japan.11 Onze respons op

gemeente Enschede vanaf 2019 een specifieke aanpak krijgen zullen ze in het onderzoek

de cross-sectionele vragenlijst is wat betreft geboorteland representatief ten opzichte van het

als een aparte groep worden beschreven. De statushouders die wij in het crossectionele

gehele werkzoekendebestand (Figuur 2).12 Voor ons onderzoek en de vertaling van de bevin-

en longitudinale onderzoek hebben bevraagd, hebben deelgenomen aan de gewone

dingen naar andere Nederlandse gemeenten is het grote aandeel van Syriërs in het Ensche-

Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak. Zij hebben dus te maken gehad met interventies die

dese werkzoekende bestand gunstig. De literatuur over niet westerse nieuwkomers (status-

ook beschikbaar waren voor anderen in de generieke aanpak.

houders) concentreert zich de laatste tijd namelijk op de groep Syriers. Het SCP- rapport over
Syriërs in Nederland (Dagevos et al. 2018)13 geeft de volgende achtergrond informatie over

Statushouders hebben een voorlopige of voorwaardelijke verblijfsvergunning. Nadat

deze groep:

hun een vergunning is verleend hebben ze recht op woonruimte en begint het proces
van integratie in de Nederlandse maatschappij door middel van werk en/of opleiding.8

“Syrische statushouders (hebben) korter in de opvang hebben gezeten dan eerdere

Het zijn mensen die onder de vreemdelingenwet 2000 artikel 8 vallen. Statushouders

vluchtelingengroepen, al is een gemiddelde duur van negen maanden nog steeds een

zijn – ten opzichte van andere niet-westerse Nederlanders relatief kort in Nederland

aanzienlijke periode. Verder is het zo dat in de opvang velen actief zijn geweest met

en vaak jonger en man. Dat is ook in Enschede en in onze respons het geval. De groep

het volgen van Nederlandse taalles (58%), zelf Nederlands hebben geleerd (55%) of

‘westers’ bestaat uit respondenten die minimaal op één van de vier kenmerken ‘westers’

vrijwilligerswerk hebben gedaan (40%). Veel minder vaak heeft men gedurende de

heeft ingevuld en niet valt onder de groep enkelvoudig Nederlands of niet-westers

opvang betaald werk verricht (6%) of een opleiding gevolgd (18%).”

migratieachtergrond en geen statushouder is.

Geboorteland in het werkzoekendenbestand
De gemeente Enschede registreert in welk land de werkzoekenden geboren zijn. Uit deze
gegevens blijkt dat meer dan de helft van het totale aantal werkzoekenden in de gemeente
Enschede in Nederland is geboren en ongeveer een derde (34,1%) in een niet-westers land
9

(Figuur 2). Onder een ‘niet-westers land’ vallen alle landen in Afrika, Latijns-Amerika

CBS, 2019.

10 Vanuit de reacties op de cross-sectionele vragenlijst kunnen wij concluderen dat naast de mensen die in Turkije zijn geboren en zichzelf
tot de Turkse gemeenschap rekenen er in een Enschede ook een groep is die wel in Turkije is geboren maar zich identificeert als Suryoye.
11

CBS, 2019.

12 p = .337.
8

Vluchtelingendata.nl

13
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https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2018/Syriers_in_Nederland.

Figuur 2: Geboorteland van de totale groep werkzoekenden (N=7071) en de respons
cross-sectioneel (n=1441).

culturele achtergrond. Ruim een kwart (26.5%) heeft een niet-westerse culturele achtergrond aangekruist, naast mogelijk ook Nederlands. Bij de groepen die in niet-westerse
of westerse landen zijn geboren, komen de zelf gerapporteerde culturele achtergrond en

100,0%

het geboorteland niet altijd overeen. Een klein deel (6% van de respondenten met een
migratieachtergrond) ziet zijn of haar culturele achtergrond als enkelvoudig Nederlands,

80,0%
60,0%

terwijl ze daar niet zijn geboren.
63,4%
60,4%

40,0%

Figuur 3: Zelfbenoemde culturele achtergrond van de respons cross-sectioneel (N=122614).

34,1%

4,1%

29,8%

20,0%
5,5% 6,9%

0,0%

Nederland

Niet-westers

Totale bestand werkzoekenden

26,5%

Westers

Respons cross-sectioneel
69,4%

Geboorteland ouders en zelf gerapporteerde culturele achtergrond
In de vragenlijst is er aan de respondenten gevraagd in welk land hun ouders zijn
geboren en wat hun zelfbenoemde culturele achtergrond is. We bekijken wat de culturele achtergrond van de respondent is op basis van deze laatste gegevens in combinatie

Nederlands

met het geboorteland van de respondent.

Niet-westers

Westers

Bij de zelfrapportage vraag naar culturele achtergrond, konden respondenten meerdere
antwoorden aankruisen (maximaal drie). In Figuur 3 is te zien dat 69% van de werk-

14 De respons is hier lager (1226 respondenten op een totaal van 1441 in cross-sectioneel, omdat niet iedereen in het cross-sectionele
onderzoek deze vraag heeft ingevuld. De hele respons op deze vraag (1226) – met Nederlandse, westerse en niet-westerse
achtergrond, inclusief de respons van statushouders, is in deze figuur vertegenwoordigd.

zoekende respondenten zichzelf definieert als enkelvoudig Nederlands wat betreft
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Figuur 4: Verdeling van de respons cross-sectioneel naar ingezetenen, migratieachtergrond
en statushouderschap (N=141015).

In samenspraak met de gemeente Enschede hebben we aan het begin van het onderzoek de hypothese geformuleerd dat het aantal werkzoekende oudkomers met een
niet-westerse migratieachtergrond in het onderzoek zou stijgen wanneer we niet alleen
geboorteland, maar ook zelf gerapporteerde culturele achtergrond zouden meenemen.

10,5%

Gebaseerd op geboorteland heeft 29,8% (Figuur 2) van de werkzoekenden in de respons
van het cross-sectionele onderzoek een niet-westerse migratieachtergrond. Als we ook

10,8%

zelf gerapporteerde culturele achtergrond en geboorteland ouders meenemen, dan zien
we in Figuur 4 dat dit percentage stijgt naar 37,8% . Er zitten dus meer mensen met een

49,2%

niet-westerse migratieachtergrond (statushouders en oudkomer) in de kaartenbak als
er verder wordt gekeken dan geboorteland.

27,3%

Dat is waardevolle informatie voor wie de dienstverlening aan uitkeringsgerechtigden
met een niet-westerse achtergrond wil verbeteren. Het proces van arbeidstoeleiding voor
bijstandsgerechtigden met een niet-westerse achtergrond zou erbij gebaat kunnen zijn om
te erkennen dat de groep die men doorgaans in gedachten heeft groter is dan de afdeling

Nederlands

Niet-westers

Westers

Statushouders

Werk en Inkomen denkt en waarschijnlijk ook diverser van samenstelling. De verbeteringen die geformuleerd worden voor mensen uit een niet-westers geboorteland zouden
een grotere groep nieuwkomers/statushouders en oudkomers ten goede kunnen komen.

15 De verdeling van migratieachtergrond is gebaseerd op geboorteland, geboorteland ouders en zelf gerapporteerde culturele
achtergrond. De volledige gegevens ontbraken voor 31 deelnemers daarom is er bij de verdeling over de groepen sprake van een
n van 1410. De categorie niet-westers in deze figuur betreft werkzoekenden met een niet-westerse culturele achtergrond exclusief
de statushouders.
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Tabel 3: Geslacht, gemiddelde leeftijd en opleidingsniveau respons cross-sectioneel, uitgesplitst naar migratieachtergrond (n=1410).

3.4 Beschrijving achtergrondkenmerken uitgesplitst
achtergrond
In Tabel 3 is de verdeling van geslacht, leeftijd en opleidingsniveau weergeven voor de groep:

•
•
•

Geslacht

Met een enkelvoudig Nederlandse achtergrond (n=709).
De groep oudkomers/ingezetenen met een niet-westerse migratieachtergrond (n=394).

Nederlands
(n=709)

Niet-westers
(n=394)

Westers
(n=155)

Statushouders
(n=152)

Man

44,1%

41,4%

41,9%

80,9%

Vrouw

55,9%

58,6%

58,1%

19,1%

47 jaar

43 jaar

49 jaar

35 jaar

6,5%

15,4%

7,4%

1,3%

LBO/MAVO

38,4%

32,4%

38,3%

5,3%

MBO/
HAVO/VWO

33,2%

29,1%

28,9%

9,3%

HBO/WO

13,7%

8,4%%

18,1%

8%

Onbekend

8,7%

14,8%

7,4%

76%

Gemiddelde
leeftijd

De groep ingezetenen met een westerse migratieachtergrond (n=155).
En de groep statushouders/nieuwkomers (n=152).

Opleidingsniveau

De groep oudkomers met een niet-westerse migratieachtergrond, de groep met een
enkelvoudig Nederlandse achtergrond en de groep met een westerse migratieachtergrond zijn vergelijkbaar als we kijken naar leeftijd en geslacht. In de groep met een
niet-westerse migratieachtergrond zitten relatief meer werkzoekenden die geen opleiding hebben afgerond of alleen een basisopleiding (15,4%) in vergelijking met de enkelvoudig Nederlandse groep (6,5%) en de groep met een westerse migratieachtergrond

Geen/basis

3.5 Migratieachtergrond en afstand tot de arbeidsmarkt

(7,4%). Ook hebben naar verhouding minder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond een hbo of wo opleiding afgerond dan werkzoekende met een enkelvoudige Nederlandse achtergrond. De groep statushouders wijkt het meest af van de andere

Als er binnen de vier groepen respondenten wordt gekeken naar de verhouding korte en

groepen op basis van de achtergrondkenmerken. De statushouders zijn gemiddeld 10

lange afstand tot de arbeidsmarkt, dan zien we dat er in de groep met een enkelvoudige

jaar jonger dan de andere drie groepen. Ook is 20% van de statushouders vrouw in

Nederlandse achtergrond, de groep oudkomers met een niet-westerse migratieachter-

vergelijking met de andere drie groepen waar meer dan de helft van de werkzoekenden

grond en de groep met een westerse migratieachtergrond meer lange afstanders zitten

vrouw is. Wat betreft opleiding is er slechts van een kwart (24%) van de statushouders

dan korte afstanders (Figuur 5). Vooral de diagnose van de enkelvoudig Nederlandse

bekend welke opleiding ze hebben afgerond. Dit kan te wijten zijn aan dat de opleidings-

groep en de groep oudkomers met een niet-westerse migratieachtergrond laten eenzelfde

vormen zoals wij die in Nederland kennen, niet corresponderen met de opleidings-

beeld zien. Ongeveer de helft krijgt de diagnose lange afstand en 40% de diagnose korte

vormen in het land van herkomst.

afstand. Ze worden dus door de diagnoseadviseurs hetzelfde ingedeeld. Bij de groep
statushouders ligt deze verhouding anders. Het merendeel (85,5%) van de statushouders valt in de categorie korte afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente geeft aan dat de
statushouders tot 2018 automatisch in de groep korte afstand werden geplaatst.
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Figuur 5: Verdeling van korte en lang ingeschatte afstand tot de arbeidsmarkt naar migratieachtergrond, respons cross-sectioneel (n=1410).
100,0%

Dit komt voor een deel omdat de het systeem in de gemeente Enschede de statushouders (die in ons onderzoek figureren) tot het begin van 2019 automatisch in de korte
afstandsgroep indeelde. Dat had weinig met hun inhoudelijk verwachte afstand tot de

10,0%

7,1%

10,4%

arbeidsmarkt te maken.

6,6%
7,9%

Figuur 6: Ingeschatte afstand tot de arbeidsmarkt uitgesplitst naar culturele achtergrond,
respons cross-sectioneel (n=1410).

80,0%

60,0%

50,9%

50,3%

61,3%

Korte afstand
0,213

85,5%

40,0%

0,453

0,08
20,0%

0,0%

39,3%

39,1%

Nederlands

Niet-westers

Kort afstand

Lange afstand

Niet-westers
Westers

31,6%

Westers

Nederlands

Statushouders

0,254
Statushouders
0,018

Overig

Lange afstand

0,143

Aan het begin van het onderzoek verwachten we in samenspraak met de gemeente

Nederlands
Niet-Westers

Enschede dat er een oververtegenwoordiging van niet-westerse werkzoekenden in de lange
afstandsgroep o.a. door dat zij minder arbeidsparticipatiekansen hebben en op meerdere

0,297

0,542

Westers
Statushouders

gebieden problematiek ervaren. Dit leidt tot een andere inschatting van diagnoseadviseurs. Hierop volgend is een tweede hypothese opgesteld: we verwachten een ondervertegenwoordiging in de korte afstandsgroep van de niet-westerse werkzoekenden. Beide
hypotheses worden niet bevestigd (Figuur 6). In de lange afstandsgroep is de groep met
een enkelvoudige Nederlandse achtergrond meer vertegenwoordigd dan in de korte
afstandsgroep. Als de niet-westerse groep en de statushouders samen worden genomen,
zien we een kleine oververtegenwoordiging in de korte afstandsgroep (46,7%).
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3.6 Ervaren Gezondheid

“Een slechte gezondheid kan zowel oorzaak als gevolg van werkloosheid zijn.
Werkenden met een slechte gezondheid hebben meer kans om werkloos te worden

In dit onderzoek hanteren we naast toeleiding naar betaald werk en competenties ook

en het voortduren van de werkloosheid gaat gepaard met een verslechtering van

ervaren gezondheid, moeite met meedoen aan de maatschappij en de grootte van het

de gezondheid. Een werkloze met een goede gezondheid lijkt een grotere kans op

sociale netwerk als uitkomstmaten om te kijken wat de effecten van de EAA zijn. We

werk te hebben dan een werkloze met een minder goede gezondheid. Daarnaast is

hebben de respondenten in het cross-sectionele deel gevraagd hoe gezond zij zichzelf

denkbaar dat mensen met een minder goede gezondheid die wel een baan kunnen

vinden, of ze het makkelijk of moeilijk vinden om te participeren in de maatschappij en

krijgen, minder uitzicht hebben op een aantrekkelijke baan, het soort baan dat

of ze genoeg sociale contacten hebben. We kijken hoe de verschillende groepen hier op

mogelijk juist gunstige effecten op de gezondheid heeft.” (De Koning et al., 2008).

scoren als er een onderscheid wordt gemaakt in (zelf gerapporteerde) culturele achtergrond en afstand tot de arbeidsmarkt.

Tien jaar later vatten Muilwijk-Vriend en collega’s de bevindingen uit de literatuur opnieuw
samen: De relatie tussen gezondheid en arbeid werkt dus twee kanten op: een slechtere gezond-

Gezondheid in de respons en in de literatuur

heid verkleint de kans op werk, maar werkloosheid kan ook de gezondheid verslechteren.

Aan respondenten is gevraagd wat voor cijfer zij hun eigen gezondheid geven op een
schaal van 1 tot 10. Gemiddeld genomen geven alle respondenten hun gezondheid het

Korte en lange afstand tor de arbeidsmarkt

cijfer 6.3. Wanneer we het uitsplitsen naar de groepen, geven de enkelvoudig Nederlandse

Als er in de Enschedese respons op de cross-sectionele vragenlijst wordt gekeken naar

groep, de groep met niet-westerse migratieachtergrond en de groep met een westerse

de verschillen tussen de groep met een ingeschatte korte afstand tot de arbeidsmarkt en

migratieachtergrond hun gezondheid gemiddeld respectievelijk een 6.0, 5.8 en 5.9. De

de groep met een ingeschatte lange afstand tot de arbeidsmarkt, dan zien we dat groep

groep statushouders gaf hun gezondheid gemiddeld een hoger cijfer dan de andere drie

met een lange afstand hun gezondheid een lager cijfer geeft. Zij geven hun gezondheid

16

groepen, namelijk een 7.1. Het gemiddelde ervaren gezondheidscijfer in Nederland

gemiddeld een 5.5. Werkzoekenden die een korte afstand tot de arbeidsmarkt hebben,

in 2018 ligt aanzienlijk hoger dan die van de werkzoekende in de gemeente Enschede.

geven hun gezondheid gemiddeld een 6.7. Dit is dus meer dan een punt hoger dan de

Zo ervaart bijna 80% van de bevolking zijn gezondheid als goed of zeer goed. Dit komt

werkzoekenden met een lange afstand tot de arbeidsmarkt.18

overeen met een cijfer tussen de 7 en de 10.17 Uit de literatuur over baan-hebbenden en
baanlozen blijkt ook dat ervaren gezondheid en arbeidsmarktparticipatie als twee-rich-

Daarmee loopt de Enschedese respons in lijn met wat we zouden kunnen verwachten

tingsverkeer met elkaar samenhangen ( De Koning et al., 2008; Muilwijk-Vriend, et al.,

op basis van de literatuur. In 2016 publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek

2019; beiden in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De

een rapport waaruit bleek dat hoe langer mensen in de bijstand zitten, hoe ongezonder

Koning, Collewet en Gravesteijn-Ligthelm spraken in 2008 van een tweezijdig verband:

zij zich voelen en hoe meer zij vinden dat ze niet meer kunnen werken.

16 p < .001
17

CBS statline (2019)

18 P < .001
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3.7 Maatschappelijke participatie en sociaal netwerk

De vruchteloze sollicitatiepogingen en het effect van niet-werken op de gezondheid19, zijn
daar debet aan. In Enschede geldt net zoals in de rest van Nederland dat werkzoekenden
die de diagnose korte afstand tot de arbeidsmarkt hebben gekregen, zich gezonder voelen

Meedoen aan de maatschappij en ervaren belemmeringen

dan werkzoekenden die de diagnose lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben gekregen.

Aan de respondenten is gevraagd of ze het moeilijk vinden om deel te nemen aan de

Wie langer werkloos is, heeft minder kans om op korte termijn een baan te verkrijgen en

maatschappij (Tabel 4). Ongeveer 40% van de enkelvoudig Nederlandse groep, de groep

hoe langer men werkloos is, hoe slechter men de eigen gezondheid gaat ervaren.

met een niet-westerse migratieachtergrond en de groep met een westerse migratieachtergrond vindt het (erg of een beetje) moeilijk om deel te nemen aan de maatschappij.

Mensen die door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid niet deelnemen aan het

Bij de groep statushouders/nieuwkomers ligt dit hoger, namelijk bijna driekwart van

arbeidsproces zijn minder tevreden met het leven dan werkenden. Volgens SCP-on-

de statushouders (74,8%) geeft aan het (erg of een beetje) moeilijk te vinden om mee

derzoeker: Patricia van Echtelt is de (ervaren) gezondheid hier een cruciale factor. Zij

te doen in de maatschappij. Van de groep oudkomers met een niet-westerse migratie-

schrijft in de publicatie getiteld Een baanloos bestaan dat:

achtergrond geeft iets meer dan de helft (55,3%) aan het niet moeilijk te vinden om deel
te nemen aan de maatschappij dit ligt lager dan bij de enkelvoudig Nederlandse groep,
waarbij ongeveer twee derde (62,1%) het niet moeilijk vindt.20

“Gezondheid niet alleen een directe invloed heeft op de tevredenheid, maar ook
een indirect effect via sociale uitsluiting, materiële deprivatie en inactiviteit op de
arbeidsmarkt.” (Van Echtelt, 2010)

Voor de respondenten die aangeven dat ze het erg of een beetje moeilijk vonden om deel
te nemen aan de maatschappij, is er doorgevraagd naar waarom ze het moeilijk vinden.

Met andere woorden, via een verhoudingsgewijs slechtere gezondheid, ervaren uitke-

Ze konden hier meerdere antwoorden aankruisen (maximaal drie). Van hen gaf het

ringsgerechtigden ook verhoudingsgewijs meer sociale uitsluiting volgens de litera-

grootste gedeelte aan dat dit komt doordat ze zich geestelijk (259 in totale respons) of

tuur. In het longitudinale onderzoek (zie hoofdstuk 4 en 5) is daar bij de Enschedese

lichamelijk (271 in totale respons) niet goed voelen. Voor de groep met een enkelvoudig

respondenten via een uitgebreidere vraag over discriminatie op doorgevraagd. In het

Nederlandse achtergrond zijn geestelijk niet goed voelen, lichamelijk niet goed voelen

cross-sectionele onderzoek hebben we in dit kader vragen kunnen stellen over de

en te weinig geld hebben de belangrijkste redenen waarom ze het moeilijk vinden om

sociale contacten van de respondenten in Enschede en over het gemak waarmee zij mee

deel te nemen aan de maatschappij. De groep met een westerse migratieachtergrond

konden doen aan de maatschappij.

laat een soortgelijk beeld zien. Bij de groep oudkomers met een niet-westerse migratieachtergrond ligt dit anders. Zij benoemen naast zich geestelijk en lichamelijk niet goed
voelen, ook het niet goed spreken van de Nederlandse taal als belangrijke reden.

19 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/24/bijna-helft-bijstandsontvangers-kan-of-wil-niet-werken en https://www.divosa.nl/nieuws/
bijstand-versterkt-gevoel-niet-te-kunnen-werken.

20 p < .001.
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Bij de groep statushouders is de Nederlandse taal niet goed spreken de belangrijkste

Tabel 6: Vindt u dat u genoeg contacten heeft met andere mensen? Respons cross-sectioneel
uitgesplitst naar migratieachtergrond (n=1395).

reden waarom deelname aan de maatschappij als moeilijk wordt ervaren. Het lichamelijk
en geestelijk niet goed voelen wordt weinig genoemd door deze groep. Dit in lijn met dat
de statushouders hun gezondheid een hoger cijfer geven dan de andere drie groepen.
Tabel 5: Vindt u het moeilijk om aan de maatschappij mee te doen? Respons cross-sectioneel uitgesplitst naar diagnoseadvies.
Ja, ik vind
het erg
moeilijk

Ja, ik vind het een beetje
moeilijk

Nee, ik vind het niet
moeilijk

Korte afstand (n=620)

10,0%

32,9%

57,1%

Lange afstand (n= 681)

17,3%

26,9%

55,8%

Totaal (n=1433)

14,4%

29,8%

55,8%

Nederlands

Niet-westers

Westers

Statushouder

Totaal

Ja

60,6%

48,0%

53,0%

20,7%

52,3%

Ja, maar ik zou wel wat
meer andere mensen
willen leren kennen

16,2%

10,7%

13,9%

26,2%

15,5%

Ja, maar ik zou wel wat
meer mensen buiten
mijn familie willen
leren kennen

5,1%

9,1%

6,0%

13,8%

7,2%

Nee, ik ken weinig
mensen buiten mijn
familie

11,7%

19.1%

18,5%

32,4%

16,6%

Wil ik niet zeggen/
weet ik niet

6,3%

13,1%

8,6%

6,9%

8,5%

Iets minder dan de helft van zowel de korte (42,9%) als de ingeschatte lange (44,2%)

Sociale contacten

afstandsgroep vindt het een beetje of erg moeilijk om mee te draaien in de maatschappij
21

(Tabel 5). De redenen waarom variëren voor beide groepen. Zo benoemt de lange

Aan de respondenten is de vraag gesteld of ze genoeg contact hebben met andere

afstandsgroep geestelijk en/of lichamelijke problemen het meest. De grootste moeilijk-

mensen. Ongeveer de helft (52,3%) van de respondenten vindt dat ze genoeg sociale

heden liggen voor de korte afstandsgroep bij de Nederlandse taal en daarna bij zich gees-

contacten heeft met andere mensen (Tabel 6). Meer dan de helft (60,6%) van de enkel-

telijk niet goed voelen en te weinig geld hebben. Bijna de helft van de korte afstandsgroep

voudig Nederlandse groep zonder migratieachtergrond antwoordt met een volmondig

heeft een niet-westerse achtergrond of is statushouder. Dit biedt een verklaring voor

‘ja’ op de vraag of ze genoeg sociale contacten hebben. De groep met een niet-wes-

waarom de Nederlandse taal een belemmering vormt voor maatschappelijke participatie.

terse migratieachtergrond (geen statushouders) geeft aan over het algemeen wel genoeg
contacten te hebben (58,0%), maar dat ze tegelijkertijd wel wat meer andere mensen
zouden willen leren kennen (19,8%). Voor de groep statushouders ligt dit percentage
een stuk lager. Slechts 20,7% vindt dat ze genoeg contacten hebben met andere mensen.

21 P < .001
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Tabel 7: Achtergrondkenmerken respons longitudinaal T0 uitgesplitst naar migratieachtergrond (n=464).

Geslacht

Nederlands
(n=317)

Niet-westers
(n=95)

Statushouders
(n=52)

Man

43,2%

37,9%

88,5%

Vrouw

56,8%

62,1%

11,5%

47 jaar

45 jaar

35 jaar

6,2%

7,8%

0,0%

LBO/
MAVO

37,3%

23,3%

7,7%

MBO/
HAVO/
VWO

31,8%

35,6%

11,5%

HBO/WO

18,1%

17,8%

11,5%

Onbekend

6,5%

6,7%

69,2%

Gemiddelde leeftijd
Opleidingsniveau

Basis

Hoe verloopt de toewijzing naar de lange of korte afstandsgroep tot de arbeidsmarkt
als we mensen zonder en met niet westerse achtergrond vergelijken? Hoe verschilt de
toewijzing naar kort en lang advies per groep? Worden oudkomers met een niet-westerse migratieachtergrond vaker in de lange afstandsgroep ingedeeld dan oudkomers
met een westerse migratieachtergrond? Worden oudkomers met een niet-westerse
migratieachtergrond eerder of vaker in de lange afstandsgroep ingedeeld dan werkzoekenden met een enkelvoudig Nederlandse achtergrond? En hoe zit het met de groep
statushouders? Geeft de gemeente Enschede die bij binnenkomst op het Werkplein al
een lange-afstandsadvies omdat zij bijvoorbeeld de Nederlandse taal nog moeten leren?
Of werkt het anders?
Bovendien hebben we zicht gekregen op hoe werkzoekenden van verschillende migratieachtergronden hun eigen gezondheid, maatschappelijke participatie en sociale
netwerk ervaren. Hier vatten we de belangrijkste bevindingen uit het cross-sectionele

Bij de groep met een lange afstand tot de arbeidsmarkt vindt meer dan de helft (57,8%)

onderzoeksdeel samen.

dat ze genoeg contact hebben met anderen. Bij de respondenten met een korte afstand
is dit iets minder dan de helft (47,7%). Bij beide groepen geeft een klein aantal aan dat ze

Representatieve respons op leeftijd en geslacht

weinig mensen buiten hun familie kennen (korte afstand 17,6% en lange afstand 15,1%).

Er zijn voor dit onderzoeksdeel bijna 6000 (5879) werkzoekenden in de gemeente
Enschede benaderd, waarvan uiteindelijk 25% (1441) een korte vragenlijst heeft inge-

3.8 Samenvattend: bevindingen van het cross-sectionele
onderzoek

vuld. Met die 25% hebben we qua geslacht en leeftijd een representatieve selectie van
het werkzoekendenbestand in de gemeente in ons onderzoek betrokken. Qua opleiding
zijn de respondenten in dit onderzoek niet helemaal representatief, maar de overver-

In het cross-sectionele onderzoeksdeel hebben we zicht gekregen op wie er bij aanvang

tegenwoordiging van hogere opleidingen is niet te vermijden in onderzoek dat digitaal

van het onderzoek (2018) in het werkzoekendenbestand van de gemeente Enschede

uitgezet wordt: hoe hoger opgeleid, hoe eerder men nu eenmaal een via email verstuurde

zitten en hoe de samenstelling van dit bestand is. Daarnaast hebben we geanalyseerd of

vragenlijst invult. Omdat dit fenomeen zich voor alle migratieachtergronden voordoet is

de migratieachtergrond van de cliënt al bij aanvang van het arbeidstoeleidingsproces –

er geen aanleiding om te veronderstellen dat de genoemde oververtegenwoordiging de

namelijk in de fase van het diagnose-advies, een rol speelt.
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antwoorden op de onderzoeksvragen in dit onderzoek op effectniveau 3 zal beïnvloeden.22

Syrië, Irak en libanon en wegens hun geloof gevlucht zijn. Van de circa 30.000 Suryoye

Met andere woorden: de vraag of migratieachtergrond een rol speelt in de uitvoering van het

in Nederland woont het merendeel in Twente.

diagnoseadvies van de afdeling Werk en Inkomen kunnen we met deze respons vooralsnog
goed beantwoorden.

Binnen dit onderzoek hebben we naast geboorteland van de cliënt, ook het geboorteland
van de vader en moeder mee laten tellen. Daarmee komen we dichter bij de definitie die

Samenstelling Enschedees klantenbestand: mét en zónder
migratieachtergrond

(en het percentage dat) het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bij het tellen van

In de respons op het cross-sectionele onderzoek blijkt 11% statushouder – nieuwkomer

deld vormen in Nederland personen met een niet-westerse migratieachtergrond 51% van

met een niet-westerse achtergrond- , 11% heeft een westerse migratieachtergrond en

de bijstandspopulatie; personen met een Nederlandse achtergrond 39% en personen met

27% in de respons is een oudkomer/ingezetene met een niet-westerse migratieachter-

een westerse migratieachtergrond minder dan 1%. 24

bijstandsgerechtigden met een niet-westerse achtergrond in Nederland hanteert. Gemid-

grond . Circa 38% in de respons op de cross-sectionele vragenlijst heeft dus (al dan niet
zelf gerapporteerd) een niet-westerse migratieachtergrond.

In ons onderzoek hebben we ook de zelf gerapporteerde culturele achtergrond van
de respondent meegenomen. Zo geteld, heeft 38% van de cross-sectionele respons in

Als er in het kader van migratieachtergrond alleen zou worden gekeken naar geboorte-

Enschede een niet-westerse migratieachtergrond. Dit zijn voor 11% nieuwkomers en

23

land van de cliënt zoals Enschede doet -, dan heeft tegen de 30% van de werkzoekenden in

voor 27% oudkomers. Er zitten dus meer mensen met een niet-westerse migratieach-

Enschede een niet-westerse migratieachtergrond. Bijna één derde (29,8%) van de totale

tergrond in de kaartenbak van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Enschede

groep werkzoekenden (HUG) in de gemeente Enschede is namelijk zelf in een niet-wes-

als er verder wordt gekeken dan geboorteland van de cliënt/werkzoekende zelf. Dit is

ters land geboren. Dit is hoog in vergelijking met de rest van Nederland, waar gemiddeld

een gegeven om bij het verbeteren van de dienstverlening in de toekomst rekening mee

10,7% van de werkzoekenden (HUG) een niet-westerse migratieachtergrond heeft.

te houden (zie verder hoofdstuk 7).

Waarschijnlijk speelt hier de aantrekkingskracht van de grootste Syrisch Orthodoxe
(christelijke) kerk in Europa die in Enschede staat. Die trekt steeds opnieuw nieuw-

In vergelijking met de rest van Nederland is dit percentage overigens nog laag: 38% niet

komers van de gemeenschap van Suryoye of Arameeërs die afkomstig zijn uit Turkije,

westers in de cross-sectionele respons ten opzichte van 51% gemiddeld in het bijstandgerechtigdenbestand in Nederland. Wellicht speelt in Enschede het grote contingent werkzoekenden met een westerse migratieachtergrond een rol: 11% in de cross-sectionele
respons ten opzichte van nog geen 1% gemiddeld in Nederland; in Enschede vaak mensen van

22 ZonMw geeft in Vakkunidig ana het Werk regels omtrent het effectniveau waaraan de onderzoeken moeten voldoen. Dit onderzoek
kan uitspraken doen op effectniveau 3. We hebben bovendien geprobeerd om het opleidingseffect aan de migratieachtergrond
kant zoveel mogelijk in te dammen door de cross-sectionele vragenlijst ook in het Arabisch en het Turks aan te bieden. Daar is ook
veel gebruik van gemaakt.

oorspronkelijk Duitse, Spaanse en of Italiaanse komaf (voormalige textielarbeid), of mensen
die na een studie aan de Universiteit Twente binnen de regio Enschede werk blijven zoeken.

23 De gemeente Enschede noteert alleen het geboorteland van de cliënt zelf en niet van zijn of haar ouders – zoals wel gebruikelijk
is in de definitie van niet westerse migratieachtergrond die het CBS geeft, zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/faq/specifiek/wat-verstaathet-cbs-onder-een-allochtoon-

24 https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82016NED/table?ts=1585231309532. Peildatum: januari 2018.
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Geen verschil naar migratieachtergrond in diagnoseadvies
Uit het cross-sectionele onderzoek blijkt: voor de indeling in de korte of de langeaf-

Statushouders uitzondering op de regel: man, 35 jaar en automatisch
bij kort

standsgroep tot de arbeidsmarkt (de fase van het diagnoseadvies) maakt de migratie-

Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hebben zelfs een kleine overver-

achtergrond niets uit. De cruciale knip in het bestand tussen kort en lang diagnosead-

tegenwoordiging in de korte afstandsgroep, maar dat komt door de tot 2019 automa-

vies ( Kremers et al., 2017) heeft in de eerste fase van de Enschedese Arbeidsmarkt

tische toewijzing van een korte afstands-advies aan de statushouders in Enschede. De

Aanpak dus ook geen gevolgen voor het aanbod dat mensen met en zonder niet westerse

statushouders vormen in het cross-sectionele onderzoek 28% van de mensen met een

achtergrond krijgen. In de volgende hoofdstukken zullen we kijken of later in de EAA

niet-westerse migratieachtergrond: een goed kwart. De groep statushouders is een

wel verschillen optreden tussen de migratieachtergronden.

vreemde eend in de bijt van dit onderzoek: de groep bestaat voor 80% uit mannen en
de gemiddelde leeftijd is 35 jaar. We komen hier nog op terug in de volgende hoofd-

Uit het cross-sectionele onderzoek blijkt dat leeftijd veel bepalender is - dan migra-

stukken. Voor driekwart van de statushouders uit de cross-sectionele respons was de

tie-achtergrond- in Enschede voor het diagnoseadvies kort of lang: hoe jonger de klanten

opleiding onbekend in het registratiesysteem. Dat is een gegeven waar de professionals

zijn, hoe vaker ze in de korte afstandsgroep komen. De hele groep korte afstanders is

van de gemeente Enschede - werkzoekendebegeleiders en tegenwoordig de regiefuncti-

een stuk jonger dan de lange afstanders: gemiddeld 39 jaar en gemiddeld 51 jaar. De

onarissen - mee kampen en dat zij in de face-to-face dienstverlening aan deze nieuwko-

groep met een niet-westerse migratieachtergrond in ons onderzoek (statushouders en

mer-klanten trachten op te helderen.

oudkomers/ingezetenen samen) is gemiddeld jonger dan de enkelvoudig Nederlandse
groep. Ruim de helft (57%) van het totaal aantal werkzoekenden in Enschede heeft een

Klein verschil door migratieachtergrond in ervaren gezondheid

lange afstand tot de arbeidsmarkt: zij vormen het zogenaamde Wijkbestand. In de totale

Op ervaren gezondheid scoren werkzoekenden met een enkelvoudig Nederlandse achter-

cross-sectionele respons zijn iets minder mensen met een lange afstand tot de arbeids-

grond in Enschede een 6.0 op een schaal van 10. Oudkomers met een niet-westerse migra-

markt (43%), daarmee kent de cross-sectionele dataset een oververtegenwoordiging

tieachtergrond een 5.8 en statushouders/nieuwkomers een 7.1. De ingeschatte afstand tot

van korte afstanders. Mensen met het diagnoseadvies korte afstand horen in Enschede

de arbeidsmarkt geeft een groter verschil in ervaren gezondheid. We zien dat de groep met

bij het Werkpleinbestand. Binnen de lange afstandsgroep is er geen oververtegenwoor-

een lange afstand – het zogenaamd Wijkbestand in Enschede- hun gezondheid gemid-

diging van werkzoekenden met een niet-westerse migratieachtergrond. Wie de groep

deld een 5.5 geeft; terwijl werkzoekenden die als diagnoseadvies een korte afstand tot de

oudkomers met niet-westerse migratieachtergrond vergelijkt met de groep met een

arbeidsmarkt hebben – het zogenaamde Werkpleinbestand -, hun gezondheid gemiddeld

enkelvoudige Nederlandse achtergrond komt qua toewijzing van kort en lang op (bijna)

een 6.7 geven. De respons in Enschede bevestigt daarmee de inzichten uit de literatuur: des

precies dezelfde percentages uit: 50% van beide groepen wordt in de lange afstandsgroep

te langer men werkloos is, hoe slechter men de eigen gezondheid gaat ervaren. Het CBS

ingedeeld, 39% van deze groepen wordt in de korte afstand ingedeeld (en 10% beland in

bericht dat mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hun gezondheid over het

een overige categorie figuur 5).

algemeen vaker als slechter dan mensen met een enkelvoudige Nederlandse achtergrond:
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tegen de 73% van de niet westerse ervaart de gezondheid als goed tot zeer goed waar 79%

en/of lichamelijk niet goed voelen dat het moeilijk maakt om mee te doen. Het verschil in

van de mensen met een Nederlandse achtergrond dat doet. Qua psychische gezondheid

percentages (38%, 45% of 73%) in moeite met meedoen aan de samnleving is een signifi-

voelt bij niet westers 19% zich psychisch ongezond en bij de mensen met Nederlandse

cant verschil in ons onderzoek dat terug te voeren is op migratieachtergrond. Dat geldt ook

achtergrond 11%. 25

voor het verschil in de vraag naar sociale contacten. Slechts een vijfde van de statushouders
in het cross-sectionele databestand vindt dat ze genoeg sociale contacten hebben. Bij de

We weten niet of dat verschil voor bijstandsgerechtigden even groot is. In het cross-sec-

niet-westerse groep oudkomers is dat 48%. Bij de Nederlandse groep vindt 61% dat ze

tionele databestand uit Enschede verschillen niet-westerse oudkomers en bijstands-

genoeg contacten hebben.

gerechtigden met een Nederlandse achtergrond 0,2 punt in het cijfer dat zij aan hun
gezondheid geven. Dat verschil is minder groot dan het verschil tussen de Enschedese

Volgens het CBS (Van Gaalen en Te Riele, 2017) ervaart driekwart van de mensen in

bijstandsgerechtigden met kort en lang advies en minder groot dat het verschil tussen

de bijstand naast een laag inkomen (kleine welvaart) ook een klein welzijn. Daarmee

bijstandsgerechtigden en het gemiddelde van de Nederlandse bevolking. Uitkeringsont-

is hun kwaliteit van leven beduidend minder goed dan van mensen die geen uitkering

vangers zijn over het algemeen minder tevreden met hun gezondheid dan mensen met

ontvangen. Ook uit ons onderzoek in Enschede blijkt dat de voorwaarden voor geluk en

betaald werk (Van Gaalen en Te Riele, 2017), niet alleen met hun lichamelijke gezond-

tevredenheid in het leven bij bijstandsgerechtigden minder ruim aanwezig zijn dan bij

heid, ook met hun psychische gezondheid. Niet-westerse uitkeringsontvangers zijn weer

anderen. Op ervaren gezondheid, sociale contacten en meedoen met de maatschappij

iets ontevredener daarmee dan westerse en mensen met een Nederlandse achtergrond.

scoren de respondenten uit Enschede lager dan niet bijstandsgerechtigden in Nederland doen. Uitgesplitst naar migratieachtergrond blijkt dat niet-westerse oudkomers

Groot verschil in sociaal netwerk en moeite met meedoen in de
maatschappij

en niet-westerse nieuwkomers (statushouders) het op bijna alle punten nog moeilijker

Op de vraag of de werkzoekenden het moeilijk of makkelijk vinden om aan de maatschappij

uitzondering op deze regel vormen de bijstandsgerechtigde statushouders in Enschede

mee te doen zegt bijna driekwart van de statushouders in het cross-sectionele databestand

die hun eigen gezondheid gemiddeld een 7,1 geven. Wellicht speelt hierbij mee dat zij

in Enschede dat (erg of een beetje) moeilijk te vinden.

vaak uit oorlogsgebieden komen en vluchttrajecten hebben meegemaakt. Daarmee

hebben dan werkzoekenden met een Nederlandse achtergrond in de gemeente. De enige

vergeleken is de situatie hier in Nederland wellicht hoe dan ook fijner voor hen.
De taal vormt voor hen een barrière. de oudkomers met een niet-westerse migratieachtergrond komt het op 45%. Bij de enkelvoudig Nederlandse groep is dit een derde. Bij
niet-westerse oudkomers en mensen zonder migratieachtergrond gaat het om een geestelijk

25 https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83005NED/table?ts=1585422787606: CBS, Statline 2018 Gezondheid en zorggebruik; persoonskenmerken.
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4

Uitgangspositie van
werkzoekenden in T0
longitudinaal
Korte en lange afstand in het longitudinale onderzoek

In de volgende twee hoofdstukken worden de resultaten van de longitudinale studie
beschreven. In dit onderzoeksdeel zijn werkzoekenden een jaar lang gevolgd (2018-

T0

2019), door middel van een vragenlijst (op drie meetmomenten) waarin vragen en stel-

Totaal 207 korte afstand en 209 lange afstand.
Nederlands (zonder
migratieachtergrond)

Nietwesters

Statushouder

Totaal

Kort (werkplein)

126

40

41

207

Lang (wijk)

157

47

5

209

34

8

6

48

317

95

52

464

lingen zijn voorgelegd. Er is bijvoorbeeld gevraagd naar de instrumenten die de deelnemers aan de EAA aangeboden krijgen. Ook zijn er verschillenden stellingen voorgelegd,
de stellingen gaan onder andere over de vorderingen op uitstroom naar regulier betaald
werk en de wegen die mensen bewandelen om werk te zoeken (zoals vacatures zoeken

Overig (geen segmentering,
beperkt arbeidsvermogen)

in de krant en speeddaten met nieuwe werkgevers).

Totaal

Aan het longitudinale onderzoek deden minder mensen mee dan aan het cross-sectionele onderzoek: de eenmalige cross-sectionele vragenlijst trok een respons van 1441

T1

respondenten. De eerste meting (T0) in het longitudinale deel trok 464 respondenten.

Totaal 151 korte afstand en 149 lange afstand.

Alleen de mensen die in het cross-sectionele deel hadden aangegeven dat ze mee wilden
doen aan een langer lopend, uitgebreider onderzoek van een jaar hebben de longitudi-

Kort (werkplein)

nale vragenlijst gekregen. Natuurlijk is er dan een verval in respons; ook bij meting 2

Lang (wijk)

(moment T1) en meting 3 (moment T2) is dat het geval. Dat is onvermijdelijk. In het

Overig (geen segmentering, beperkt arbeidsvermogen)

volgende overzicht is het verloop van het longitudinale onderzoek in beeld gebracht en
is de respons op T0 (juni 2018), T1 (december 2018) en T2 (juni 2019) uitgesplitst naar

Totaal

diagnoseadvies (korte en lange afstand tot de arbeidsmarkt) en migratieachtergrond.26
In het longitudinale onderzoek zijn de werkzoekenden met een westerse migratieachter-

T2

grond buiten beschouwing gehouden. Reeds bij aanvang van het longitudinale onder-

lange afstanders mee (T0: 207:209; T1 151:149) en bij de derde meting hadden de lange
afstanders van het Wijkbestand een licht overwicht: 108 kort tegenover 124 lang.
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Statushouder

Totaal

93

30

28

151

116

30

3

149

25

8

4

37

234

68

35

337

Nederlands (zonder
migratieachter-grond)

Nietwesters

Statushouder

Totaal

Kort (werkplein)

69

20

19

108

Lang (wijk)

99

22

3

124

overig (geen segmentering,
beperkt arbeidsvermogen)

19

5

3

27

187

47

25

259

Totaal
26 De categorie ‘overig’ komt van de gemeente Enschede en is voor dit onderzoek niet van belang.

Nietwesters

Totaal 108 korte afstand en 124 lange afstand.

zoek was de oververtegenwoordiging van de groep met een kort-afstand-diagnoseadvies
in de respons verdwenen. De eerste twee metingen deden ongeveer evenveel korte als

Nederlands (zonder
migratieachtergrond)

Een uitgebreide longitudinale vragenlijst

We vroegen de respondenten in het longitudinale onderzoek bovendien om te reageren

We vroegen mensen in die longitudinale vragenlijst onder andere impliciet en expliciet,

op stellingen over zelfredzaamheid (met ‘ja’, ‘nee’ en ‘weet niet’ als antwoordopties), zoals:

•
•
•
•

concreet en abstract over hun sollicitatieactiviteiten, hun inschatting van de kansen op
werk en hun waardering van de informatie die ze van de gemeente Enschede krijgen
bij het zoeken naar werk. We legden bijvoorbeeld stellingen (met als antwoordopties:
‘helemaal niet mee eens’, ‘niet mee eens’, ‘mee eens’ en ‘helemaal eens’) voor als:

•
•
•
•

Ik ben van plan de komende weken en (grotere) baan te gaan zoeken.

Ik zoek steun bij anderen als het moeilijk wordt.
Ik vraag andere mensen makkelijk om hulp of advies.
Ik kan goed keuzes maken.
Ik kan brieven en formulieren van instanties (gemeente, zorgverzekering, belasting)
goed begrijpen.

Ik zou gelukkiger zijn als ik (meer) werk.
Anderen verwachten van mij dat ik (meer) ga werken.

Het vertrouwen in de Nederlandse samenleving is door onder andere de volgende stel-

Mensen die belangrijk voor me zijn, vinden dat ik moet werken.

lingen bevraagd (met ‘ja’, ‘nee’ en ‘weet niet’ als antwoordmogelijkheden):

•
•
•

Daarnaast is er ook gekeken naar zachtere uitkomstmaten als ervaren gezondheid,
moeite met maatschappelijke participatie, sociaal netwerk, zelfredzaamheid, gevoel
van thuis zijn in de samenleving, en ervaren discriminatie. Heeft meedoen aan de
Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak (positieve) effecten voor de bijstandsgerechtigden?
En verschillen deze effecten naar migratieachtergrond? Dat zijn de twee grote vragen in
het longitudinale onderzoek.
We vroegen in het longitudinale onderzoek uitgebreider dan in het cross-sectionele
onderzoek. Waren er in de cross-sectionele vragenlijst in totaal acht vragen; in de longitudinale vragenlijst kon een respondent bij een bepaalde routing op maximaal vijvendertig vragen uitkomen. We vroegen in het longitudinale deel direct en indirect naar de
uitkomstmaten. Bij gezondheid hebben we bijvoorbeeld wederom direct gevraagd naar
een gezondheidscijfer, maar ook indirect naar het al dan niet moeite hebben met uit bed
komen (dag- en nachtritme), traplopen en dergelijke.
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Ik voel mij in deze samenleving gewaardeerd als mens.
Deze samenleving houdt rekening met mensen die geen werk hebben.
Deze samenleving helpt mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven.

4.1

Deelnemer T0 naar migratieachtergrond en
kenmerken

De statushouders in T0 van het lo ngitudinale onderzoek zijn gemiddeld 10 jaar jonger
dan de andere twee groepen. Daarnaast bestaat de groep statushouders voornamelijk
uit mannen (88,5%). De Nederlandse groep zonder migratieachtergrond is redelijk

De T0-meting is ingevuld vanaf juni tot en met juli 2018 door 464 werkzoekenden in de

gelijk verdeeld wat betreft geslacht. De groep oudkomers met een niet-westerse migra-

gemeente Enschede. De verzamelde respons ziet er naar migratieachtergrond uit zoals

tieachtergrond bestaat uit iets meer vrouwen (62,1%) dan mannen. Bij opleidingsniveau

in Figuur 7 weergegeven.

ontbreekt er informatie. Van 56 werkzoekenden op het totaal van 464 respondenten in
T0 is het opleidingsniveau onbekend. Hiervan vallen 26 onder de groep statushouders.27

Figuur 7: Respons longitudinaal T0 uitgesplitst naar migratieachtergrond (n=464). NB
de categorie met een niet-westerse achtergrond is hier zonder de statushouders.

Verder is er gekeken naar de nationaliteiten van de oudkomersmet een niet-westerse
migratieachtergrond en van de werkzoekende statushouders. Dit is gedaan op basis

T0

van het geboorteland van de respondent. Het grootste deel van de respondenten met
een niet-westerse achtergrond, namelijk een kwart (25,3%), is in Nederland geboren.
Verder komen de Nederlandse Antillen, Syrië en Turkije het vaakst voor als geboor-

52

teland van de niet-westerse respondent (allen 9,5%). Van de statushouders die deel

95

hebben genomen aan de T0, is bijna iedereen geboren in Syrië (94,2%).
317

Om te kijken of en hoe representatief de groep die heeft deelgenomen aan de longitudinale vragenlijst (T0) is ten opzichte van de respons op het cross-sectionele deel, laten
Nederlands

Niet-westers

we in de volgende paragraaf zien wat er in de stap van cross-sectioneel onderzoek naar

Statushouders

longitudinaal onderzoek gebeurt met de respons in ons onderzoek.

In Tabel 7 is de verdeling van geslacht, leeftijd en opleidingsniveau weergeven voor de
respondenten uit de Nederlandse groep zonder migratieachtergrond, de groep oudkomers
met een niet-westerse migratieachtergrond en de groep nieuwkomers/statushouders.

27 Er lijkt, op basis van de gegevens die er wel zijn, een verband te bestaan tussen het opleidingsniveau en tot welke groep iemand
behoort, maar het grote aantal missende waarden zorgt ervoor dat er een zeer vertekend beeld is en hier geen conclusies uit
getrokken kunnen worden. Deze variabele zal daarom ook niet als controlevariabele meegenomen worden in de verdere analyse.
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4.2 Van cross-sectioneel naar T0: achtergrondkenmerken
en zachte uitkomstmaten

Tabel 9 laat zien dat wat betreft leeftijd de respons op de T0 in overeenstemming is met de
cross-sectionele respons. De gemiddelde leeftijd van de drie groepen wijkt minimaal van
elkaar af. Voor de verdeling van geslacht zien we dat er in de T0 meer mannen zitten in

In deze paragraaf zijn de deelnemers aan T0 van het longitudinale onderzoek verge-

de groep statushouders en meer vrouwen in de groep oudkomers met een niet-westerse

leken met de deelnemers aan de cross-sectionele vragenlijst. Dat kan op de volgende

migratieachtergrond (Tabel 10). Ook de verdeling van het aantal respondenten qua diag-

achtergrondkenmerken:

noseadvies blijft nagenoeg hetzelfde bij de T0 (Tabel 11). De enkele verschillen die er zijn

•
•
•
•

Migratieachtergrond

op achtergrondkenmerken tussen T0 en het crossectionele onderzoek, zijn niet groot.

Leeftijd
Tabel 9: Respons T0 longitudinaal t.o.v respons cross-sectioneel: naar leeftijd.

Geslacht
Diagnoseadvies/ingeschatte afstand tot de arbeidsmarkt (kort/lang)

En we vergelijken ook op de zachte uitkomstmaten die in T0 en het het cross-sectionele
onderzoek uitgevraagd zijn :

•
•
•

Ervaren gezondheid

Nederlands

Niet-westers

Statushouders

Cross-sectioneel (n=1410)

47 jaar

43 jaar

35 jaar

T0 (n=464)

47 jaar

45 jaar

35 jaar

Tabel 10: Respons T0 longitudinaal t.o.v respons cross-sectioneel: naar leeftijd.

Maatschappelijke participatie
Sociale contacten

Cross-sectioneel (n=1410)

Achtergrondkenmerken van de respondenten

T0 (n=464)

Wat betreft migratieachtergrond: er is in de T0 van longitudinaal meer overwicht van
respondenten met een enkelvoudige Nederlandse achtergrond en er zijn minder oudkomers met een niet-westerse migratieachtergrond in de respons (Tabel 8). Het percen-

Tabel 8: Respons T0 longitudinaal t.o.v respons cross-sectioneel: naar migratieachtergrond
Niet-westers

Statushouders

Cross-sectioneel (n=1255)

56,5%

31,4%

12,1%

T0 (n=464)

68,3%

20,5%

11,2%

Niet-westers

Statushouders

Man

44,1%

41,4%

80,9%

Vrouw

55,9%

58,6%

19,1%

Man

43,2%

37,9%

88,5%

Vrouw

56,8%

62,1%

11,5%

Tabel 11: Respons T0 longitudinaal t.o.v respons cross-sectioneel: naar diagnoseadvies.

tage statushouders is in beide respondentengroepen nagenoeg gelijk.

Nederlands

Nederlands

Cross-sectioneel (n=1410)
T0 (n=464)
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Nederlands

Niet-westers

Statushouders

Kort

39,1%

39,1%

85,5%

Lang

50,9%

50,9%

7,9%

Kort

39,7%

42,1%

78,8%

Lang

49,5%

49,5%

9,6%

Gezondheid, maatschappelijke participatie en sociale contacten

Gezondheid is in het longitudinale onderzoek ook indirect bevraagd aan de hand van

Op de zachte uitkomstmaten die in het cross-sectionele onderzoek ook zijn uitgevraagd,

wel of geen moeite hebben met uit bed komen ’s ochtends. Van alle respondenten in T0

zien we met de overstap naar de T0 - de aanvang van het longitudinale onderzoek- kleine

op deze vraag (447) geeft 60% aan hier geen moeite mee te hebben. De groepen met en

verschillen optreden. Over het algemeen voelt de groep die aan op T0 heeft deelgenomen

zonder migratieachtergrond verschillen hier niet van elkaar.29

(enthousiaste vragenlijstinvullers) zich even gezond, heeft de T0 groep iets minder vaak
moeite met meedoen aan de samenleving en heeft de T0 groep ook vaker genoeg sociale

In het cross-sectionele deel hebben we gezien dat de werkzoekenden met een korte

contacten dan de bijstandsgerechtigden die wij hebben gesproken in het cross-sectionele

afstand tot de arbeidsmarkt hun gezondheid gemiddeld ruim een punt hoger geven

onderzoek. In de T0 van het longitudinale onderzoek is kortom een groep geïncludeerd

dan de groep met een lange afstand (respectievelijk 6.7 en 5.5). Dat is ook in T0 van

die een beter welzijn heeft dan de groep die in het cross-sectionele onderzoek aan het

het longitudinale onderzoek het geval. De werkzoekenden met een korte afstand tot de

woord is. In de volgende paragrafen bespreken we de details in dit verband en laten we

arbeidsmarkt geven in T0 hun gezondheid gemiddeld een 6.8, de respondenten met een

zien in hoeverre de niet-westerse groepen (nieuwkomers/statushouders en oudkomers)

lange afstand een 5.7.30

in T0 anders scoren dan de groep met een enkelvoudige Nederlandse achtergrond.

Moeite met meedoen aan de maatschappij
Ervaren gezondheid

Van alle werkzoekenden aan het begin van het longitudinale onderzoek geeft 39,2% in

In het cross-sectionele onderzoek hebben we gezien dat op ervaren gezondheid (op

T0 aan dat ze het erg moeilijk of een beetje moeilijk vinden om aan de maatschappij mee te

een schaal van 1 tot 10) de respondenten gemiddeld een 6.3 scoren. De respondenten

doen (Tabel 12). Twee derde van de groep statushouders (67,3%) geeft aan dat ze het ‘(erg

die deelnamen aan de T0 van het longitudinale onderzoek, geeft zichzelf gemiddeld

of een beetje) moeilijk’ vinden om deel te nemen aan de maatschappij.31 Bij de oudkomers

een 6.2 op een schaal van 1 tot 10. . Er is in T0 qua ervaren gezondheid minder verschil

met een niet-westerse migratieachtergrond is dit iets minder dan een derde (31,6%) en

tussen mensen met een Nederlandse achtergrond en oudkomers met een niet-westerse

bij de Nederlandse groep zonder migratieachtergrond iets meer dan een derde (36,9%).

migratieachtergrond: beide groepen geven hun eigen gezondheid een cijfer rond de 6.

Ook hier wordt in T0 het verschil tussen oudkomers en de groep met een Nederlandse
achtergrond kleiner dan het in cros-sectioneel was (zie Tabel 13). En ook hier zien we

De werkzoekende oudkomers met een niet-westerse achtergrond in de T0 geven hun

dat invullers van de uitgebreidere vragenlijst (T0) mensen zijn die het makkelijker

gezondheid een 6.0 (in cross-sectioneel: 5.8). De deelnemers aan T0 met een enkel-

vinden om mee te doen met de maatschappij.

voudige Nederlandse achtergrond scoorden een 6.1 (in cross-sectioneel 6.0). De groep
statushouders geeft de eigen gezondheid in T0 een 7.2 (in cross-sectioneel 7.1).28
29 p = .602.
30 p < .001. De kleinere groep in T0 wijkt dus ook hier weer minimaal af van de grotere groep in het cross-sectionele onderzoek.
Aangezien het grootste deel van alle statushouders in de korte afstandsgroep zit en zij hun gezondheid gemiddeld een hogere
score geven, kan dit mede verklaren waarom de korte afstandsgroep gemiddeld een hogere score heeft op ervaren gezondheid

28 p < .001 (groep statushouders verschilt met de groep met een enkelvoudige Nederlandse achtergrond en de groep met een nietwesterse migratieachtergrond.

31 p = .002.
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Tabel 13: Nee, ik vind het niet moeilijk om aan de maatschappij mee te doen. Respons
T0 longitudinaal ten opzichte van cross-sectioneel , uitgesplitst naar migratieachtergrond

Tabel 12: Vindt u het moeilijk om aan de maatschappij mee te doen? Respons longitudinaal T0, uitgesplitst naar migratieachtergrond.
Ja, ik vind het erg
moeilijk

Ja, ik vind het een
beetje moeilijk

Nee, ik vind het niet
moeilijk

Nederlands (n=317)

9,5%

27,4%

63,1%

Niet-westers (n=95)

6,3%

25,3%

68,4%

Statushouder (n=52)

9,6%

57,7%

32,7%

Totaal (n=464)

8,8%

30,4%

60,8%

Nederlands

Niet-westers

Statushouder

Cross-sectioneel
(n=1254)

61,2%

55,3%

25,2%

Longitudinaal
(n=464)

63,1%

68,4%

32,7%

In het cross-sectionele deel gaf bijna driekwart (74,8%) van de statushouders aan het

Dat de invullers van T0 het vaker makkelijk vinden om mee te doen kan ook komen

‘(erg of een beetje) moeilijk’ te vinden om deel te nemen aan de maatschappij; in de T0

omdat zij een iets betere gezondheid ervaren dan de invullers van de cross-sectionele

van het longitudinale onderzoek 67,3%. Van de groep met een enkelvoudige Neder-

vragenlijst. Volgens de literatuur is de ervaren gezondheid immers een belangrijke

landse achtergrond geeft iets meer dan 60% in zowel het cross-sectionele deel als het

voorspeller van insluiting en uitsluiting (Van Echtelt, 2010, zie ook paragraaf 3.6). In het

longitudinale deel T0 aan het niet moeilijk te vinden om deel te nemen aan de maat-

longitudinale onderzoek hebben we dat verband niet statistisch kunnen onderzoeken

schappij (Tabel 13). Beide groepen met een migratieachtergrond die we meenemen

maar er is wel doorgevraagd naar de redenen waarom de mensen in T0 het moeilijk

in het longitudinale deel van het onderzoek (niet-westers oudkomers en niet westers

vinden om aan de maatschappij mee te doen. Er zijn een aantal opties voorgelegd die de

nieuwkomers/statushouders), zijn positiever dan de andere groepen respondenten

respondenten konden aankruisen (zie Tabel 14 op de volgende pagina).

uit het cross-sectionele deel. Van de groep met een niet-westerse migratieachtergrond
vindt meer dan twee derde (68,4%) het niet moeilijk om mee te doen aan de maatschappij ten opzichte van iets meer dan de helft (55,3%) van deze groep binnen het
cross-sectionele deel. Een kwart van de groep statushouders die deelgenomen hebben
aan de cross-sectionele vragenlijst zegt dit niet moeilijk te vinden ten opzichte van een
derde van de groep statushouders die heeft deelgenomen aan de eerste vragenlijst van
het longitudinale deel.
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Tabel 14: Waarom vindt u het moeilijk om mee te doen in de maatschappij? Aantal keer
aangekruist door respondenten die het erg of een beetje moeilijk vinden. Respons
longitudinaal T0. Meerdere antwoorden mogelijk.

Voor de nieuwkomers/statushouders en de oudkomers is ook het niet goed spreken van
de Nederlandse taal een belangrijke hinderpaal om mee te doen met de maatschappij (
voor statushouders de belangrijkste: 31 keer aangekruist). Opvallend genoeg noemen de

Aantal keer aangekruist

statushouders de eigen gezondheid veel minder vaak, dan de andere twee groepen, ook
als we in ogenschouw nemen dat het aantal statushouders/nieuwkomer-respondenten

Nederlands
(n=117)

Niet-westers
(n=30)

Statushouders
(n=35)

Doordat ik me lichamelijk niet goed voel

58

16

4

Doordat ik me geestelijk niet goed voel

74

8

6

Doordat ik moeite heb met bewegen

16

5

1

In het cross-sectionele deel zagen we dat iets meer dan de helft van zowel de korte

Doordat ik me helemaal niet fijn voel

26

8

0

(57,1%) als de lange (44,2%) afstandsgroep het ‘een beetje’ of ‘erg moeilijk’ vindt om mee

0

8

31

te draaien in de maatschappij. Bij werkzoekenden in de T0 met een korte afstand tot de

47

6

4

Doordat ik de Nederlandse cultuur niet
begrijp

0

1

3

Doordat ik me hier niet thuis voel

1

2

1

Er is een verschil te zien tussen de groepen wanneer ze wel aangeven het erg moeilijk te

Doordat ik het gevoel heb dat ik ‘er niet
bij hoor’ in Enschede

9

3

0

vinden om mee te doen aan de maatschappij: 12% van de lange afstandsgroep vindt dit

Doordat ik de Nederlandse taal niet goed
spreek
Doordat ik te weinig geld heb

bij deze vraag veel minder is dan bijvoorbeeld het aantal met een Nederlandse achtergrond.

arbeidsmarkt geeft 37,2% aan het ‘erg moeilijk’ of ‘een beetje moeilijk’ vinden om met de
maatschappij mee te doen (Tabel 15). Bij de werkzoekenden met een lange afstand is dit
38,3%. Bij beide groepen geeft een ruime meerderheid aan het niet moeilijk te vinden.

in vergelijking met 3,4% voor de korte afstandsgroep.32
Tabel 15: Vindt u het moeilijk om aan de maatschappij mee te doen? Respons longitudinaal
T0, uitgesplitst naar diagnoseadvies.

Van de respondenten die bij aanvang van het longitudinale onderzoek in T0 zeggen dat
ze het ‘(erg of een beetje) moeilijk’ vinden om deel te nemen aan de maatschappij, geeft
het grootste gedeelte aan dat dit komt doordat ze zich geestelijk (88 in totale respons T0)
of lichamelijk (78 in totale respons T0) niet goed voelen. De grote groep zonder migratieachtergrond heeft grote invloed op deze respons. Verder is voor hen het hebben van te
weinig geld een belangrijke reden (47 keer). Ook de groep met een niet-westerse migratieachtergrond geeft als belangrijkste reden het lichamelijk niet goed voelen (16 keer).

Ja, ik vind het erg
moeilijk

Ja, ik vind het een
beetje moeilijk

Nee, ik vind het niet
moeilijk

Kort (n=207)

3,4%

33,8%

62,8%

Lang (n=209)

12,0%

26,3%

61,7%

Totaal (n=416)

8,8%

30,4%

60,8%

32 p = .002.
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Tabel 17: Vindt u dat u genoeg contacten heeft met andere mensen? Respons longitudinaal T0, uitgesplitst naar migratieachtergrond (n=464).

Van de respondenten die zeiden dat ze het '(erg of een beetje) moeilijk' vinden om deel
te nemen aan de maatschappij, gaven de werkzoekenden met een korte afstand tot de

Nederlands

Nietwesters

Statushouder

Totaal

Ja

56,5%

51,6%

15,4%

50,9%

Ja, maar ik zou wel wat meer
andere mensen willen leren
kennen

22,1%

9,5%

34,6%

20,9%

Ja, maar ik zou wel wat meer
mensen buiten mijn familie
willen leren kennen

5,7%

9,5%

15,4%

7,5%

11,4%

23,2%

32,7%

16,2%

4,4%

6,3%

1,9%

4,5%

arbeidsmarkt aan dat dit komt doordat ze zich geestelijk (30 van de 77) niet goed voelen.
Andere redenen die veel zijn aangekruist zijn: de Nederlandse taal niet goed spreken (28
van de 77) en te weinig geld hebben (23 van de 77). Bij de werkzoekenden met een lange
afstand tot de arbeidsmarkt ligt dit iets anders. Zij benoemen vooral het lichamelijk (45
van de 80) én geestelijk (41 van de 80) niet goed voelen.

Tevredenheid met sociale contacten
De percentages van de deelnemers aan T0 in het longitudinale onderzoek verschillen

Nee, ik ken weinig mensen
buiten mijn familie

nauwelijks van de cross-sectionele respons (Tabel 16). Van de totale groep werkzoe-

Wil ik niet zeggen/weet ik niet

kenden in de T0 vindt ongeveer de helft (50,9%) van de ze genoeg sociale contacten heeft
met andere mensen (Tabel 17). Uitgesplitst naar migratieachtergrond antwoordt meer
dan de helft (56,5%) van de Nederlandse groep zonder migratieachtergrond in T0 dat ze

Er is bij aanvang van het longitudinale onderzoek een klein verschil tussen de werkzoe-

genoeg sociale contacten heeft.; ook meer dan de helft van de groep oudkomers met een

kenden die in de korte afstandsgroep zitten en de werkzoekenden die in de lange afstands-

niet-westerse migratieachtergrond heeft over het algemeen genoeg contacten (51,6%),

groep zitten. De helft (50,7%) van de werkzoekenden met een kort afstandsadvies zegt in

al wil een aantal van hen ook wel wat meer andere mensen leren kennen (19%). Van de

T0 genoeg sociale contacten te hebben. Bij de lange afstandsgroep is dit iets meer dan de

statushouders vindt slechts 15,4% dat ze genoeg contacten heeft met andere mensen.

helft (55,5%). Een iets groter deel van de werkzoekenden in de korte afstandsgroep zou
meer mensen willen leren kennen (31,9%) dan in de lange afstandsgroep (22,5%).

Tabel 16: Ik vind dat ik genoeg contacten heb met andere mensen: ja. Respons T0 longitudinaal ten opzichte van respons cross-sectioneel , uitgesplitst naar migratieachtergrond.

Samenvattend over uitgangspositie op zachte uitkomstmaten en
migratieachtergrond

Nederlands

Niet-westers

Statushouder

In T0 blijken de verschillen tussen de migratieachtergronden op de zachte uitkomst-

Cross-sectioneel
(n=1395)

60,6%

48,0%

20,7%

een Nederlandse achtergrond – hier ook wel als zonder migratieachtergrond, of met

Longitudinaal
(n=464)

56,5%

51,6%

15,4%

maten minder groot dan in het cross-sectionele onderzoek. Met name de groep met
enkelvoudige Nederlandse achtergrond omschreven - en de groep oudkomers met een
niet-westerse achtergrond vertonen in T0 gelijksoortige scores op ervaren gezondheid,
moeite met meedoen aan de maatschappij en (tevredenheid met) sociale contacten.
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Daarmee hebben die twee groepen die centraal staan in het longitudinale onderzoek

De matrix gaat niet alleen over werk, maar ook over lichamelijke gezondheid, het

qua uitgangspositie voor meer met elkaar gemeen dan we op basis van het cross-sectio-

dagelijks leven en de woonsituatie van de cliënt. In de ZRM wordt ook sociaal isole-

nele onderzoek zouden verwachten.

ment gepeild. Iemand is heeft problemen met zelfredzaamheidwanneer hij of zij zich
eenzaam voelt of geen sociale contacten heeft.34

De nieuwkomers/statushouders blijven op dezelfde manier (als in het cross-sectionele
deel) de uitzondering vormen in T0. Zij geven hun gezondheid in T0 een 7.2; terwijl de

Enschede nodigt de cliënt op het Werkplein uit tijdens het diagnoseproces voor het

oudkomers en degenen met een Nederlandse achtergrond een 6.0 en 6.1 geven. Bij de

invullen van de Zelfredzaamheidsmatrix. De professional van de afdeling Werk en

statushouders in T0 geeft 67% aan dat ze het ‘erg moeilijk’ of ‘een beetje moeilijk’ vinden

Inkomen vult samen met de cliënt de ZRM vragen in en bespreekt in hetzelfde gesprek

om met de maatschappij mee te doen. Terwijl bij de oudkomers en de respondenten met

de uitkomsten. Het ingevulde diagnoseformulier wordt in Enschede toegevoegd aan

een Nederlandse achtergrond die percentages op respectievelijk 32% en 37% liggen. Bij

het dossier van de cliënten maar het is niet gedigitaliseerd opgenomen in het cliënten-

de statushouders vormt de taal het grootste probleem, bij de anderen de gezondheid.

bestand. Onder andere daarom hebben wij in het longitudinale onderzoek het thema

Bij de statushouders vindt maar 15% dat ze genoeg sociale contacten hebben met andere

zelfredzaamheid zelf uitgevraagd aan de hand van een aantal stellingen. Het gaat in ons

mensen. Bij de oudkomers en de groep met een Nederlandse achtergrond vindt respec-

onderzoek om zelf gerapporteerde zelfredzaamheid van de cliënten.

tievelijk 52% en 57% dat.
We hebben deelnemers aan T0 gevraagd naar zelfvertrouwen, veerkracht, doelbewust-

Zelfredzaamheid volgens zelfrapportage in T0

heid en de bereidheid om anderen om steun, hulp of advies te vragen (zie Tabel 18) en

De gemeente Enschede wilde aanvullend binnen het longitudinale onderzoek weten

de respons - waar er verschil was - uitgesplitst naar migratieachtergrond.

hoe het gesteld is met de zelfredzaamheid van de werkzoekenden in T0. De gemeente
gebruikt zelf in de spreekkamers de vragen en leefdomeinen van de de Zelfredzaamheidsmatrix.33 De Zelfredzaamheid-Matrix (ZRM) is een veelgebruikt instrument
waarmee behandelaars, beleidsmakers en onderzoekers in de gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening en gerelateerde werkvelden, de mate van zelfredzaamheid van hun cliënten kunnen beoordelen. In veel gemeenten in Nederland werken de
professionals van de diensten Werk en Inkomen binnen het kader van de Participatiewet met de Zelfredzaamheidsmatrix.
33 https://www.zelfredzaamheidmatrix.nl/ ; zie ook http://www.routewijzernaarwerk.nl/ga-naar-de-gemeente/zelfredzaamheidsmatrix/
en https://www.movisie.nl/tool/zelfredzaamheid-matrix-zrm.

34 WMO in de praktijk, SCP, 2015.
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Tabel 18: Respons longitudinaal T0 op stellingen over zelfredzaamheid. Alleen, de stellingen die verschil vertonen naar migratieachtergrond zijn uitgesplitst (n=421).

Maar liefst vier vijfde van de deelnemers aan T0 vindt dat ze weten waar ze goed in zijn.
Bijna driekwart vindt van zichzelf dat ze goed keuzes kunnen maken en meer dan helft

Ja

Nee

Weet ik niet

rapporteert zelf dat ze goed met tegenslag kan omgaan. Daarmee zijn de uitkeringsge-

62,0%

31,1%

6,9%

van dat onderzoek qua door hen zelf ingeschat zelfvertrouwen en veerkracht een geze-

Nederlands

61,5%

32,6%

5,8%

Niet-westers

55,1%

37,1%

7,9%

Statushouders

80,5%

7,3%

12,2%

48,7%

45,6%

5,7%

Nederlands

45,4%

49,1%

5,5%

vaker een doel te hebben in het leven en ook vaker dat zij als dat nodig is om steun en

Niet-westers

48,3%

47,2%

4,5%

advies vragen. De groep oudkomers met een niet-westerse migratieachtergrond minder

Statushouders

73,2%

17,1%

9,8%

vaak steun bij anderen dan de groep met een enkelvoudige Nederlandse achtergrond,

Ik kan goed keuzes maken

72,4%

14,0%

13,5%

Ik weet waar ik goed in ben

81,2%

8,1%

10,7%

Ik heb een doel in het leven

69,6%

17,3%

13,1%

Nederlands

64,3%

22,3%

13,4%

Niet-westers

76,4%

9,0%

14,6%

Statushouders

92,7%

0,0%

7,3%

56,8%

26,8%

16,4%

Ik zoek steun bij anderen als het moeilijk
wordt

Ik vraag andere mensen makkelijk om
hulp of advies

Ik kan goed met tegenslag omgaan

rechtigden in Enschede die deelnamen aan het longitudinale onderzoek, aan het begin
gende groep.
Bij de stellingen ‘ik zoek steun bij anderen als het moeilijk wordt’, ‘ik vraag andere mensen
makkelijk om hulp of advies’ en ‘ik heb een doel in het leven’ zijn er wel wat – zij het niet
zulke grote verschillen naar migratieachtergrond. Nieuwkomers/statushouders zeggen

maar vragen ze wel makkelijker om advies.

4.3 Deelnemers T0 en betaald werk: driekwart zonder werk
In het longitudinale onderzoek is uitstroom naar betaald een van de hardste uitkomstmaten. Uitstroom naar betaald werk is samen met uitstroom naar opleiding het hoogste
streven bij de diensten werk en inkomen in Nederland. Daarmee worden de bijstandsgerechtigden immers uitkeringsonafhankelijk(er).

Het merendeel van de respondenten met en zonder een migratieachtergrond scoren
gelijk wat betreft de stellingen: ‘ik kan goed keuzes maken’, ‘ik weet waar ik goed in ben’

In het longitudinale onderzoek volgen we de respondenten een jaar lang in hun zoek-

35

en ‘ik kan goed met tegenslag omgaan’. In Tabel 18 hebben we bij deze stellingen dan

tocht naar betaald werk en in hun pogingen om de uitkeringsafhankelijkheid te vermin-

ook niet laten zien hoe de percentages per migratieachtergrond liggen.

deren. Het gaat dan zowel om uitkeringsgerechtigden die als diagnoseadvies een lange
afstand tot de arbeidsmarkt hebben gehad, als om uitkeringsgerechtigden die als diagnoseadvies een korte afstand tot de arbeidsmarkt hebben gehad.

35 p = .244, p = .189 en p = .058.
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Beide groepen zijn in ons onderzoek even goed vertegenwoordigd: 209 werkzoekende

Tabel 19. Wat is op dit moment uw situatie rond betaald werk en uitkering? Respons longitudinaal T0 uitgesplitst naar migratieachtergrond.

respondenten behoren tot lang en 207 tot kort. Ook het doen van vrijwilligerswerk,
sollicitatieactiviteiten en het belang van het hebben van betaald werk voor de werkzoe-

Nederlands
(n=317)

kende in kwestie zijn in de T0 uitgevraagd. Elke vragenlijst in het longitudinale onderzoek – T0, T1 en T2 – begon met het uitvragen van de huidige situatie rond betaald werk
en uitkering.

Verschil in jaren werkervaring in Nederland
De deelnemers aan T0 – werkzoekenden in juni 2018 – hebben de volgende uitgangssituatie qua werk en uitkering: bijna driekwart van de respondenten hebben geen betaald
werk en wel een bijstandsuitkering (Tabel 19). De werving van de eerste groep respondenten vond in maart/april 2018 plaats; een klein deel van deze mensen had in juni

Niet-wes- Statushouders
ters (n=95)
(n=52)

Totaal
(n=464)

Geen betaald werk en wel
bijstands-uitkering

75,1%

69,5%

75,0%

73,9%

Betaald werk en aanvullende
bijstands-uitkering

14,8%

14,7%

7,7%

14,0%

Proefplaatsing met behoud van
bijstands-uitkering

1,6%

1,1%

11,5%

2,6%

Participatie-plaats met behoud
van bijstands-uitkering

6,6%

13,7%

3,8%

7,8%

Betaald werk en geen
bijstands-uitkering

1,9%

1,1%

1,9%

1,7%

inmiddels wel betaald werk gevonden. Voor ongeveer 2% van de mensen in T0 is dat
het geval. Tegen de 70% van de groep oudkomers met een niet-westerse migratieach-

De meeste respondenten geven in dit vragenblok op T0 aan wel betaald werk te hebben gehad

tergrond heeft geen betaald werk. Bij de nieuwkomers/statushouders en respondenten

in Nederland. De statushouders vormen een uitzondering op deze regel. Zij zijn natuurlijk

zonder migratieachtergrond is dat 75%.

korter in Nederland dan de andere twee groepen. Van de groep oudkomers heeft driekwart
vroeger betaald werk gehad in Nederland. Bij de Nederlandse groep zonder migratieachter-

Oudkomers met een niet-westerse migratieachtergrond hebben vaker een participa-

grond ligt dit percentage op 94,3%. Er is qua aantal jaar werkervaring in Nederland een groot

tieplaats met behoud van een bijstandsuitkering (13,7%). Bij statushouders met een

verschil in uitgangspositie naar migratieachtergrond. Ongeveer twee derde (67,6%) van de

niet-westerse migratieachtergrond is er vaker sprake van een proefplaatsing met behoud

groep met een Nederlandse migratieachtergrond heeft meer dan 10 jaar werkervaring in

van uitkering (11,5%). Respondenten met een Nederlandse en niet-westerse achtergrond

Nederland. Bij de oudkomers met een niet-westerse migratieachtergrond is dat 41,1%.

scoren gelijk op de combinatie van betaald werk en een aanvullende uitkering: tegen
de 15% geeft deze situatie aan. Statushouders en werkzoekenden met een enkelvoudige

De situatie rondom betaald werk is ook bekeken voor de werkzoekenden in de korte en

Nederlandse achtergrond scoren gelijk op de uitstroom naar betaald werk tussen april en

in de lange afstandsgroep (Tabel 20). Bij de lange afstandsgroep heeft meer dan drie-

juni 2018: bij beiden meldt 1,9% van de groep reeds uitgestroomd te zijn op T0.

kwart (83,3%) geen betaald werk. Bij de werkzoekenden in de korte afstandsgroep ligt
dit percentage op 65,2%: veel lager.
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In de korte afstandsgroep heeft ook een groter deel betaald werk met een aanvullende

Tussen de groep met een Nederlandse en die van oudkomers met een niet-westerse

uitkering. Mogelijk is het feit dat de cliënt een aanvullende uitkering heeft aanleiding

migratieachtergrond is het verschil minimaal: bij beide groepen is ongeveer twee derde

voor diagnose-adviseurs om de afstand tot de arbeidsmarkt op kort in te schatten.

van de respondenten het (helemaal) mee eens met dat ze genoeg informatie krijgen van
de gemeente.37

Tabel 20: Wat is op dit moment uw situatie rond betaald werk en uitkering? Respons longitudinaal T0 uitgesplitst naar afstand tot de arbeidsmarkt.
Korte afstand
(n=207)

Lange afstand
(n=209)

Geen betaald werk en wel bijstands-uitkering

65,2%

83,3%

Betaald werk en aanvullende bijstands-uitkering

20,3%

8,6%

Proefplaatsing met behoud van bijstands-uitkering

3,9%

0,5%

Participatie-plaats met behoud van bijstands-uitkering

7,7%

7,7%

Betaald werk en geen bijstands-uitkering

2,9%

0,0%

Tabel 21: Ik krijg genoeg informatie van de gemeente bij het zoeken naar werk. Respons
longitudinaal T0.

4.4 Deelnemers T0 over informatie en brieven van de
gemeente

Helemaal niet
mee eens

Niet mee
eens

Mee eens

Helemaal
mee eens

Nederlands (n=305)

8,2%

24,9%

57,0%

9,8%

Niet-westers (n=94)

9,6%

22,3%

54,3%

13,8%

Statushouders (n=50)

6,0%

16,0%

52,0%

26,0%

Totaal (n=449)

8,2%

23,4%

55,9%

12,5%

De juiste informatie? Twee derde tevreden
Wanneer er gevraagd wordt of de respondenten de juiste informatie krijgen van de
gemeente bij het zoeken naar werk, zien we hetzelfde patroon (zie Tabel 22). Ongeveer

Genoeg informatie? Twee derde is tevreden

63% van de respondenten zegt de juiste informatie te krijgen. De groep statushouders

Aan de respondenten zijn twee stellingen voorgelegd over de informatie die ze ontvangen

is het vaakste positief (80%).38 De Nederlandse groep zonder migratieachtergrond het

van de gemeente Enschede bij het zoeken naar werk. De eerste stelling is gaat over of de

minst vaak (60,7%). De niet-westerse groep is ook weer iets positiever (63,8%) dan de

respondent vindt genoeg informatie van de gemeente te krijgen (zie Tabel 21). Ongeveer

Nederlandse groep, maar dit verschil is wederom klein.

twee derde (68%) van de werkzoekende respondenten vindt dat ze genoeg informatie
krijgen van de gemeente Enschede bij het zoeken naar werk. De groep statushouders
– nieuwkomers met een niet-westerse achtergrond (78%) is het vaakst positief over de
hoeveelheid informatie vanuit de gemeente .36

37 p = .048.
36 p = .040 (dit verschil is alleen significant voor de groep statushouders ten opzichte van de groep zonder migratieachtergrond).

38 p = .005 (significant verschil voor de groep statushouders ten opzichte van de groep met een enkelvoudige migratieachtergrond)
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4.5 Deelnemers T0 en het werkgerichte aanbod via de
EAA

Tabel 22. Ik krijg de juiste hulp van de gemeente bij het zoeken naar werk. Respons longitudinaal T0.
Helemaal niet
mee eens

Niet mee
eens

Mee eens

Helemaal
mee eens

Werkzoekenden krijgen in Enschede via de EAA allerlei hulp en activiteiten aangeboden.

Nederlands (n=305)

12,8%

26,6%

51,5%

9,2%

Er zijn veel verschillende trajecten, cursussen en organisaties waar werkzoekendebe-

Niet-westers (n=94)

8,5%

27,7%

50,0%

13,8%

Statushouders (n=50)

geleider en werkzoekende een keus uit kunnen maken om de uitkeringsgerechtigde in

4,0%

16,0%

62,0%

18,0%

10,9%

25,6%

52,3%

11,1%

kwestie op maat te kunnen helpen (zie hoofdstuk 2). We hebben de werkzoekenden in

Totaal (n=449)

T0, T1 en T2 gevraagd wat voor soort hulp zij ontvangen (of hebben ontvangen) van de
gemeente en aan welke activiteiten ze deelnemen (of hebben deelgenomen).

(Ervaren hulp) bij brieven van instanties
Op de stelling ‘ik word boos of paniekerig van brieven van instanties’ (zie Tabel 25 in Para-

De antwoordcategorieën zijn vooraf in samenwerking met de gemeente opgesteld. De

graaf 4.9) zegt twee derde van de deelnemers aan T0 niet boos of paniekerig te worden;

activiteiten en hulp zijn in zes clusters uitgevraagd. De clusters vragen activiteiten uit

39

29,9% wordt dat wel naar eigen zeggen. Meer dan vier vijfde (80,8%) van de deelne-

die horen bij de generieke aanpak van de gemeente Enschede.41 Het gaat om de volgende

mers aan T0 zegt ‘ik kan brieven en formulieren van instanties (gemeente, zorgverzeke-

clusters:

•
•
•
•
•
•

ring, belasting) goed begrijpen’. Dit percentage ligt zoals te verwachten een stuk lager bij
de groep statushouders. Van hen is echter nog steeds meer dan de helft het hiermee eens
(53,7%). Beheersing van de taal lijkt hier de belemmering te vormen. Ruim een derde
(36,6%) van de respondenten zegt dat de samenleving mensen helpt die niet goed kunnen
lezen en schrijven. Twee derde vindt dus dat de samenleving niet zo behulpzaam is, al
is het aantal mensen dat hier de optie weet niet heeft aangekruist groot.40 Statushou-

activiteiten voor jongeren onder de 27 (1)
scholing en training (2)
alternatieve activering en werk (3)
begeleiding &vergoeding bij praktische zaken (4)
maatschappelijke organisaties waar werkzoekenden komen (5)
maatschappelijke hulpbieders (6)

ders voelen zich het meest geholpen (twee derde); bij oudkomers met een niet-westerse
migratieachtergrond zegt circa 40% zich geholpen te voelen bij lezen en schrijven. Bij

Bij alle clusters waren er meerdere antwoorden mogelijk. Ook was er steeds een cate-

mensen met een Nederlandse migratieachtergrond is dat 30%.

gorie ‘geen van bovenstaande’ en ‘ik weet niet waar ik aan meedoe’ .

39 Respectievelijk (zoals de volgorde in de tabel) p < .001, p = .018, p < .001, p < .001, p < .001, p = .050.

41

40 Meer dan de helft van de Nederlandse werkzoekenden (55,3%) vult ‘weet niet’ in bij deze stelling in vergelijking met 44,9% van de
respondenten met een niet-westerse migratieachtergrond en 19,5% van de respondenten die statushouder zijn.
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Tegelijkertijd en los van dit onderzoek heeft de gemeente Enschede vanaf begin 2018 een specifieke aanpak voor de
arbeidstoeleiding van statushouders ontwikkeld en geïmplementeerd. De statushouders die respondent zijn in ons longitudinale
onderzoek, hebben niet of nauwelijks te maken gehad/gebruikgemaakt van deze specifieke en intensievere statushoudersaanpak.

Aanbod relatief onbekend

achtergrond en 8% van de groep met een niet-westerse achtergrond. De korte en lange

Opvallend is dat de meeste respondenten in T0 aangeven dat ze geen gebruikmaken – of

afstandsgroep verschillen niet van elkaar wat betreft niet meedoen aan de activiteiten.

gebruik gemaakt hebben- van de instrumenten en activiteiten die de gemeente Enschede

Figuur 8. Activiteiten voor jongeren onder de 27: Aan welke activiteiten doet u mee of hebt
u meegedaan? Respons longitudinaal T0.

in de generieke aanpak aanbiedt. De meeste respondenten kruisen bij aanvang van het
longitudinaal onderzoek reeds de optie ‘geen van bovenstaande hulp’ aan (gemiddeld

T0

namelijk 269 keer aangekruist).42 Wanneer een antwoordoptie vaker dan twintig keer
is aangekruist, hebben we gekeken of de verschillende achtergronden anders scoren.
Wanneer dit niet het geval was, zullen we er hier niet over rapporteren. Verder hebben
we de aankruisingen van ‘geen van bovenstaande hulp’ bij elk cluster uitgesplitst naar
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korte en lange afstand tot de arbeidsmarkt. Op basis van de gesprekken met de gemeente
Enschede is de hypothese namelijk dat de lange afstandsgroep minder aanbod geniet

95

dan de korte afstandsgroep. De groep met een langeafstandsdiagnose krijgt minder
aanbod van de gemeente en de groep met een lange afstandsdiagnose heeft ook minder

317

contactmomenten met de hun werkzoekendebegeleider.

Cluster 1: Activiteiten voor jongeren onder de 27 jaar
De eerste vraag over deelname aan het EAA-aanbod gaat over de activiteiten voor
jongeren onder 27 jaar (zie Figuur 8). We hebben 108 respondenten die aangeven jonger

Nederlands

Niet-westers

Statushouders

te zijn dan 27 en dus deze vraag invullen. Verdeeld over de groepen valt een vijfde (21%)
groep met een niet-westerse migratieachtergrond en iets meer dan de helft (56%) onder

Cluster 2: Hulp bij scholing en training: deelname aan ROC en
taaltrajecten

de groep statushouders. Zoals we al hebben gezien in hoofdstuk 3, is de groep status-

Het cluster ‘Scholing en training’ is door 417 respondenten ingevuld (Figuur 9). De ROC

houders gemiddeld een stuk jonger dan de andere twee groepen. ‘Ik weet niet waar ik

Entree-opleiding is vooral belangrijk voor de oudkomers met een niet-westerse migra-

aan mee doe’ is opvallend vaak aangekruist door de groep statushouders. Van hen geeft

tieachtergrond. Van hen zegt 17% dit te doen of hebben gedaan ten opzichte van 3%

namelijk 42% dit aan, tegenover 3% van de groep met een enkelvoudige Nederlandse

van de groep met een Nederlandse migratieachtergrond en 8% van de statushouders.43

42 Dit is het gemiddelde van ‘geen van bovenstaande’ van alle clusters behalve cluster 1 (activiteiten voor jongeren onder de 27),
aangezien daar de ‘n’ een stuk kleiner is.

43 We kunnen dit eventueel als volgt verklaren: de entree-opleiding is voor mensen zonder een diploma van het voortgezet onderwijs
die toch een mbo-opleiding gaan doen, misschien omdat de niet-westerse geen opleiding in Nederland hebben gedaan?

onder de Nederlandse groep zonder migratieachtergrond, een kwart (26%) onder de
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Figuur 9. Scholing en training: Aan welke activiteiten doet u mee of hebt u meegedaan?
Respons longitudinaal T0.

Het taaltraject is vooral belangrijk voor de groep statushouders. Van hen heeft 40% deze
optie aangekruist. Het taaltraject is al jarenlang onderdeel van de Enschedese Arbeidsmarkt
Aanpak. Iedereen die de Nederlandse taal onvoldoende beheerst krijgt een taaltraject. Van

Aantal keer aangekruist

de groep oudkomers zegt ongeveer een vijfde (19%) aan een taaltraject mee te doen. De
optie ‘Ik doe niet aan bovenstaande activiteiten mee’ wordt vooral door de mensen zonder
migratieachtergrond aangekruist. Bijna driekwart van hen geeft dit aan. Van de groep
oudkomers met een niet-westerse migratieachtergrond geeft ruim de helft aan wel iets van
bovenstaande activiteiten te doen en van de nieuwkomers/statushouders zelfs 80%.44
De helft van de korte afstandsgroep (53,1%) kruist in dit cluster de optie aan: ‘Ik doe niet

Jongeren Surplus

1

Jongeren vrijwilligerswerk als maximaal haalbare optie

1

1000-jongerenplan

1
4

Meedoen: sociale activering in Powercentrum

aan bovenstaande activiteiten mee’.45 Bijna driekwart (73,7%) van de lange afstands-

2

Jongeren vrijwilligerswerk - variant Groei naar werk (arbeidsfit)

groep doet dat. De hypothese van de gemeente Enschede wordt daarmee bevestigd.

4

Jongeren Participatieplaatsen

We zien hier terug dat Enschede qua scholing en training inderdaad minder hulp en
activiteiten aan de lange afstandsgroep aanbiedt.
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Ik doe niet aan bovenstaande activiteiten mee
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Ik weet niet waar ik aan mee doe
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Cluster 3 Alternatieve activering en werk
Cluster 3 gaat over ‘Betaald werk bij een werkgever of als ondernemer’. Er is een verzameling van klein, maar fijn aanbod uitgevraagd dat stuurt op activering en werk meestal
via andere organisaties dan de gemeente. Van bemiddeling via een uitzendbureau,
een re-integratie traject via het Leger des Heils, Loonkostensubsidie (LKS), die aan
werkgevers toegekend wordt als een cliënt met een arbeidshandicap bij hen werkt tot
bijvoorbeeld de ROZ Zelfstandigheid, een vrijstelling van sollicitatieplicht als de klant
als ZZP-er aan het werk gaat. Voor statushouders is deze laatste vrijstelling nog wel eens

44 Van de groep statushouders met een migratieachtergrond geeft 20% aan dat ze niet weten waar ze aan meedoen. Bij de groepen met een
Nederlandse en een niet-westerse achtergrond is dat 5%. Voor de andere activiteiten in dit cluster, is er geen verschil tussen de groepen.

belangrijk gebleken zo meldt de gemeente Enschede.

45 p < .001.
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Figuur 10. Betaald werk bij een werkgever of als ondernemer: Aan welke activiteiten doet
u mee of hebt u meegedaan? Respons longitudinaal T0.

Het cluster is door 408 deelnemers ingevuld (Figuur 10), maar hun reacties geven aan
dat zij zichzelf geen gebruiker voelen van dit aanbod. Het is aanbod dat de gemeente ten
behoeve van de klant aan derde partijen gunt of gegund heeft. In de korte afstandsgroep

Aantal keer aangekruist

ishier vrijstelling van sollicitatieplicht voor ZZP-ers verhoudingsgewijs belangrijk, LKS

ROC - Entree-opleiding
Beroepsgerichte scholing bij ROC van niveau 1 tot en met 4
Taaltraject
Hulp bij CV maken in Wijkcentrum West (elke vrijdagmorgen)
Hulp bij CV maken via inlogcode via CV.nl
Sollicitatietraining in een groep in Wijkcentrum West
WAW - werken aan werk: groepstraining in Wijkcentrum West (o.a. voor alleenstaande ouders)
SIB - BOAS Werkt (scholing om te kunnen werken in Duitsland)
Klik en Tik - basiscursus digitale vaardigheden bij de bibliotheek
Digisterker - vervolgcursus digitale vaardigheden bij de bibliotheek
Q1000 assessment: eenmalige beroepskeuze en vaardigheden op het stadskantoor
Stage of leerwerkplek
Ik doe niet aan bovenstaande activiteiten mee
Ik weet niet waar ik aan mee doe

en Direct Werk ook. Voor de lange afstandsgroep is volgens T0 het re-integratiebureau
Surplus en de begeleiding door het Wijkgilde van belang. Maar het belangrijkste gegeven
van Tabel 10 is dat de meeste klanten denken dat ze geen gebruik maken – of hebben
gemaakt- van dit aanbod en dat nog eens een grote groep niet weet of ie er aan mee doet.
Naar migratie achtergrond uitgesplitst ontstaat wederom het volgende beeld: ook hier
is het vooral de groep met een enkelvoudige Nederlandse achtergrond (70%) die hoog
scoort op de optie ‘ik doe niet aan van de genoemde activiteiten mee’. Bij de groep oudko-
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mers met een niet-westerse migratieachtergrond bedraagt dit percentage 61%. Bij de
statushouders met een migratieachtergrond is het 40%. Een tiende van de groep met

100

200

4.6 Deelnemers T0 en het bredere aanbod van de EAA

een Nederlandse achtergrond geeft ‘ik weet niet waar ik aan mee doe’ aan. Ditzelfde geldt
voor van 17% van de groep met een niet-westerse migratieachtergrond en voor 45% van
de statushouders. Van de groep met een korte afstand tot de arbeidsmarkt kruist 62,4%

Cluster 4: Begeleiding & vergoeding bij praktische zaken

hier ‘ik weet niet waar ik aan mee doe’ aan. Van de groep met een lange afstand weet

Meer dan vierhonderd (407) respondenten hebben gereageerd op wat voor hulp of onder-

72,9% niet waar hij/zij aan meedoet als het gaat om alternatieve arbeidsbevorderende

steuning ze krijgen bij praktische zaken en dergelijke (zie Figuur 11). In dit cluster wordt

maatregelen en mogelijkheden.46

er meer aanbod aangekruist dan in het vorige. Omdat het over vergoeding van kosten
gaat die mensen zelf maken (voor kinderopvang, tolk of vervoer bijvoorbeeld), of het om
een direct contact gaat dat de klant zelf heeft of heeft gehad (joboach, wijkteam, medisch
advies), weten de respondenten beter dat ze van dit aanbod gebruik maken. Het wijkteam
wordt met 62 keer relatief vaak aangekruist door de werkzoekende respondenten.

46 p = .032..

50

300

Figuur 11. Wat krijgt u van de gemeente (heeft u gekregen) aan hulp of ondersteuning
bij praktische zaken, taal vervoer, (medische) aanpassingen, persoonlijke
problemen? Respons longitudinaal T0.

De respondenten vinken ook relatief vaak jobcoaching aan met 38 keer. Bij de respondenten die jobcoaching en wijkteam hebben aangevinkt, is er geen verschil naar migratieachtergrond tussen de groepen.47

Aantal keer aan gekruist

Ook hier zien we qua non-gebruik en onbekendheid met het aanbod weer hetzelfde

Pilot Outsourcing bij Timing (uitzendbureau)
2
Persoonlijke Re-integratie Budget
7
ROZ zelfstandig
17
Loonkosten Subsidie (LKS) - plaatsing op contract
11
Loonkosten Subsidie (LKS) - verlenging contract
2
VIP-project bij het Leger des Heils: "Er is voor… 1
Activiteiten van reintegratiebureau Surplus
19
Flextensie: iets bijverdienen bovenop de… 6
Begeleiding door het Wijkgilde
8
Ondernemen naar Vermogen
3
Intensieve begeleiding via Direct Werk (1x per…
11
Voorschakeltraject ZAZ
4
Voorschakeltraject nieuw beschut werken bij de… 5
Ik doe niet aan bovenstaande activiteiten mee
Ik weet niet waar ik aan mee doe

patroon als in de voorgaande clusters op de optie ‘ik krijg geen van bovenstaande hulp
van de gemeente’. Bij de statushouders geeft 28% aan geen gebruik te maken van hulp
of ondersteuning bij praktische zaken. Van de groep met een niet-westerse migratieachtergrond maakt 48% hier geen gebruik van en bij de groep met een enkelvoudige
Nederlandse achtergrond 64%. Het tegenovergestelde patroon zien we weer bij ‘ik weet
niet welke hulp ik krijg’, waarbij binnen de groepen 39% van de statushouders, 11% van
de respondenten met een niet-westerse migratieachtergrond en 6% van de respondenten
zonder migratieachtergrond dit aankruist. Ook hier geven de respondenten van de groep
met een lange afstand tot de arbeidsmarkt (65,6%) vaker aan ‘geen van bovenstaande hulp
van de gemeente’ te krijgen dan de respondenten van de korte afstandsgroep (54,1%).48
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Cluster 5: Maatschappelijke organisaties waar werkzoekenden
regelmatig komen
Bij het cluster van ‘Organisaties waar werkzoekenden komen- of zijn geweest’ hebben
404 respondenten gereageerd (zie Figuur 12). Alifa Vluchtelingenwerk, M-Pact en de
openbare bibliotheek en ‘M-Pact’ worden (tegen de) twintig keer of vaker aangekruist.
Alifa en M-Pact zijn belangrijk voor de respondenten die nieuwkomer/statushouder
zijn. Hoewel M-Pact een veel bredere welzijnsorganisatie is (vrijwilligerscentrale, vrouwenemancipatie en dergelijke) biedt M-Pact ook programma’s voor nieuwkomers. De
uitvoering van Doe mee in Enschede (zie hoofdstuk 2), een introductieprogramma voor
statushouders dat sinds 2017 verplicht is, ligt in handen van M-Pact.
47 Respectievelijk p = .065 en p = .850.
48 p = .025.
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Figuur 12: Bij welke van onderstaande organisaties komt u regelmatig?
Respons longitudinaal T0.

Van de statushouders in T0 van het longitudinale onderzoek geeft een derde aan dat
ze M-Pact bezoeken. Bij de oudkomers met een niet-westerse migratieachtergrond is
dat 11%; en bij de de groep met een Nederlandse Nederlandse achtergrond is het 5%.49

Aantal keer aan gekruist

De mensen met een niet-westerse migratieachtergrond (oud- en nieuwkomers) geven
50

vaker aan dat ze regelmatig bij de bibliotheek komen (rond de 9% ) dan de groep met

Wijkteam

een enkelvoudige Nederlandse achtergrond (3%).51

62

Jobcoaching

38

Tolkvoorziening

Ook hier is het weer de groep statushouders waarvan het kleinste deel zegt bij ‘geen van

4

Werkplekaanpassing

bovenstaande’ organisaties regelmatig te komen (28%). Van de groep met een niet-wes-

9

Vervoersvoorziening

terse achtergrond geeft ruim twee derde (68%) en van de Nederlandse groep zelfs 82%.52
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Wat betreft afstand tot de arbeidsmarkt zijn hier geen verschillen tussen gevonden.53
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Cluster 6: Maatschappelijke hulpbieders
Bijna vierhonderd (398) respondenten hebben gereageerd op de vraag van wie ze regelmatig hulp krijgen (zie Figuur 13) of hebben gehad. Werkplein Twente wordt het vaakst
genoemd met 45 keer. Het is niet vaker aangekruist door de respondenten met een
migratieachtergrond dan zonder migratieachtergrond.54 Wel is er weer een verschil bij
‘geen van bovenstaande’ wat betreft het regelmatig hulp krijgen van iemand.55 Bijna vier
vijfde (79%) van de groep met een enkelvoudige Nederlandse achtergrond geeft aan niet
regelmatig hulp te ontvangen van de genoemde organisaties en/of mensen.
49 p < .001.
50 Voor de groep met een niet-westerse migratieachtergrond (niet-statushouder) 10% en de groep statushouders 8%.
51 p = .042.
52 p < .001.

54 p = .198.

53 p = .771.

55 p < .001.
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Ditzelfde geldt voor bijna twee derde (63%) van de groep met een niet-westerse migra-

Samenvattend: patronen in niet-gebruik en onbekendheid met EAA aanbod

tieachtergrond. Voor de groep statushouders is het deel dat aangeeft geen van boven-

Op de algemene clusters binnen het EAA-aanbod – bedoeld voor alle leeftijden- is bij de

staande hulp te ontvangen weer een stuk lager met 36%. Wat betreft afstand tot de

antwoord categorieën ‘geen van bovenstaande’ en ‘weet niet’ een patroon te ontwaren in

arbeidsmarkt kruist 80,3% van de lange afstandsgroep dit aan in vergelijking met twee

de respons naar migratieachtergrond. Uit onderstaande overzicht valt dat patroon af te

56

leiden. Oudkomers met een niet-westerse migratieachtergrond weten vaak beter waar ze

derde (66,7%) van de korte afstandsgroep.

wel en niet aan mee doen dan nieuwkomers (statushouders: S in onderstaand overzicht).

Figuur 13: Van wie krijgt u regelmatig hulp? Respons longitudinaal T0. Respons longitudinaal T0.

Respondenten met een Nederlandse achtergrond (NL) stellen veel vaker dan respondenten met een niet-westers achtergrond (nieuw- en oudkomers: NW en S) dat ze niet
aan de het aanbod van de EAA meedoen. Hiermee rijst de vraag of professionals van de

Aantal keer aangekruist
Alifa Vluchtelingenwerk

afdeling Werk en Inkomen bij de gemeente Enschede uitkeringsgerechtigden met een
niet-westerse achtergrond eerder een aanbod doen dan uitkeringsgerechtigden met een

19

M-Pact

Nederlandse achtergrond? Uit wat er wel aan EAA-aanbod aangekruist is, blijkt dat dat

36

GGD

– volgens de klanten – in elk geval niet het geval is. Vanuit het aanbod bekeken hebben

9

Noabersport
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LifeGoals

3

Openbare bibliotheek

we alleen voor de Taaltrajecten, de ROC’s en deelname aan activiteiten van M-Pact meer
niet westerse deelname gevonden. Bij de meeste clusters zien we dat de lange afstanders
vaker aangeven geen gebruik te maken van de activiteiten of instrumenten, dan de korte

20

Bruggen bouwen

1

Jeugd in Actie
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Weet ik niet

afstanders. Alleen wat betreft bezochte organisaties is er geen verschil gevonden voor deze
twee groepen.

11

Geen van bovenstaande

We hebben het hoge percentage niet-gebruik bij de lange afstanders voorgelegd aan de
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professionals van de afdeling Werk en Inkomen in Enschede. Zij laten ons weten dat

350

het verschil in aanbod en gebruik van het aanbod tussen kort en lange afstand hen niet
verbaast. Daarmee bevestigt de uitkomst van T0 in het longitudinale onderzoek ook
voor Enschede anno 2018 de constatering van Kremer, Van der Meer en Ham (2017)
dat57 gemeenten nauwelijks re-integratieaanbod organiseerden voor de groep die een
lange afstand tot de arbeidsmarkt kreeg toebedeeld. Volgens Kremer et al. zijn de bezuinigingen van het rijk op de Participatiewet -sinds 2015 -hier debet aan.

56 p = .003.

57 https://www.socialevraagstukken.nl/van-werk-naar-welbevinden-werkt-de-zachte-hand-in-de-bijstand/.

53

Dat het niet-gebruik van aanbod ook naar migratieachtergrond varieert (terwijl het

Minder dan 2 uur per week op zoek naar werk

diagnoseadvies dat niet doet), is nieuw voor de professionals. Zij zijn ook enigszins

Aan de werkzoekenden in T0 is gevraagd hoeveel uur per week zij gemiddeld bezig zijn

verrast door de onbekendheid van het EAA-aanbod bij de klanten. Een en ander is met

met het zoeken naar werk. Dit kan bijvoorbeeld gaan over het zoeken naar vacatures of

de professionals van de gemeente Enschede (beleidsmakers en uitvoerders) besproken in

het schrijven van sollicitatiebrieven. Ongeveer een vijfde (22,1%) van de deelnemers

de verbindingsbijeenkomst in november 2019, waar onderzoekers en medewerkers van

aan T0, zegt hier tussen de 2 en 8 uur per week mee bezig te zijn. Maar in Figuur 14 is

de afdeling Werk en Inkomen met elkaar in gesprek gingen over onderzoeksresultaat.

te zien dat het merendeel minder dan twee uur per week naar werk zoekt (61,8%). Er is
hier geen verschil tussen de groepen met en zonder migratieachtergrond.61

4.7 Zoeken naar werk: de deelnemers aan T0

Figuur 14. Hoeveel uur per week bent u bezig met het zoeken naar werk?
Respons longitudinaal T0.

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk kan een opstapje zijn naar betaald werk. Sommige gemeenten vragen
aan bijstandsgerechtigden een vorm van vrijwilligerswerk als tegenprestatie. In het

2,9% 3,6%

longitudinale onderzoek hebben we de respondenten wel gevraagd of ze vrijwilligerswerk doen. Vrijwilligerswerk hebben wij in de vragenlijst gedefinieerd als onbetaald

9,6%

werk dat via een organisatie wordt uitgevoerd. Meer dan een derde (39,6%) van de
mensen in T0 geeft aan vrijwilligerswerk te doen. We zien hierbij geen verschil tussen
de verschillende migratieachtergronden.58 Van de respondenten die aangeven vrijwil-

22,1%

ligerswerk te doen, zegt een derde dat het om 2 tot 6 uur per week gaat (37,7%). Ook

61,8%

hier zien we weer geen verschillen tussen de achtergronden.59 Werkzoekenden die zijn
ingeschat in de lange afstandsgroep doe vaker vrijwilligerswerk dan werkzoekenden
in de korte afstandsgroep.60 Bijna de helft (46%) van de lange afstandsgroep doet vrijwilligerswerk, bij de korte afstandsgroep is die iets meer dan een derde (34,7%). Ook
al doen zij vrijwilligerswerk de meeste mensen houden nog wel sollicitatieplicht bij de
gemeente Enschede.

Minder dan 2 uur per week

Tussen 2 en 8 uur per week

Tussen 8 en 16 uur per week

Tussen 16 en 24 uur per week

Meer dan 24 uur per week

58 p = .224.
59 p = .106.
60 p = .021.

61 p = .224.
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Ook dit onderzoeksresultaat bij aanvang van het longitudinale onderzoek is besproken

De groepen met migratieachtergrond scoren hier ongeveer hetzelfde op als de groep

in de verbindingsbijeenkomst met de beleidsmakers en de uitvoerende professionals

met een enkelvoudige Nederlandse achtergrond.62 De korte afstanders kruisen deze

van de afdeling Werk en Inkomen. Een gemiddelde van 2 uur per week is samen met het

opties vaker aan dan de lange afstanders.

resultaat van het vodeo-onderzoek (zie hoofdstuk 6) aanleiding om verder na te denken

Tabel 23: Wat doet u om werk te zoeken en hoe vaak doet u dit?
Respons longitudinaal T0 (n=385).

over interventies die het zoekproces naar betaald werk kunnen concretiseren.

(Bijna)
elke dag

1 of meerdere keren
per week

Ik zoek naar vacatures op
internet of in de krant

19.7%

26.2%

8.3%

29.1%

16.6%

Ik schrijf sollicitatiebrieven
of bel over vacatures

4.9%

16.6%

11.4%

41.0%

26.0%

Ik pas mijn curriculum
vitae (CV) aan

1.8%

4.9%

14.8%

55.1%

23.4%

Ik zet een bericht op social
media dat ik werk zoek
(bijvoorbeeld op Facebook,
Twitter LinkedIn)

2.9%

1.8%

6.2%

20.5%

68.6%

Ik lees een boek of website
over werk zoeken

3.6%

4.7%

6.8%

31.4%

53.5%

‘Ik heb een speeddate gehad met werkgevers die ik nog niet eerder kende’ (76,4%).

Ik schrijf me in bij een
uitzendbureau of ga langs

2.3%

5.5%

11.4%

51.2%

29.6%

Ik spreek met familie,
vrienden of bekenden over
mogelijkheden voor werk

8.8%

12.7%

17.1%

42.9%

18.4%

Rond de helft van de werkzoekenden in T0 past z’n CV wel eens aan (55,1%), bezoekt wel

4.9%

13.5%

38.4%

40.3%

Sollicitatieactiviteiten
We hebben de respondenten als vervolg gevraagd welke manieren (13) zijn gebruikt bij
het zoeken naar werk (zie Tabel 23). De werkzoekenden konden hier per stelling op
reageren via een vijfpuntsschaal met de opties: ‘(Bijna) elke dag’, ‘1 of meerdere keren
per week’, ‘1 of meerdere keren per maand’, ‘Wel eens gedaan’ en ‘Nooit gedaan’. Meer
dan de helft van de deelnemers aan T0 (54,3%) geeft aan dat ze minimaal 1 keer per
maand zoeken naar vacatures op internet of in de krant. Bij een aantal stellingen geeft een
merendeel van de werkzoekende respondenten aan de activiteit ‘nooit gedaan’ te hebben:

•
•
•
•
•

‘Ik zet een bericht op social dat ik werk zoek’ (68,6%).
‘Ik lees een boek of website over werk zoeken’ (53,6%).
‘Ik spreek met voormalige werkgevers en collega’s over mogelijkheden voor werk’ (40,3%).
‘Op feestjes en dergelijke zeg ik dat ik werk zoek’ (45,7%).

eens een banenmarkt (54,8%), gaat langs bij een uitzendbureau, schrijft zich in bij zo’n

Ik spreek met voormalige
2.9%
werkgevers en collega’s over
mogelijkheden voor werk

bureau (51,2%), of stuurt een open sollicitatie naar een bedrijf (46,2%). Sommigen bellen
of mailen met bedrijven voor werk (44,4%), of spreken met familie, vrienden en bekenden
over mogelijkheden voor werk (42,9%). Slechts een derde (33,4%) van de werkzoekenden
in T0 zegt dat ze de afgelopen zes maanden minimaal één sollicitatiegesprek hebben gehad.

62 p = .136.
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1 of meerdere Wel eens
keren per
gedaan
maand

Nooit
gedaan

(Bijna)
elke dag

1 of meerdere keren
per week

1 of meerdere Wel eens
keren per gedaan
maand

Ik bel of mail met bedrijven
voor werk

2.3%

5.5%

11.2%

44.4%

36.6%

Ik stuur een open sollicitatie naar een bedrijf

1.3%

6.5%

9.9%

46.2%

36.1%

Op feestjes en dergelijke
zeg ik dat ik werk zoek

2.9%

5.7%

8.8%

36.9%

45.7%

Ik heb een speeddate gehad
met werkgevers die ik nog
niet eerder kende

0.5%

1.0%

3.4%

18.7%

76.4%

Ik bezoek een banenmarkt

1.3%

1.8%

3.1%

54.8%

39.0%

Het merendeel van de deelnemers aan T0 (54,5%) zegt zelf gelukkiger te zijn als ze (meer)

Nooit
gedaan

zouden werken. Ruim een derde van de werkzoekende respondenten (37,0%) geeft aan
dat de mensen die belangrijk voor hen zijn, vinden dat de respondent moet werken. Verder
denkt 44,1% van de respondenten in T0 dat anderen verwachten dat de respondent
(meer) gaat werken.
Voor de stellingen ‘Ik ben van plan de komende weken een (grotere) baan te gaan zoeken’
en ‘Anderen verwachten van mij dat ik (meer) ga werken’ zijn er geen verschillen gevonden
voor de groepen met en zonder migratieachtergrond.63 Oudkomers en mensen met
een Nederlandse migratieachtergrond scoren daar hetzelfde op. Bij bijna alle stellingen
zijn de statushouders – zoals steeds in dit onderzoek - de uitzondering die de regel
bevestigen. Zij scoren als nieuwkomers het vaakst positief. Ze schatten gemiddeld

Inschatting van de kansen op werk en houding ten opzichte van werk

hun kansen op de arbeidsmarkt positief in, en zijzelf en hun omgeving hebben hogere

We hebben ook gekeken of migratieachtergronden een verschil in uitgangspositie

verwachtingen van werk dan de andere groepen.

betekenen als het gaat om houding en verwachtingen ten aanzien van werk. Er zijn de
mensen in T0 zeven stellingen voorgelegd die gaan over:

•
•

de eigen inschatting van de respondent van zijn/haar kansen op de arbeidsmarkt,
over de verwachtingen van de respondent en zijn omgeving van werk.

De deelnemers konden hier door middel van een vierpuntsschaal variërend van ‘helemaal niet mee eens’ tot ‘helemaal eens’ op reageren. In onderstaande Tabel 24 zijn de
antwoordopties ‘helemaal mee eens’ en ‘mee eens’ samengepakt in ‘eens’.
Viertiende van de respondenten zegt dat ze van plan zijn de komende weken een (grotere)
baan te gaan zoeken, er vertrouwen in te hebben een (grotere) baan te zullen vinden en te
verwachten binnen een half jaar (meer) werk te vinden. Een kwart (27,6%) van de werkzoekende respondenten denkt dat ze een (grotere) baan vinden als ze daar echt moeite voor doen.

63 Respectievelijk p = .056 en p = .066.
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Tabel 24: Het percentage van de respondenten die het eens zijn met de stellingen.
Respons longitudinaal T0.
Stelling
a) Ik ben van plan de
komende weken een
(grotere) baan te gaan
zoeken

Nederlands
Niet-wes- Statushouders
(n=268) ters (n=76)
(n=34)
-

-

-

4.8 Waardering, discriminatie en vertrouwen in de
samenleving in T0

Totaal (n=378)

betaald werk zijn persoonlijke vaardigheden en competenties nodig, die soms wel en
soms niet via opleiding te versterken zijn. Zoeken naar werk gaat daarnaast ook over

a) Ik kan een (grotere)
baan vinden als ik daar
echt moeite voor doe

25,7%

22,4%

53.0%

27,6%

a) Ik heb er vertrouwen in
dat ik een (grotere) baan
zal vinden

35,8%

36,8%

67,7%

38,9%

a) Ik verwacht binnen een
half jaar (meer) werk te
vinden

32,1%

27,7%

70,6%

34,6%

b) Ik zou gelukkiger zijn
als ik (meer) werkte

47,7%

61,9%

91,2%

54,5%

b) Anderen verwachten
van mij dat ik (meer) ga
werken

-

-

-

44,1%

30,6%

42,1%

76,4%

37,0%

b) De mensen die belangrijk voor me zijn, vinden
dat ik moet werken

Het zoeken naar werk is een kwetsbaar proces voor uitkeringsgerechtigden. Voor

42,6%

de match tussen werkgever en werknemer, over de match tussen vraag- en aanbodzijde
op de arbeidsmarkt. Het profiel in de vacature moet passen bij de persoonlijkheid en
de expertise van de werkzoekende. Een sociaal netwerk helpt bij het zoeken naar werk.
Bij het zoeken naar werk spelen bovendien ook mechanismen van psychologische aard
waar gemeentelijke begeleiding vaak minder vat op heeft: de manier waarop werkzoekenden in het leven staan, het vertrouwen dat zij in de samenleving hebben, en de waardering of discriminatie die zij tegen komen op de arbeidsmarkt en daarbuiten. Voor
mensen met én zonder migratieachtergrond, voor werkzoekenden én hun begeleiders
vormen deze psychologische mechanismen de achtergrond van hun zoektocht. Het is
een complexe maatschappelijk context (Andriessen et al., 2019; Stavenuiter et al., 2020).
Vanwege de maatschappelijke context en de vele kanten aan het zoeken naar werk,
hebben we de deelnemers aan T0 ook gevraagd naar de waardering en het vertrouwen
die zij vanuit de samenleving ervaren. Daarnaast is er in het kader van dit onderzoek
gevraagd naar discriminatie-ervaringen. Hebben oudkomers met een niet-westerse
migratieachtergrond hier een andere uitgangspositie in het longitudinale onderzoek
dan werkzoekenden met een Nederlandse achtergrond?
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Tabel 25: Het percentage van de respondenten dat het eens is met de stellingen.
Respons longitudinaal T0.

Waardering en vertrouwen
In Tabel 25 staan de percentages van respondenten die het (helemaal) eens zijn met de
stellingen die wij hun voorlegden, naar migratieachtergrond uitgesplitst. Hier valt op

Stelling

(Tabel 25) dat de nieuwkomers en oudkomers uit T0 zich veel vaker gewaardeerd voelen
als mens dan de andere respondenten: respectievelijk 82,9% en 59,6% tegenover 49,1%).
De oudkomers zijn het positiefst wat betreft het hebben van goed contact met mensen in
de buurt. Van hen geeft 71,9% dit aan, ten opzichte van twee derde (67,4%) van de groep
met een enkelvoudige Nederlandse achtergrond. Verder vindt minder dan een derde
van beide groepen hier dat deze samenleving rekening houdt met de mensen die geen werk
hebben. Bij brieven van instanties voelen oudkomers en nieuwkomers zich minder op
hun gemak dan hun collega’s met een Nederlandse achtergrond. Die laatsten worden
minder vaak boos en kunnen de brieven beter begrijpen. Ze voelen zich minder vaak
geholpen door de samenleving bij het lezen van de brieven.

Ervaren discriminatie
We hebben de deelnemers gevraagd of ze de afgelopen zes maanden discriminatie
hebben ervaren op grond van etnische/culturele achtergrond of op grond van geloof/

Nederlands Niet-wes(n=291)
ters
(n=89)

Statushouders
(n=41)

Totaal
(n=421)

Ik voel mij in deze samenleving
gewaardeerd als mens

49,1%

59,6%

82,9%

54,6%

Ik heb goed contact met mensen
in de buurt

67,4%

71,9%

51,2%

66,7%

Deze samenleving houdt rekening met mensen die geen werk
hebben

30,6%

30,3%

53,7%

32,8%

Deze samenleving helpt mensen
die niet goed kunnen lezen en
schrijven

31,3%

41,6%

63,4%

36,6%

Ik kan brieven en formulieren
van instanties (gemeente, zorgverzekering, belasting) goed
begrijpen

85,9%

76,4%

53,7%

80,8%

Ik word boos of paniekerig van
brieven van instanties

29,9%

36,0%

17,1%

29,9%

religie. Volgens de literatuur is discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt een gegeven; mannen met een niet-westerse achtergrond ervaren in dit kader vaker discrimi-

Van de werkzoekenden in Enschede in T0 geeft in z’n algemeenheid 10% aan discri-

natie dan vrouwen (Andriessen et al., 2012). Werkgevers zouden een voorkeur hebben

minatie te hebben ervaren op grond van etnische of culturele achtergrond en 6,4% op

voor werknemers met dezelfde achtergrond, die passen binnen de bestaande cultuur

grond van geloof/religie. (Tabel 26) De groepen met en zonder migratieachtergrond

(Huijnk & Andriessen, 2016; Van Gerven et al., 2010). Werkzoekenden die niet in dit

scoren zeer verschillend.1 Bijna een kwart van de oudkomers met een niet-westerse

profiel passen maken minder kans op een baan (Klaver et al., 2016).

migratieachtergrond (23,6%) geeft aan het afgelopen half jaar discriminatie op grond
van etnische/culturele achtergrond te hebben meegemaakt; tegen de 16% (15,9%)
ervaarde discriminatie op grond van geloof of religie. De percentages bij de groep met
een Nederlandse achtergrond vallen daarbij in het niet: 5,2% en 3,4%.
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Aan wie discriminatie ervaarde, hebben we gevraagd op welke plek dat gebeurde. Iets

De groep oudkomers met een niet-westerse en de groep met een Nederlandse achtergrond

meer dan vijftig mensen vinkten een optie aan (n=51). De meest voorkomende plek is

lijken in T0 op elkaar qua gezondheid, moeite met meedoen aan de maatschappij en qua

‘in de buurt’ met 36 keer. ‘Op straat’ (26 keer) en ‘in winkels’ (20 keer) worden daarna het

sociale contacten. De oudkomers en degenen met een Nederlandse achtergrond geven

vaakst genoemd. ‘Bij de medewerkers van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente

hun gezondheid respectievelijk een 6.0 en 6.1. Bij de oudkomers en de respondenten met

Enschede’ wordt 8 keer aangekruist.3 Ook de statushouders zeggen vaker discriminatie

een Nederlandse achtergrond vindt rond een derde het (een beetje) moeilijk om mee te

ervaren te hebben dan de Nederlandse groep, al is dat minder dan de oudkomers.

doen aan de maatschappij. Bij deze mensen is in beide groepen gezondheid de grootste
hindernis. Bij de oudkomers en de groep met een Nederlandse achtergrond vindt respec-

Tabel 26. Ja, ik heb in de afgelopen 6 maanden discriminatie ervaren op grond van achtergrond of geloof. Respons longitudinaal T0.
Etnische/culturele achtergrond

Geloof/religie

Nederlands (n=291)

5,2%

3,4%

Niet-westers (n=89)

23,6%

15,7%

Statushouders (n=41)

14,6%

7,3%

Totaal (n=421)

10,0%

6,4%

tievelijk 52% en 57% dat ze genoeg sociale contacten hebben. De nieuwkomers/statushouders zijn ook in T0 de uitzondering op de regel van respondenten met een niet-westerse
achtergrond die lijken op de respondenten met een Nederlandse achtergrond. Statushouders geven hun gezondheid een 7.2; 67% vindt het ‘erg moeilijk’ of ‘een beetje moeilijk’ om
met de maatschappij mee te doen, taal is hier de grootste hindernis. Bij de statushouders
vindt maar 15% dat ze genoeg sociale contacten hebben met andere mensen.
Wie de groep oudkomers met een niet-westerse migratieachtergrond en de groep met
een Nederlandse achtergrond bij aanvang van het longitudinale onderzoek vergelijkt

4.9 Samenvattend: overeenkomsten en verschillen in
uitgangspositie

qua zelfinschatting , sollicitatieactiviteiten en gebruik van interventies in de Enschedese
Arbeidsmarkt Aanpak, merkt dat er op heel veel punten overeenkomsten zijn. In beide
groepen is ongeveer twee derde tevreden over de informatie die de gemeente Enschede

In dit hoofdstuk hebben we gekeken naar de uitgangspositie van de werkzoekenden die

geeft bij het zoeken naar werk. In beide groepen zegt eveneens twee derde (of meer)

de eerste vragenlijst van de longitudinale meting (T0) hebben ingevuld (in juni 2018).

geen moeite of paniek te hebben als er brieven van instanties binnenkomen. Onder-

Hieronder volgen de belangrijkste bevindingen.

tussen herkent maar een klein deel (1/7) het EAA-aanbod in de vragenlijst; en zegt meer
dan de helft (3/5) geen van de gegeven opties te hebben gevolgd.

Er waren 464 respondenten bij aanvang van het longitudinale onderzoek: ongeveer
de helft korte afstanders en de helft lange afstanders. Zij vulden een veel uitgebreidere

De werkzoekenden in Enschede zijn in T0 optimistisch over hun eigen zelfredzaamheid

vragenlijst in dan de 1441 respondenten in het cross-sectionele onderzoek. Bij aanvang

en hun kansen op werk. Terwijl ze tegelijkertijd niet zo heel veel tijd besteden aan het

van het longitudinale onderzoek zijn de verschillen tussen de migratieachtergronden

zoeken naar werk: met en zonder niet-westerse migratieachtergrond besteedt circa 2

op de zachte uitkomstmaten minder groot dan in het cross-sectionele onderzoek.

uur per week aan het zoeken naar werk en doet dat op soortgelijke manieren.
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Viertiende van de respondenten zegt dat ze van plan zijn de komende weken een

groep verschillen, meestal in positieve zin. Wij denken dat dit verschil te herleiden is tot

(grotere) baan te gaan zoeken, er vertrouwen in te hebben een (grotere) baan te zullen

de samenstelling van de groep statushouders – veel jonge mannen- en tot de -in onze

vinden en te verwachten binnen een half jaar (meer) werk te vinden. Een kwart denkt

onderzoeksperiode - automatische indeling van deze groep bij de korte-afstanders.

dat ze een (grotere) baan vinden als ze daar echt moeite voor doen.

De groep oudkomers met een niet-westerse achtergrond en de groep met een Nederlandse achtergrond lijken qua gehanteerde manieren om naar werk te zoeken op elkaar.

Met en zonder een migratieachtergrond scoren gelijk wat betreft de stellingen op zelf-

Zij scoren hetzelfde wat betreft:

•
•

redzaamheid: ‘ik kan goed keuzes maken’ (72% Ja), ‘ik weet waar ik goed in ben’ (81%
ja) en ‘ik kan goed met tegenslag omgaan’ (57% Ja). Ongeveer 45% vindt dat deze maat-

Het bespreken van mogelijkheden van werk met bekenden en familie.
Het sturen van open sollicitaties.

schappij geen rekening houdt met werklozen; ook daar bestaat een overeenkomst tussen
oudkomers met een niet-westerse en mensen met een Nederlandse achtergrond.Er zijn

Zij scoren een beetje verschillend van elkaar wat betreft:

•
•

kortom weinig thema’s/onderzoeksvragen waarop we in T0 van het longitudinale onderzoek een significant verschil hebben kunnen vinden in de uitgangspositie van mensen

Het lezen van een boek of website over zoeken naar werk: niet-westers doet dat vaker. 64
Het speeddaten met werkgevers die men nog niet kende: niet-westers doet dat vaker. 65 66

met een Nederlandse achtergrond en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. De enige uitzondering(en) die deze regel bevestigen zijn: het doen (of gedaan

De groep oudkomers met een niet-westerse achtergrond en de groep met een Neder-

hebben) van ROC-Entreeopleidingen, het regelmatig bezoeken van de openbare biblio-

landse achtergrond scoren qua kansen op en houding ten opzichte van werk een beetje

theek en ervaren discriminatie op basis van zowel etnische of culturele achtergrond als

verschillend van elkaar op de volgende stellingen:

geloof/religie. Het verschil in ervaren discriminatie is wel groot. Bijna een kwart van de

Ik zou gelukkiger zijn als ik (meer) werkte.

de groep met een Nederlandse achtergrond is dat 5%.

•
•
•
•

De statushouders verschillen in T0 van het longitudinale onderzoek vaak wel van de

De groepen scoren hetzelfde op de volgende stellingen:

oudkomers met een niet-westerse migratieachtergrond geeft aan het afgelopen half jaar
discriminatie op grond van etnische/culturele achtergrond te hebben meegemaakt. Bij

•
•
•

andere werkzoekenden qua uitgangspositie. Net zoals in het crossectionele onderzoek verschillen deze nieuwkomers zowel van mensen met een enkelvoudige Nederlandse achtergrond als van oudkomers met een niet-westerse migratieachtergrond.

Mensen die belangrijk voor me zijn, vinden dat ik moet werken.
Ik heb er vertrouwen in dat ik een (grotere) baan zal vinden.
Ik verwacht binnen een half jaar (meer) werk te vinden.

Ik ben van plan de komende weken een (grotere) baan te gaan zoeken.
Anderen verwachten van mij dat ik (meer) ga werken.
Ik kan een (grotere) baan vinden als ik daar echt moeite voor doe.

In dit kader zijn de volgende thema’s van belang: de hoeveelheid en juistheid van de
informatie verschaft door de gemeente bij het zoeken naar werk, het meedoen aan het

64 p < .001.

taaltraject, gezondheid, moeite om met de maatschappij mee te doen en de hoeveelheid sociale contacten. Dit zijn de punten waarop de statushouders van de rest van de

65 p = .039.
66 p = .010.
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5

Vorderingen in één jaar EAA?

In dit hoofdstuk gaan we in op de groep werkzoekende respondenten die binnen een

Wel kunnen we beschrijven wat de effecten van de reguliere EAA-aanpak als geheel zijn

jaar tijd op drie meetmomenten de vragenlijst volledig hebben ingevuld (zomer 2018,

op de verschillende uitkomstmaten binnen een jaar bij verschillende groepen. Ook

jaarwisseling 2018/2019, en zomer 2019). Dit is een respondentengroep van 257 werk-

kunnen we kijken of er verschil is in effecten op de groepen met en zonder migratie-

zoekende uitkeringsgerechtigden in Enschede die we een jaar lang hebben kunnen

achtergrond: op de groep oudkomers met een niet-westerse achtergrond, op de groep

volgen in het longitudinale onderzoek. Welke vorderingen hebben zij gemaakt binnen

statushouders met een niet-westerse achtergrond (nieuwkomers) en op de groep met

één jaar tijd? Wat betekende het aanbod binnen de Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak

een Nederlandse achtergrond.68 In dit hoofdstuk laten we zien of en welke vorderingen

(EAA) voor hen op het gebied van het zoeken en vinden van werk? Wat betekende

de respondentengroep als geheel heeft gemaakt in één jaar tijd en of de drie verschil-

deelname aan de EAA voor hun ervaren gezondheid, hun sociale netwerk of hun waar-

lende groepen eventueel verschillen in voortgang op het vinden van betaald werk, op

dering en vertrouwen in de samenleving?

werk skills, op gezondheid, op sociale contacten, op zelfredzaamheid en op moeite met
maatschappelijke participatie.

Oorspronkelijk was het doel van dit onderzoeksdeel om eventuele voortgang van

5.1

deze respondentengroep op de uitkomstmaten te kunnen herleiden naar de specifieke instrumenten en activiteiten die (individuele) deelnemers aan het onderzoek

Deelnemers aan het longitudinale onderzoek: drie
meetmomenten

kregen aangeboden binnen de EAA. In de respons op T0 (N=464) echter bleek reeds
dat zeer weinig deelnemende werkzoekenden naar eigen zeggen gebruik maakten van

De 257 respondenten in het longitudinale onderzoek – een substantiële groep – hebben

het EAA-aanbod; zie de paragrafen 4.4 en 4.6 in het vorige hoofdstuk. We hebben de

op drie momenten een identieke vragenlijst volledig ingevuld over hun vorderingen wat

verschillende activiteiten binnen de EAA op T0, T1 en T2 gedetailleerd en met naam en

betreft arbeidstoeleiding, zelfredzaamheid, sociaal netwerk, gezondheid en maatschap-

toenaam uitgevraagd, maar in de eerste meting (T0) bleken slechts ongeveer 60 van de

pelijke participatie (zie de inleiding van hoofdstuk 4 voor voorbeelden van de stellingen

67

464 respondenten één of meer van die activiteiten aangekruist te hebben. Daardoor is

en vragen). De T0-meting vond plaats in juni 2018, de T1 in december 2018 en de T2 in

het niet mogelijk om de effecten van (het gebruik van) specifieke instrumenten binnen

juni 2019. Voor deze groep zijn er analyses uitgevoerd om te zien of zij bepaalde vorde-

de EAA te bestuderen; laat staan om op individueel niveau iets over voortgang te zeggen.

ringen hebben gemaakt, en zo ja welke: de respons op de T2 vragenlijst is vergeleken met

We kunnen de effecten van deelname aan de verschillende clusters of specifiek aanbod

de respons op de T1 en T0 vragenlijst.69

binnen die clusters niet bestuderen en dus ook niet koppelen aan de vooraf vastgestelde
uitkomstmaten, zoals eventuele vooruitgang op werk, gezondheid, sociaal netwerk en
zelfredzaamheid. De harde en zachte uitkomstmaten die in dit onderzoek gekozen zijn.
68 Onder respondenten met een Nederlandse achtergrond verstaan we hier de respondenten die enkel een Nederlandse achtergrond
aankruisten. De respondenten die een Nederlandse én een niet-westerse achtergrond aankruisten zijn in dit onderzoek zoals
eerder toegelicht in de niet-westerse oudkomersgroep beland.

67 Relatief vaak aangekruiste activiteiten/instrumenten zijn: wijkteam (62x), stage of leerwerkplek (47x), jobcoach (38x) en Werkplein
Twente (45x). Gemiddeld is ‘geen van bovenstaande’ activiteiten 269 keer aangekruist.

69 Repeated Measures in het programma SPSS.
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Figuur 15: Respondenten longitudinale meting T0-T2 uitgesplitst naar groepen (n=257).

Per meest relevante vraag voor de uitkomstmaten binnen dit onderzoek, geven we
hieronder de bevindingen weer. Er is steeds gekeken of er een wezenlijk (significant)
verschil te zien is tussen de drie te analyseren groepen. De groep oudkomers met een
niet- westerse migratieachtergrond bestaat uit 47 respondenten, de groep statushou-

24

ders/nieuwkomers uit 24 respondenten en de groep die enkel een Nederlandse achter47

grond aankruiste bestaat uit 186 respondenten (Figuur 15).
We kijken ook naar verschillen tussen de groepen met een korte en een lange inge-

186

schatte afstand tot de arbeidsmarkt. Op basis van de in eerdere hoofdstukken toegelichte inzichten uit de literatuur en op basis van de gesprekken met professionals van
de Diest Werk en Inkomen in Enschede verwachten we dat korte afstanders makkelijker vorderingen maken op de uitkomstmaten dan lange afstanders. Bij de groep met

Nederlands

een kort ingeschatte afstand tot de arbeidsmarkt verwachten we in één jaar tijd meer

Niet-westers

Statushouders

5.2 Gezondheid en maatschappelijke participatie

vorderingen te kunnen constateren dan bij de groep met de lange afstandsdiagnose. Met
andere woorden, bij het Werkpleinbestand dat een kort diagnoseadvies kreeg aan het
begin van de arbeidstoeleiding, verwachten we in dit onderzoeksdeel meer effect van

Over een jaar tijd blijft het gemiddelde cijfer dat de werkzoekenden onderzoeksdeelne-

deelname aan de EAA dan bij het Wijkbestand dat bij aanvang van de arbeidstoeleiding

mers in Enschede geven aan hun gezondheid gelijk. Voor de gehele groep is dit onge-

een lange afstandsdiagnose kreeg.

veer een 6.0. Ook bij de verschillende groepen naar migratieachtergrond zien we weinig
verandering gedurende het jaar (Tabel 27). Uit de antwoorden van 217 respondenten
over gezondheid , valt af te leiden dat de groep met een Nederlandse achtergrond en de
groep oudkomers met een niet-westerse migratieachtergrond hun gezondheid gemiddeld eenzelfde cijfer geven. Opvallend is dat bij de kleine groep statushouders het cijfer
stijgt bij de T1, terwijl deze voor de andere twee groepen daalt. Hier kunnen we statistisch gezien weinig uit afleiden.
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Tabel 27: Gemiddelde gezondheidscijfer op een schaal van 1 tot 10 naar migratieachtergrond (n=217).

Moeite met meedoen aan de maatschappij
Over een jaar tijd72 en tussen de verschillende groepen73 zien we in het longitudinale

T0

T1

T2

onderzoek nauwelijks verschil in de aangegeven moeite met maatschappelijke parti-

Nederlands (n=154)

6.1

5.9

5.9

cipatie. Het percentage dat bij de laatste meting aangeeft het niet moeilijk te vinden

Niet-westers (n=43)

6.2

5.9

6.1

Statushouders (n=20)

6.8

7.1

6.9

om mee te doen aan de maatschappij, is iets hoger dan bij de start. Een klein deel van
de groep lijkt het na een jaar EAA minder moeilijk te vinden vindt om deel te nemen
aan de samenleving, maar die voortgang heeft geen verband met migratieachtergrond.

Als we kijken naar het verschil in ervaren gezondheid tussen korte en lange afstanders,

Tussen de werkzoekenden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt74 en met een lange

dan zien we ook daar over tijd opvallend genoeg geen verschil.70 De hypothese in dit

afstand zien we geen verschil over tijd.75 Ook qua maatschappelijke participatie kunnen

longitudinale onderzoek dat korte afstanders in Enschede sneller vorderingen zouden

we de hypothese die we in samenwerking met de gemeente Enschede opstelden dus niet

(kunnen) maken dan lange wordt hier niet bevestigd voor ervaren gezondheid. Wel

bevestigen. Korte afstanders en lange afstanders maken in een jaar tijd even minimaal

kunnen we het eerder gevonden verschil tussen deze twee groepen bevestigen.71 De

voortgang op moeite met meedoen aan de maatschappij.

werkzoekenden in de korte afstandsgroep geven hun gezondheid gemiddeld een hogere
score dan de lange afstandsgroep. Dit is te zien op alle meetmomenten (Tabel 28; zie ook

Voor deelnemers aan het longitudinale onderzoek, blijven de redenen waarom ze het moei-

paragraaf 3.6 en paragraaf 4.2).

lijk vinden om mee te doen in de maatschappij in een jaar tijd constant: geestelijke klachten,
lichamelijke klachten en een moeilijke geldsituatie (genoemd in volgorde van frequentie).

Tabel 28: Gemiddeld gezondheidscijfer op een schaal van 1 tot 10, uitgesplitst naar ingeschatte afstand tot de arbeidsmarkt (n=194).
T0

T1

T2

Korte afstand (n=87)

6.7

6.8

6.7

Lange afstand (n=107)

5.8

5.5

5.5

Zich niet thuis voelen en de Nederlandse cultuur niet begrijpen worden ook genoemd als
reden, maar minder vaak. De aantallen zijn hier te klein om statistische verschillen tussen
groepen te constateren Bij de statushouders is wederom taal meer dan bij de anderen
aanwezig als factor die het moeilijk maakt om mee te doen met de maatschappij.

72 p = .086.
70 p = .372.

73 p = .198.

71

74 p = .218.

p < .001.

75 p = .364.
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Tabel 29: Vindt u het moeilijk om aan de maatschappij mee te doen? Totaal deelnemers
longitudinaal, weergegeven voor de drie meetmomenten.
T0 (n=257)

T1 (n=231)

T2 (n=237)

7,8%

10,8%

10,1%

Ja, ik vind het een beetje
moeilijk

30,0%

30,7%

25,7%

Nee, ik vind het niet
moeilijk

62,3%

58,4%

64,1%

Ja, ik vind het erg
moeilijk

Er is op T0, T1 en T2 een blijvend verschil naar migratieachtergrond.76 De groep met
een Nederlandse achtergrond geeft vaker aan genoeg contact te hebben met andere
mensen dan de niet-westerse groepen: oudkomers77 en nieuwkomers/statushouders.78
Tussen de werkzoekenden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt en met een lange
afstand zien we geen verschil over tijd als het gaat over het hebben van voldoende
sociaal contact.79Ook hier is de hypothese dat korte afstanders sneller en makkelijker
voortgang zouden maken in sociaal netwerk - omdat ze een andere aanpak krijgen en
bijvoorbeeld vaker contact hebben met een werkzoekendenbegeleider - niet bevestigd.
Tabel 30: Vindt u dat u genoeg contacten heeft met andere mensen? Totaal deelnemers
longitudinaal, weergegeven voor de drie meetmomenten.

5.3 Tevredenheid met sociaal netwerk en zelfredzaamheid
In het longitudinale onderzoek is drie keer aan de bijstandsgerechtigde respondenten
in Enschede de vraag gesteld of ze vinden dat ze genoeg sociale contacten hebben met
andere mensen. Ook hier zien we in de totale respons geen verschillen over een jaar

T0
(n=257)

T1
(n=231)

T2
(n=236)

Ja

54,9%

56,7%

58,1%

Ja, maar ik zou wel wat meer
andere mensen willen kennen

18,7%

13,0%

18,6%

7,4%

5,2%

4,2%

14,8%

19,9%

12,7%

4,3%

5,2%

6,4%

Ja, maar ik zou wel wat meer
mensen buiten mijn familie
willen leren kennen

tijd: geen vooruitgang en geen achteruitgang na deelname aan een jaar EAA. Een klein
aantal respondenten blijft in een jaar tijd aangeven dat ze niet genoeg contact hebben met
anderen buiten hun familie. (Tabel 30). Dat percentage neemt ook nog iets af gedurende

Nee, ik ken weinig mensen
buiten mijn familie

een jaar. Daarnaast zien we dat iets meer dan de helft van de respondenten vindt dat ze

Wil ik niet zeggen weet ik niet

genoeg sociale contacten hebben en dat dit percentage tevredenen iets toeneemt in de
loop van een jaar.

76 p < .001.
77 p = .004.
78 p < .001.
79 p = .528 en p = .910.
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Tabel 31. Stellingen over zelfredzaamheid. Totaal deelnemers longitudinaal, weergegeven
voor de drie meetmomenten.

Sociaal netwerk, maatschappelijke participatie en ervaren gezondheid zijn de zachte
uitkomstmaten in dit onderzoek waar de gemeente Enschede in het arbeidstoeleidings-

T0 (N=242)

proces niet perse en expliciet op stuurt of monitort. Anders is dat met zelfredzaamheid.

T1 (N=250)

T2 (N=254)

Ja

Nee

Weet
niet

Ja

Nee

Weet
niet

Ja

Nee

Weet
niet

Ik zoek steun bij anderen
als het moeilijk wordt

62%

31%

7%

66%

29%

5%

63%

29%

8%

Ik vraag andere mensen
makkelijk om hulp of advies

51%

43%

6%

54%

41%

5%

54%

43%

4%

Ik kan goed keuzes maken

75%

14%

12%

75%

14%

11%

76%

15%

9%

zoek op de verschillenden stellingen over zelfredzaamheid, blijven ook die over een jaar

Ik weet waar ik goed in ben

84%

8%

9%

80%

9%

11%

86%

7%

7%

tijd vrij stabiel (Tabel 31).

Ik heb een doel in het leven

69%

18%

13%

69%

18%

13%

68%

17%

16%

Ik kan goed met tegenslag
omgaan

60%

24%

17%

59%

20%

21%

60%

25%

15%

De gemeente gebruikt zelf de zelfredzaamheidsmatrix en heeft in de gesprekken met de
onderzoekers aangegeven dat zij wilde weten of deelname aan de Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak leidt tot een toenemende zelfredzaamheid bij de cliënten. Daarom
hebben we ook de antwoorden op de vragen die daarover gaan een jaar lang gevolgd.
Maar als we kijken naar de antwoorden van de deelnemers aan het longitudinale onder-

Meer dan de helft van de respondenten geeft ‘ja’ als antwoord op stellingen als Ik kan
goed met tegenslag omgaan, Ik vraag andere mensen makkelijk om hulp of advies of Ik
zoek steun bij anderen als het moeilijk wordt. Rond de driekwart of meer van de groep

Daarmee geldt voor alle zachte uitkomstmaten in dit longitudinale onderzoek dat we

blijft in een jaar flink wat zelfvertrouwen houden: van stellingen als Ik kan goed keuzes

er geen effecten van de Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak op zien in een jaar tijd. Niet

maken of Ik weet waar ik goed in ben zeggen cliënten respectievelijk rond de 75% of rond

bij de lange afstanders, niet bij de korte afstanders; en of de gemeente er aandacht voor

de 85% dat de stelling goed bij hen past. Bij de meeste stellingen is er van T0 naar T2

heeft in het arbeidstoeleidingsproces (of niet), maakt ook niet uit. Ervaren gezondheid,

een hele lichte toename in het aantal positieve reacties te zien, en een hele lichte afname

moeite met meedoen in de samenleving, tevredenheid met sociale contacten en zelf

van het aantal negatieve reacties. Na statistische beschouwing kunnen we hieruit niet

gerapporteerde zelfredzaamheid hebben geen aantoonbare baat bij deelname aan de

meer concluderen dat de mate van zelfredzaamheid van de deelnemers na een jaar EAA

EAA. In een jaar verandert er praktisch niets aan de antwoorden van de cliënten op deze

vrijwel onveranderd is.

uitkomstmaten. Misschien is het beeld op de werk gerelateerde uitkomstmaten anders
in het longitudinale onderzoek? We gaan er in de volgende twee paragrafen op in.
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5.4 Betaald werk, vrijwilligerswerk en informatie via de
gemeente

Bij statushouders, oudkomers met een niet-westerse achtergrond, en uitkeringsgerechtigden met een Nederlandse achtergrond is het percentage dat vooruitgang boekt op
deze uitkomstmaat gelijk. Dit strookt niet met de verwachting op basis van de litera-

Aan de respondenten is op drie verschillende meetmomenten gevraagd wat hun situatie

tuur dat mensen met een Nederlandse achtergrond makkelijker werk zouden kunnen

is rondom betaald werk en uitkering. Uitstroom naar betaald werk is niet alleen een

vinden in de Nederlandse samenleving en dat etnische achtergrond op discriminatie

harde uitkomstmaat in dit longitudinale onderzoek, maar ook een uitkomst waar de

kan rekenen (Thijssen, Coenders en Lancee, 2019).83 Volgens deze inzichten hadden

Diensten Werk en Inkomen in Nederland expliciet op sturen. Gemiddeld is in 2018 in

we een verschil in uitstroomcijfers tussen oudkomers en mensen met een Nederlandse

80

Nederland de uitstroom uit de bijstand naar werk 12% geweest (Divosa, 2019). De deel-

achtergrond verwacht. Dat verschil is er niet in het longitudinale onderzoek over een

nemers aan het longitudinale onderzoek in Enschede laten een gemiddeld beeld zien.

jaar in Enschede.

15% boekt vooruitgang op betaald werk

We hebben wel een verschil gevonden tussen werkzoekenden in de korte afstandsgroep

In Tabel 32 is te zien dat bij de laatste meting van ons onderzoek (T2) een groter percen-

en werkzoekenden in de lange afstandsgroep.84 Van de 14,8% werkzoekenden die zijn

tage van de 259 werkzoekende respondenten betaald werk heeft gevonden en geen

uitgestroomd naar betaald werk en geen bijstandsuitkering zat bijna twee derde (73,7%)

bijstandsuitkering krijgt. Bij T0 had 2,3% sinds het cross-sectionele onderzoek betaald

in de korte afstandsgroep. Dit bevestigt de hypothese die de professionals van de

werk gevonden; bij T2 is dit gestegen naar 14,8%. De analyses laten zien dat er een effect

gemeente Enschede formuleerden in samenwerking met de onderzoekers op basis van

van tijd is.

81

Na een jaar EAA heeft ca 15% van de begingroep van het longitudinale

diagnoseadvies en literatuur. Bijstandsgerechtigden bij wie de afstand tot de arbeids-

onderzoek betaald werk gevonden: 14,8%-2,3%= 12,5%.

markt als kort wordt ingeschat zullen eerder een baan krijgen dan hun collega’s met een
lang afstands-diagnoseadvies.

Als we verder kijken, blijkt dat er bij de T2 gemiddeld hoger wordt gescoord op deze
vraag dan bij de T0.82 Een hogere score op deze vraag betekent dat iemand minder uitkering en meer betaald werk heeft. Migratie-achtergond is niet van invloed op dit effect.
Dat wil zeggen, bijstandsgerechtigden met en zonder migratieachtergrond, oudkomers
en nieuwkomers profiteren op dezelfde schaal van deelname aan de EAA.

80 https://www.divosa.nl/divosa-benchmark-werk-inkomen-jaarrapportage-2018.
81 p = .009.

83 https://www.kis.nl/artikel/kans-dat-sollicitant-met-niet-westerse-achtergrond-wordt-benaderd-40-kleiner.

82 p = .023.

84 p < .001.
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Tabel 32: Situatie rondom betaald werk en uitkering van het totaal aantal deelnemers
longitudinaal, weergegeven voor de drie meetmomenten (n=257).

Iets minder tevreden met informatie en aanbod via de gemeente
De gemeente Enschede probeert uitkeringsgerechtigden informatie te bieden die hen

T0

T1

T2

kan helpen bij het zoeken naar betaald werk. Er zijn twee stellingen voorgelegd aan

Geen betaald werk en wel
bijstandsuitkering

70,4%

65,4%

64,6%

de respondenten over de bruikbaarheid van de informatie die ze ontvangen van de

Betaald werk en aanvullende
bijstandsuitkering

16,7%

15,6%

16,0%

Proefplaatsing met behoud van
bijstandsuitkering

2,7%

1,6%

1,6%

voor de groepen met en zonder migratieachtergrond.86 We zien in Tabel 34 dat aan de

Participatieplaats met behoud
van bijstandsuitkering

7,8%

7,8%

3,1%

gemeente, bij de T2 was dit 66%. Het is een kleine daling en na een jaar EAA is nog steeds

Betaald werk en geen bijstandsuitkering

2,3%

9,7%

14,8%

gemeente. De eerste stelling gaat over of de werkzoekende vindt genoeg informatie te
krijgen van de gemeente. Er is geen verandering te zien over een jaar tijd en ook niet
start van het onderzoek (T0) 68% positief was over de hoeveelheid informatie van de
rond de twee derde van de respondenten is positief over de hoeveelheid informatie die
ze krijgen.
Tabel 34: Ik krijg genoeg informatie van de gemeente bij het zoeken naar werk. Percentage van het totaal aantal deelnemers longitudinaal op de drie meetmomenten
(n=252).

Iets meer vrijwilligerswerk
Aan de werkzoekende respondenten is de vraag voorgelegd of ze vrijwilligerswerk doen
(onbetaald werk). Voor de respondenten die aangaven dit te doen, is er doorgevraagd
hoeveel uur per week zij dit dan doen. Over een jaar tijd is er een iets hoger percentage

T0

T1

T2

7,9%

9,5%

9,9%

Niet mee eens

23,8%

19,4%

24,2%

Mee eens

55,2%

59,1%

54,4%

Helemaal mee eens

13,1%

11,9%

11,5%

Helemaal niet mee eens

dat vrijwilligerswerk doet.85 Als mensen vrijwilligerswerk doen, dan doen ze dit bij T1
iets meer uur per week ten opzichte van T0. Daarna nam dit weer af (T2).
Tabel 33: Doet u vrijwilligerswerk? Percentage van het totaal aantal deelnemers longitudinaal op de drie meetmomenten (n=249).

Wanneer er gevraagd wordt of de respondenten de juiste informatie krijgen van de

T0

T1

T2

gemeente bij het zoeken naar werk, wordt er eveneens geen verschil gevonden voor de

Ja

41,4%

41,5%

45,4%

verschillende groepen87 (Tabel 35). Over een jaar tijd of gaat de tevredenheid over de

Nee

58,6%

58,5%

54,6%

informatie van de gemeente iets naar beneden.

86 p = .190 en p = .138.
85 p = .083.

87 p = .110 en p = .062.

67

Bij de eerste meting (T0) en de tweede meting (T1) is ongeveer twee derde (64%) posi-

Dit verschil is niet terug te voeren op het gebruik van andere EAA instrumenten of op

tief over de juiste informatie: mee eens en helemaal mee eens bij elkaar opgeteld. Bij de

een verschil tussen lange en korte afstanders.

laatste meting is dit gedaald naar 59%.

Tabel 36: Hoeveel uur per week bent u bezig met het zoeken naar werk? Percentage van het
totaal aantal deelnemers longitudinaal op de drie meetmomenten.

Tabel 35: Ik krijg de juiste informatie van de gemeente bij het zoeken naar werk. Percentage van het totaal aantal deelnemers longitudinaal op de drie meetmomenten (n=252).
T0

T1

T2

9,5%

11,5%

11,9%

Niet mee eens

26,2%

24,2%

29,0%

Mee eens

53,6%

50,8%

48,8%

Helemaal mee eens

10,7%

13,5%

10,3%

Helemaal niet mee eens

5.5 Zoeken naar betaald werk: houding, uren, manieren en
frequentie

T0 (n=231)

T1 (n=233)

T2 (n=241)

Minder dan 2 uur per
week

60,6%

63,9%

64,7%

Tussen 2 en 8 uur per
week

21,2%

22,3%

22,8%

Tussen 8 en 16 uur per
week

9,5%

6,4%

5,0%

Tussen 16 en 24 uur per
week

3,5%

2,6%

3,3%

Meer dan 24 uur per
week

5,2%

4,7%

4,1%

Tabel 37: Hoeveel uur per week bent u bezig met het zoeken naar werk? Gemiddelde scores
naar migratieachtergrond op een schaal van 1 tot 5.

Als we kijken hoeveel uur per week werkzoekende respondenten besteden aan het
zoeken naar werk door bijvoorbeeld het schrijven van sollicitatiebrieven, dan zien we
dat daar over een jaar tijd weinig verandering in is (Tabel 36).88 Het merendeel blijft
ongeveer minder dan 2 uur per week zoeken naar werk. We zien in het longitudinale
onderzoek in Enschede wel een verschil tussen de groepen met en zonder migratieachtergrond (zie Tabel 37). 89 De groep oudkomers met een niet-westerse migratieachter-

T0 (n=231)

T1 (n=233)

T2 (n=241)

Nederlandse groep

1.66

1.53

1.47

Niet-westerse groep

2.10

2.05

1.79

Statushouders groep

1.69

1.50

1.75

grond besteden in het onderzochte jaar gemiddeld meer tijd per week aan het zoeken
naar werk dan de groep met een enkelvoudige Nederlandse achtergrond.90

Vervolgens hebben we de mensen gevraagd wat zij doen om werk te zoeken: op 13 opties
konden de respondenten aangeven of en hoe vaak deze wegen werden bewandeld:
‘(Bijna) elke dag’ (1), ‘1 of meerdere keren per week’ (2), ‘1 of meerdere keren per maand’

88 p = .260.

(3), ‘Wel eens gedaan’ (4) en ‘Nooit gedaan’ (5).

89 p = .030.
90 p = .024.
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Op deze vijfpuntsschaal betekent een lage score dus dat iemand vaker die manier

Op twee stellingen zien we een effect van tijd . Bezien over een jaar is het beter gegaan

gebruikt om te zoeken naar werk. In de Tabel 38 staan de manieren en de gemiddelden

op de stelling ik pas mijn CV aan.92 Bij de T2 wordt er gemiddeld lager gescoord op

van de respons op die vraag weergegeven.

deze vraag dan bij de T0.93 Met andere woorden: tijdens de deelname aan de EAA
worden CV’s vaker aangepast. Ook wat betreft het gebruik van uitzendbureaus doen de

Tabel 38: Wat doet u om werk te zoeken en hoe vaak doet u dat? Gemiddelde score per
stelling op de drie meetmomenten (n=201). Een hogere score hier betekent dat de
genoemde activiteit minder vaak gedaan wordt.91
T0

T1

T2

Ik zoek naar vacatures op internet of in de krant.

2.88

2.94

3.01

Ik schrijf sollicitatiebrieven of bel over vacatures.

3.64

3.63

3.52

Ik pas mijn CV aan.*

3.95

3.93

3.77

Ik zet een bericht op social media dat ik werk zoek.

4.55

4.46

4.49

Ik lees een boek of website over werk zoeken.*

4.21

4.32

3.90

Ik schrijf me in bij een uitzendbureau of ga langs.*

3.99

4.02

3.90

Ik spreek met familie, vrienden of bekenden over
mogelijkheden voor werk.*

3.48

3.54

3.62

Ik spreek met voormalige werkgevers en collega’s
over mogelijkheden voor werk.

4.11

4.05

4.08

Ik bel of mail met bedrijven voor werk.

4.07

4.08

4.04

Ik stuur een open sollicitatie naar een bedrijf.*

4.09

4.13

4.06

Op feestjes en dergelijke zeg ik dat ik werk zoek.

4.21

4.15

4.20

Ik heb een speeddate gehad met werkgevers die ik
nog niet kende.*

4.72

4.72

4.65

Ik bezoek een banenmarkt.

4.31

4.32

4.23

Stelling

respondenten in het longitudinale onderzoek het na een jaar EAA beter. We zien dat de
respondenten bij de T2 vaker aangeven zich in te schrijven bij een uitzendbureau dan
bij de T1.94 Wat betreft de uitzendbureaus geldt daarnaast nog dat oudkomers met een
niet-westerse achtergrond daar vaker komen dan nieuwkomers/statushouders.95
Bij de andere vijf manieren is er alleen een verschil tussen migratieachtergronden
gevonden dat we al hebben besproken in paragraaf 4.9. Over een jaar deelname aan
de EAA is er bij die stellingen weinig tot geen verandering te zien. Dat geldt ook voor
de respons op de vraag hoe vaak de cliënten de afgelopen zes maanden een sollicitatiegesprek hebben gehad (Tabel 39).96 Over de gehele periode van een jaar zien we dat
ongeveer twee derde van de werkzoekende respondenten aangeeft ‘nooit’ een sollicitatiegesprek te hebben gehad in de afgelopen 6 maanden.

92 p = .018.
93 p = .005.
94 p = .001.
95 p = .043.
91 Een * achter de stelling houdt in dat er een effect is gevonden.

96 p = .294 en p = .226.
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Tabel 39: Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden een sollicitatiegesprek gehad? Percentage van het totaal aantal deelnemers longitudinaal op de drie meetmomenten.

Twee gaan er over de ingeschatte kansen en twee over de verwachtingen qua werk. Op
al deze stellingen scoort de groep met een niet-westerse migratieachtergrond hoger.

T0 (n=230)

T1 (n=233)

T2 (n=240)

Dat wil zeggen dat zij het meer dan de enkelvoudig Nederlandse groep er vertrouwen

Nooit

66,5%

62,2%

69,2%

in hebben dat ze een (grotere) baan zullen vinden en verwachten binnen een half jaar

1 of 2 keer

23,5%

26,6%

20,8%

3 tot 5 keer

7,0%

9,0%

7,1%

Meer dan 5 keer

3,0%

2,1%

2,9%

(meer) werk te vinden. Ook geven de respondenten met een niet-westerse migratieachtergrond meer aan dat ze gelukkiger zouden zijn als ze (meer) werkten en dat de mensen
die belangrijk voor hen zijn, vinden dat ze moeten werken dan de Nederlandse groep
zonder migratieachtergrond.

Ook wat betreft de verwachtingen over werk zijn geen verschillen over tijd te zien. Een

Tabel 40: Stellingen over kansen op en houding ten opzichte van werk. Gemiddelde score
per stelling van het totaal longitudinaal op de drie meetmomenten (n=196)99.

jaar lang deelnemen aan de EAA heeft daar geen vat op. De verwachtingen ten opzichte
van werk zijn bevraagd aan de hand van verschillende stellingen. De stellingen gaan

T0

T1

T2

a) Ik ben van plan de komende weken een (grotere) baan te
gaan zoeken

2.33

2.26

2.23

a) Ik kan een (grotere) baan vinden als ik daar echt moeite
voor doe

2.06

2.07

2.11

a) Ik heb er vertrouwen in dat ik een (grotere) baan zal
vinden*

2.21

2.26

2.11

a) Ik verwacht binnen een half jaar (meer) werk te vinden*

2.11

2.16

2.08

b) Ik zou gelukkiger zijn als ik (meer) werkte*

2.57

2.53

2.44

b) Anderen verwachten van mij dat ik (meer) ga werken

2.44

2.43

2.30

b) Mensen die belangrijk voor me zijn, vinden dat ik moet
werken*

2.28

2.25

2.19

Stelling

over a) de ingeschatte kansen van de respondent op de arbeidsmarkt, en b) over de
verwachtingen qua werk (zowel van de respondent zelf als opgelegd door de omgeving
van de respondent). De respondenten konden hierop antwoorden via een vierpuntsschaal met de antwoordmogelijkheden: ‘helemaal niet mee eens’ (1), ‘niet mee eens’ (2),
‘mee eens’ (3) en ‘helemaal eens’ (4). De stellingen met de gemiddelde scores zijn weergeven in Tabel 40. Aangezien de vergelijking per vraag alleen gedaan wordt voor de
respondenten die alle drie keer de vragen hebben ingevuld, is de totale groep voor deze
stellingen lager (namelijk n=196). De groep statushouders bestaat hierdoor voor deze
vraag uit slechts 15 respondenten. Dit is een te kleine groep om mee te nemen in de
analyse van deze stellingen.97 Daarom vergelijken we bij dit onderdeel alleen de oudkomers met een niet-westerse migratieachtergrond met de respondenten met een Nederlandse achtergrond. Zoals te zien in Tabel 40, vinden we bij vier stellingen verschillen
tussen de groep met een niet-westerse migratieachtergrond ten opzichte van de enkelvoudig Nederlandse groep.98

97 Het minimale aantal per groep dat voor analyses wordt gehanteerd is N=20.

99 Een * achter de stelling houdt in dat er een verschil is gevonden tussen de groep met een niet-westerse achtergrond en de groep
met een enkelvoudige Nederlandse achtergrond.

98 Respectievelijk p = .001, p = .008, p = .009 en p = .049
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Effecten EAA op werk gerelateerde uitkomstmaten

5.6 Werkzoekende respondenten en de samenleving

Samenvattend kunnen we concluderen dat de Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak werkt

Na een jaar EAA is de relatie van (voormalig) uitkeringsgerechtigden met de samenle-

op de werk gerelateerde uitkomstmaten De deelnemers aan het longitudinale onder-

ving nauwelijks veranderd. Aan het begin, halverwege en aan het eind van het longitudi-

zoek in Enschede laten een voor Nederland gemiddelde uitstroom naar betaald werk

nale onderzoek zijn aan de respondenten In Enschede (al eerder besproken) uitspraken

zien (14,8%-2,3%= 12,5%) . Dat betekent dat de Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak een

voorgelegd over hoe zij zich voelen binnen de samenleving. We hebben gekeken of ze

niet meer dan gemiddeld effect heeft op de uitkomstmaat uitstroom naar betaald werk.

zich gewaardeerd voelen door de maatschappij en hoe hun relatie is met verschillende

De aanpak heeft in 2018 vooral concreet effect gehad op het aanpassen van CV’s en het

instanties, zoals de gemeente, de sociale dienst of de belastingdienst. Opvallend is dat

aanmelden bij uitzendbureaus.

tegen de helft van de werkzoekende respondenten (44%-47%) bij alle drie de metingen
aangeeft dat ze niet vinden dat de samenleving rekening houdt met mensen die geen werk

Er is geen verschil gevonden in een jaar tijd op voortgang op betaald werk tussen

hebben. Over de vraag of de samenleving mensen helpt die niet goed kunnen lezen en

mensen mét en zonder migratieachtergrond. Nieuwkomers/statushouders, oudkomers

schrijven zijn de respondenten ook constant: bijna de helft geeft steeds aan dit niet te

en uitkeringsgerechtigden met een Nederlandse achtergrond scoren in dit onderzoek

weten. Over de brieven van instanties zijn de respondenten constant vrij positief: een

in Enschede gelijk op deze uitkomstmaat. De verwachting die we op basis van de lite-

groot deel begrijpt ze goed naar eigen zeggen en wordt er niet boos of paniekerig van.

ratuur (Thijssen, Coenders en Lancee, 2019) hadden is daarmee geloochenstraft (zie
paragraaf 4.8 in het vorige hoofdstuk). Het percentage met een Nederlandse achter-

De ene groep maakt niet meer of minder voortgang in een jaar op deze stellingen.100 Op

grond dat uitstroomt naar betaald werk is na een jaar even groot als het percentage met

alle stellingen in Tabel 41 zijn er geen verschillen gevonden tussen de oudkomers met een

een niet-westerse achtergrond. Misschien werkt de arbeidsmarkt in Enschede minder

niet-westerse achtergrond en de groep met een enkelvoudige Nederlandse achtergrond.

discriminerend dan de gemiddelde arbeidsmarkt in Nederland. Dat zou kunnen, maar
dat hebben we in dit onderzoek niet nader onderzocht. Wel hebben we kunnen constateren dat in onze respons oudkomers en uitkeringsgerechtigden met een Nederlandse
achtergrond aan het begin van het longitudinale onderzoek in uitgangspositie veel op
elkaar leken. Het is dus waarschijnlijk dat de gelijke uitgangspositie in gezondheid,
sociale contacten en moeite met meedoen aan de samenleving leidt tot een gelijke
uitstroom naar betaald werk. De invloed van migratieachtergrond is bij een gelijke
uitgangspositie op de cruciale secundaire uitkomstmaten gering bij de uitstroom naar
werk. Vooral een gelijke uitgangspositie op het gebied van gezondheid lijkt het effect op

100 Hier kan de groep statushouders niet worden meegenomen, minder dan twintig respondenten hadden deze vraag namelijk
ingevuld.

het krijgen van werk te bepalen.
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Tabel 41: Stellingen over de samenleving. Percentage van het totaal aantal deelnemers
longitudinaal op de drie meetmomenten.
T0 (n=242)
Stelling

T1 (n=250)

We hebben aan het begin en het eind doorgevraagd over de plaatsen waar respondenten discriminatie ervaren. In Tabel 43, 44 en 45 geven de de antwoorden in absolute

T2 (n=254)

aantallen een indruk van de ervaringen van de mensen met een Nederlandse achter-

Ja

Nee

Weet
niet

Ja

Nee

Weet
niet

Ja

Nee

Weet
niet

Ik voel mij in deze samenleving
gewaardeerd als mens

54%

30%

16%

52%

26%

22%

53%

28%

19%

Ik heb goed contact met
mensen in de buurt

69%

24%

7%

68%

25%

7%

71%

20%

9%

Deze samenleving houdt
rekening met mensen die geen
werk hebben

29%

47%

24%

32%

44%

24%

32%

47%

21%

collega’s op het werk.

Deze samenleving helpt
mensen die niet goed kunnen
lezen en schrijven

36%

15%

49%

40%

12%

48%

48%

11%

41%

Tabel 42: Ja, ik heb in de afgelopen 6 maanden discriminatie ervaren op grond van culture/
etnische achtergrond en/of geloof/religie. Percentage van het totaal aantal deelnemers longitudinaal, weergegeven voor de drie meetmomenten.

Ik kan brieven en formulieren
van instanties (gemeente, zorgverzekering, belasting) goed
begrijpen

83%

9%

8%

85%

10%

5%

87%

9%

4%

Ik word boos of paniekerig van
brieven van instanties

26%

62%

12%

28%

61%

11%

25%

67%

grond (Tabel 43), van de oudkomers met een niet westerse migratieachtergrond (Tabel
44) en van de nieuwkomers/statushouders (Tabel 45). Oudkomers geven de meeste
voorbeelden op straat en in winkels, maar ervaren ook wel eens discriminatie tijdens
(het zoeken naar) werk: bij sollicitaties, bij de afdeling Werk en Inkomen en bij ex-

Culturele/etnische achtergrond

8%

Ervaren discriminatie
Bij aanvang van het longitudinale onderzoek gaf ongeveer 10% van de respondenten
aan discriminatie te hebben ervaren op grond van etnische of culturele achtergrond en
6,4% op grond van geloof/religie. (Tabel 26). Bijna een kwart van de oudkomers met
een niet-westerse migratieachtergrond op grond van etnische/culturele achtergrond en
tegen de 16% op grond van geloof of religie. Aan het eind vabn het longitudinale onderzoek -in T2- geeft 9% van het totaal aantal respondenten aan discriminatie te hebben
ervaren (Tabel 42); over een jaar tijd is het percentage dus nauwelijks veranderd. Maar
het aantal respondenten is van T0 naar T2 aanzienlijk gedaald, zeker in de groepen met
een niet-westers achtergrond. We kunnen over de voor- en achteruitgang in een jaar
EAA dus geen verdere analyses naar migratieachtergrond maken.
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Geloof/religie

T0 (n=242)

21

8,7%

12

5,0%

T1 (n=250)

24

9,6%

14

5,6%

T2 (n=254)

21

8,3%

18

7,1%

Tabel 43: Waar heeft u de afgelopen zes maanden discriminatie ervaren? Absolute
aantallen voor de groep met een enkelvoudig Nederlandse achtergrond, weergeven voor de drie meetmomenten.
T0
(n=14)

T1
(n=14)

T2
(n=14)

In de buurt

4

4

6

Op straat

5

6

In winkels

3

Tijdens een sollicitatie

4

Bij de medewerkers van afdeling Werk en Inkomen van de
gemeente Enschede

Tabel 44: Waar heeft u de afgelopen zes maanden discriminatie ervaren? Absolute
aantallen voor de groep met een niet westers migratieachtergrond, weergeven
voor de drie meetmomenten.
T0
(n=8)

T1
(n=12)

T2
(n=11)

In de buurt

2

2

2

6

Op straat

6

5

9

5

2

In winkels

4

5

3

4

3

Tijdens een sollicitatie

4

4

2

4

2

4

Bij de medewerkers van afdeling Werk en Inkomen van de
gemeente Enschede

0

2

0

Tijdens vakscholing of sollicitatietraining

0

0

0

Tijdens vakscholing of sollicitatietraining

0

0

0

Bij re-integratiebureau Surplus

0

0

1

Bij re-integratiebureau Surplus

0

0

0

Bij een uitzendbureau

1

0

2

Bij een uitzendbureau

1

2

3

Bij ex-collega’s op werk

3

2

1

Bij ex-collega’s op werk

3

5

3

Ergens anders, namelijk

4

5

6

Ergens anders, namelijk

2

1

1
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Tabel 45: Waar heeft u de afgelopen zes maanden discriminatie ervaren? Absolute
aantallen voor de groep statushouders, weergeven voor de drie meetmomenten.

De hypothese in dit longitudinale onderzoek dat korte afstanders in Enschede sneller
vorderingen zouden (kunnen) maken op de zachte uitkomstmaten dan lange wordt

T0
(n=4)

T1
(n=4)

T2
(n= 4)

niet bevestigd in het longitudinale onderzoek. Voor ervaren gezondheid, moeite met

In de buurt

0

0

0

Op straat

2

0

2

dese Arbeidsmarkt Aanpak in een jaar tijd. Niet bij de lange afstanders, niet bij de korte

In winkels

2

0

1

Tijdens een sollicitatie

1

0

2

Bij de medewerkers van afdeling Werk en Inkomen van de
gemeente Enschede

0

1

1

Tijdens vakscholing of sollicitatietraining

0

0

0

Bij re-integratiebureau Surplus

0

0

0

Wel kunnen we de eerder gevonden verschillen tussen deze twee groepen bevestigen.

Bij een uitzendbureau

0

0

0

De werkzoekenden in de korte afstandsgroep geven gemiddeld ook na een jaar tijd

Bij ex-collega’s op werk

2

2

2

betere scores dan de lange afstandsgroep.

Ergens anders, namelijk

0

1

0

meedoen in de maatschappij en sociale contacten zien we geen effecten van de Enscheafstanders; en of de gemeente er aandacht voor heeft in het arbeidstoeleidingsproces (of
niet), maakt ook niet uit. Ervaren gezondheid, moeite met meedoen in de samenleving,
tevredenheid met sociale contacten en zelf gerapporteerde zelfredzaamheid hebben
geen aantoonbare baat bij deelname aan de EAA.

De tweede belangrijke bevinding is dat we op de werk gerelateerde bevindingen geen

5.7 Samenvattend: geen verschillen tussen met en zonder
migratieachtergrond na 1 jaar EAA

verschil op voortgang hebben kunnen vinden tussen de groep oudkomers met een

De belangrijkste uitkomst van het longitudinale onderzoek is dat we alleen op de

grond aankruiste. Deze twee groepen in het longitudinale onderzoek leken in uitgangs-

primaire uitkomstmaat ( het vinden van betaald werk) en daaraan gerelateerde activi-

positie al veel op elkaar en een jaar meedoen aan de EAA bracht daar geen verandering

teiten voortgang kunnen zien na een jaar deelname aan de Enschedese Arbeidsmarkt

in. De generieke aanpak die de EAA hanteert, heeft volgens dit onderzoek dezelfde

Aanpak. Deelname aan de EAA lijkt geen effect te hebben op ervaren gezondheid, maat-

effecten op mensen met en zonder migratieachtergrond.

niet-westerse migratie achtergrond en de groep die enkelvoudig de Nederlandse achter-

schappelijke participatie, sociale contacten en zelfredzaamheid. De respons op deze
zachte uitkomstmaten blijven onveranderd over een jaar tijd. Ook de ervaren discriminatie verandert niet in een jaar tijd.
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•

Voortgang op betaald werk en werk gerelateerde items

Rond de 45% van de werkzoekende respondenten geeft bij alle drie de metingen aan

De belangrijkste werk gerelateerde bevindingen zijn puntsgewijs als volgt samen te vatten.

dat de samenleving geen rekening houdt met mensen die geen werk hebben. Bijna de

De totale groep werkzoekende respondenten in het longitudinale onderzoek heeft

helft weet gedurende het gevolgde jaar niet of de samenleving mensen helpt die niet goed

binnen het gevolgde jaar voortgang geboekt als het gaat om betaald werk. Op

kunnen lezen en schrijven. Over de brieven van instanties zijn de respondenten stabiel

T2 (zomer 2019) heeft tegen de 15% van de respondenten betaald werk en geen

vrij positief. Tussen de 61% en de 87% van de respondenten in het longitudinale

bijstandsuitkering. Ten tijde van de beginmeting- T0- was dat 2,3%. Hierbij is geen

onderzoek geeft aan ze goed te begrijpen en er niet boos of paniekerig van te worden.

•

verschil te vinden tussen mensen met en zonder migratieachtergrond, tussen statusen oudkomers met een niet-westerse achtergrond.

Bevindingen besproken met klantmanagers en begeleiders en
regiefunctionarissen

Tijdens het jaar dat wij de respondenten gevolgd hebben zijn de volgende sollici-

Bovenstaande uitkomsten, de bevindingen van T0 en van het cross-sectionele onder-

tatieactiviteiten significant vaker gedaan in de loop van de tijd: de respondenten

zoek zijn in een grote verbindingsbijeenkomst met de gemeente Enschede besproken.

passen vaker hun CV aan en ze schrijven zich vaker in bij een uitzendbureau.

Circa veertig medewerkers van de afdeling Werk en Inkomen reflecteerden in kleine

De gemiddelde tijd die de mensen besteden aan het zoeken naar werk blijft na een jaar

focusgroepen over de volgende thema’s:

houders (nieuwkomers), mensen met een enkelvoudige Nederlandse achtergrond

•
•

•
•

constant: minder dan 2 uur per week. En ook op de vragen over werkmotivatie, ervaren
kans op werk, en de houding ten aanzien van werk vinden we na een jaar meedoen met
de EAA geen verschil in tijd. Ook op deze items zijn overigens statistisch geen relevante

•

•

verschillen aangetroffen tussen mensen met en zonder migratieachtergrond.
Er is een klein verschil tussen oudkomers en nieuwkomers met een niet-westerse

•

migratieachtergrond. Werkzoekende oudkomers met een niet-westerse achtergrond schrijven zich in vergelijking met statushouders (nieuwkomers) vaker in bij

De relatieve onbekendheid van het aanbod binnen de EAA.
Het belang van secundaire uitkomstmaten als ervaren gezondheid, sociaal netwerk
en moeite met meedoen aan de maatschappij – bij het zoeken naar werk.
De gerapporteerde, ervaren discriminatie bij werkzoekenden in de gemeente met
een niet-westerse achtergrond.
En de concrete manieren om werkzoekenden te bewegen om intensiever en gerichter
op zoek te gaan naar werk (meer dan twee uur per week investeren).

een uitzendbureau en sturen vaker open sollicitaties. De groep oudkomers verschilt

•

wat dat betreft niet van de groep die aankruiste alleen een Nederlandse achtergrond

Samen met de onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut zijn daarmee in november

te hebben.

2019 de elementen benoemd die de dienstverlening aan werkzoekenden zouden

Er valt niet te constateren aan welke activiteiten, aan welk aanbod binnen de EAA

kunnen verbeteren. In de conclusies in hoofdstuk 7 zullen we hier nader op ingaan.

de vorderingen die de gevolgde groep werkzoekenden op arbeidstoeleiding en werk

In de verbindingsbijeenkomst bespraken we namelijk niet alleen de bevindingen uit

maakt, te wijten zijn. Omdat te weinig respondenten zicht hebben op welk aanbod ze

de kwantitatieve onderzoeksdelen. Ook de kwalitatieve fase van het video-stimulated

volgen/gevolgd hebben. De meeste respondenten vullen bij vragen over het activitei-

recall-onderzoek in de spreekkamers kwam in die bijeenkomst uitgebreid aan bod. In

tenaanbod binnen de EAA in dat zij aan geen van bovenstaande hebben meegedaan.

hoofdstuk 6 – het volgende hoofdstuk- gaan we daar op in.
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6

De uitvoeringspraktijk van de
EAA in beeld

In dit hoofdstuk staat de uitvoering van de Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak (EAA)

Er zijn 12 video-opnames gemaakt en er hebben 23 interviews101 plaatsgevonden. Van

in de spreekkamers van de gemeentelijke afdeling Werk en Inkomen centraal. De EAA

deze interviews zijn geluidsopnames gemaakt. Van elk interview is een verslag gemaakt

krijgt daar vorm in het contact tussen werkzoekendenbegeleiders, regiefunctionarissen

en deze zijn op thematische wijze geanalyseerd.

en klanten. Om zicht te krijgen op wat (en hoe) de professionals doen in de arbeidstoeleiding van klanten en hoe klanten en zijzelf dat ervaren, is gebruik gemaakt van de

Het vertrekpunt van deze methodiek zijn beeldopnames van wat professionals en

methodiek van video stimulated recall (Rowe, 2009; Henry & Fetters, 2012; Skovdahl

klanten doen, en niet wat zij denken dat zij doen. Hierdoor leidt deze methodiek niet

et al., 2004).

alleen tot het verzamelen van kennis over hoe de EAA werkt in de praktijk, maar maakt
het professionals en klanten bewust van hun eigen handelen en het effect daarvan en

De uitvoeringspraktijk is letterlijk in beeld gebracht door het maken van video-opnames

nodigt het hen uit om hierop te reflecteren.

van spreekkamergesprekken. Daarna zijn (delen van) de opnames apart nabesproken

Aanvullende dossieranalyse en focusgroep

met de professionals en de klanten. Deze onderzoeksfase had de volgende doelen:

•
•
•
•
•

Inzicht verkrijgen in hoe de EAA werkt in de praktijk.

Van de deelnemende klanten zijn daarnaast aanvullend (geanonimiseerde) dossiers

Inzicht in hoe de EAA aansluit bij het dagelijks leven en behoeften van klanten met

opgevraagd en geanalyseerd. Er is in kaart gebracht welke type rapportages onderdeel

een niet-westerse migratieachtergrond (oudkomers en nieuwkomers).

uitmaken van de desbetreffende dossiers. Ook is beschreven of er in de rapportages

Inzicht in ervaren discriminatie in dienstverlening door de gemeente en op de

aandacht is besteed aan gezondheid, taalvaardigheid, sociale contacten en maatschap-

arbeidsmarkt.

pelijke participatie: de secundaire uitkomstmaten in dit onderzoek.

Zicht op verschillen en overeenkomsten in dienstverlening aan klanten met en
zonder niet-westerse migratieachtergrond.

De dossiers van klanten bestonden uit verschillende type rapportages. Deze rappor-

Aanknopingspunten vinden om dienstverlening aan mensen met een niet-westerse

tages gingen over diagnose, intake en voortgang, maar ook over meldingen, inkom-

migratieachtergrond te verbeteren.

sten, werk, of volwassenonderwijs. Er konden twaalf verschillende typen rapportages
onderscheiden worden. Het aantal rapportages per klant verschilde van één tot acht.

6.1 Video stimulated recall: video-opnames en interviews

Gemiddeld was er sprake van drie rapportages per klant. Over het algemeen zijn de
rapportages vrij summier. Professionals gaven aan dat sinds de aangescherpte privacy-

Er zijn video-opnames gemaakt van spreekkamergesprekken tussen begeleiders en

wetgeving minder vermeld kan worden in dossiers.

twaalf klanten. Deze video-opnames zijn op een later tijdstip met iedere gespreksdeelnemer afzonderlijk besproken door middel van een reflectief interview.
101 Een klant reageerde na de video-opname niet op herhaalde interviewverzoeken. Er heeft met deze respondent dan ook geen
interview plaatsgevonden.
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We zijn daarom vooral gaan kijken naar ‘wat’ er in de dossiers staat en minder naar

De bevindingen in dit hoofdstuk over het kwalitatieve onderzoeksdeel zijn gebaseerd

‘hoe’ het in de dossiers staat. Bij elke klant is er in het dossiers aandacht voor de

op triangulatie van data uit het dossieronderzoek, de video-opnames, de reflectieve

gezondheidssituatie. Ook is bij vrijwel elke klant (op één na) gerapporteerd over de

interviews en de focusgroep. We geven in dit hoofdstuk een typering van manieren

gezinssituatie. Opvallend is dat over sociale contacten bij slechts drie van de twaalf

waarop professionals binnen de EAA werken. Vervolgens beschrijven we diverse span-

klanten informatie werd gerapporteerd. Dit betroffen drie statushouders. Wat betreft

ningsvelden in de uitvoeringspraktijk. Waar mogelijk geven we aan of er verschillen

(maatschappelijke) participatie, bij drie klanten (twee nieuwkomers/statushouders

zichtbaar zijn tussen de begeleiding van klanten met en zonder niet-westerse migratie-

en één klant met een enkelvoudige Nederlandse achtergrond) is de startpositie en de

achtergrond.

groeipotentie op de participatieladder vermeld. Bij vijf klanten was gerapporteerd

6.2 Professionals en logica’s in de dienstverlening

over taalvaardigheid: bij de vier deelnemende statushouders (nieuwkomers) en bij één
oudkomer met een niet-westerse migratieachtergrond. Enerzijds laat deze beknopte
dossieranalyse zien dat er vooral in de dossiers van statushouders aandacht is voor

De EAA wordt grotendeels uitgevoerd door werkzoekendebegeleiders en regiefunc-

secundaire uitkomstmaten zoals sociale contacten en maatschappelijke participatie.

tionarissen. Dit zijn hbo-opgeleide professionals. De klanten die zij begeleiden vallen

Anderzijds wordt duidelijk – gezien de twaalf verschillende typen rapportages – dat

in de zogenaamde ‘korte afstandsgroep’, dat betekent dat zij allemaal relatief intensieve

de dossiervorming behoorlijk gefragmenteerd is.

begeleiding ontvangen bestaande uit meerdere gesprekken per jaar. Klanten (met en
zonder migratieachtergrond) die geen statushouders zijn, worden begeleid door werk-

De eerste bevindingen uit de verzamelde bronnen (dossiers, de video-opnames en de

zoekendebegeleiders. Statushouders/nieuwkomers worden vanaf 2019 bij hun inte-

102

reflectieve interviews) zijn met vier begeleiders besproken tijdens een focusgroep .

gratie in de samenleving ondersteund door regiefunctionarissen, of te wel ‘dedicated

Van dit focusgroep is een verslag gemaakt. Dit verslag is vervolgens meegenomen in

klantmanagers’ die specifiek voor statushouders werken.103 Met hun focus op integratie,

de thematische analyse van de uitvoeringspraktijk van de EAA. De conceptresultaten

en niet alleen op arbeidsparticipatie, hebben regiefunctionarissen in de loop van 2019

zijn ter afronding van het gehele onderzoek gepresenteerd en bediscussieerd in een

een bredere opdracht gekregen dan werkzoekendenbegeleiders. Echter, beide type

verbindingssessie bij gemeente Enschede. Hier namen zo’n 40 medewerkers aan deel

begeleiders streven in de begeleiding van hun klanten naar toeleiding naar werk. Als

die betrokken zijn bij het beleid dan wel de uitvoering van de EAA.

we het in de tekst hebben over ‘begeleiders’ of ‘professionals’, verwijzen we dus zowel
naar werkzoekendebegeleiders als regiefunctionarissen. Bij de gebruikte citaten staat
wel steeds vermeld of het om een begeleider van een nieuwkomer/statushouder gaat of
om een werkzoekende begeleider van een reguliere klant.

103 In de kwantitatieve onderzoeksdelen hebben we nauwelijks statushouders/nieuwkomers als respondent gehad die te maken
hadden met deze nieuwe aanpak.

102 Er namen wee werkzoekendebegeleiders en twee regiefunctionarissen deel aan het focusgroepgesprek.
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Uit de analyses van de videobeelden en gesprekken tussen werkzoekendebegeleiders,

Logica’s lijken niet afhankelijk van migratie-achtergrond klant

regiefunctionarisssen en uitkeringsgerechtigden komt naar voren dat professionals vanuit

Op basis van analyses van video-opnames en de gesprekken daarover, onderscheiden

verschillende logica’s de dienstverlening aan klanten vormgeven. Een logica kan begrepen

we vier verschillende logica’s binnen de uitvoeringspraktijk van de Enschedese Arbeids-

worden als een “zinvol samenhangend cluster aan manieren van denken en doen” (Mol,

markt Aanpak: de procedurele logica, de relationele logica, de zorgdragende logica en de

2006, 17). Een logica maakt begrijpelijk wat binnen een bepaalde context logisch handelen

empowerende logica. We zien dat dezelfde professional zijn/haar interacties met klanten

is. Vanuit verschillende logica’s krijgt de uitvoering van de EAA per professional en per

vanuit combinaties van verschillende logica’s kan vormgeven. Professionals geven zelf

klantcontact steeds opnieuw vorm. De gehanteerde (combinatie van) logica’s hangen

aan dat dit te maken heeft met de type klant die zij voor zich hebben of de fase van het

samen met de visie van de professional op zijn of haar professionele opdracht: wat is een

traject waar een klant in zit. Het is dus niet zo dat professionals altijd vanuit één logica

passende manier van begeleiden? En wat verwacht je van klanten? Tijdens de focusgroep

werken. Vaak voert een bepaalde logica echter wel de boventoon. Op basis van onze

bleek dat professionals idealiter hun eigen rol afstemmen op waar de klant volgens hen

analyse (van een beperkt aantal interacties) zien we geen duidelijke verschillen in gehan-

behoefte aan heeft. Twee van hen lichtten deze rolopvatting als volgt toe:

teerde (combinaties van) logica’s wat betreft klanten mét en zónder migratieachtergrond.

"De bal bij de klant leggen. Van daaruit begeleiden naar betaald werk. De ene

In eerder onderzoek naar re-integratieprofessionals (Eikenaar et al., 2016) zijn verge-

klant is niet zo zelfredzaam, die moet je meer bij de hand nemen. Bij een ander

lijkbare referentiekaders gevonden. Eikenaar en collega’s onderscheidden vijf referen-

kun je het bij henzelf in de hand leggen." (focusgroep, werkzoekendebegeleider)

tiekaders van waaruit re-integratieprofessionals bij UWV, gemeenten, private re-integratiebedrijven en bedrijfsartsen hun werk vormgeven: procedureel, werk georiënteerd,

"Mijn rol is breed: statushouders helpen bij de integratie. Dit omvat taal, school,

zorgen, lerend en faciliterend referentiekader. Professionals in soortgelijke contexten

gezondheid, werken. Het verschilt per persoon. Sommigen zijn gemakkelijker: zij

van arbeidstoeleiding geven dus vanuit vergelijkbare gezichtspunten hun werk handen

weten wat ze willen. Soms kom je er in gesprekken achter dat er nog heel veel moet

en voeten. In de vorming van beleid en interventies voor arbeidstoeleiding, en het

gebeuren. Bij hen ga je afspraken plannen of op huisbezoek. Bij anderen is het duidelijk

onderzoek daarnaar, is het belangrijk om deze dynamiek van de uitvoeringspraktijk

en dan coach je op basis van de vraag van de cliënt." (focusgroep, regie-functionaris)

mee te nemen. Juist de routines die professionals ontwikkelen en de afwegingen die
zij maken, geven beleid en interventies in de praktijk vorm (Lipsky, 2010). Of te wel

Vrijwel alle begeleiders die we spraken, refereren in de gesprekken aan de Participa-

‘arbeidstoeleiding is mensenwerk’ (naar de Rijk, 2018). Binnen de discretionaire ruimte

tiewet en de wettelijke opdracht die zij hebben om mensen te begeleiden naar werk,

van professionals, maakt mensenwerk het mogelijk om wel of niet gericht aan te sluiten

eventueel via een opleiding. De verschillende logica’s maken inzichtelijk hoe profes-

bij wat klanten nodig hebben ter ondersteuning bij het vinden en behouden van werk

sionals, binnen hun discretionaire ruimte, deze wettelijke taak invullen. Begeleiders

(de primaire uitkomstmaat in dit onderzoek).

werken vaak niet bewust vanuit een bepaalde logica. Reflectie op wat zij zichzelf zien
doen in de praktijk maakt hen wel bewust(er) van deze logica’s en de effecten daarvan.
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6.3 Procedurele logica: creëren van duidelijkheid, de
professional in de lead

Zij [klant uit de video-opname] vertelt er wel veel omheen, zij kan dat wel. Maar
ja, om de klant het wat makkelijker te maken. Of misschien ook voor mezelf
makkelijker maken."

Een procedurele logica wordt gekarakteriseerd door een vrij hiërarchische rolverdeling

I: "Je zegt je gaat een lijstje af in je hoofd. Dus je weet vooraf al hier moet ik wat

tussen professional en klant, waarbij de professional in ‘the lead’ is. Illustratief hierbij

over weten?"

is dat de professional in principe de agenda van het overleg bepaald. Een begeleider

P: "Dat doe ik wel in het begin van het gesprek. […] wat we dan willen bespreken.

verwoordt deze aanpak als volgt:

Dat probeer ik voor haar duidelijk te maken, maar ook voor mezelf."
(ST nieuwkomer - P)

P: "Ik zeg meestal eerst, dit zijn mijn agendapunten. Waar wil jij het over hebben? "
I: "Merk je dat die vraag... wat roept dat op?"

Professionals die vanuit deze logica gesprekken insteken, stellen veelal gesloten vragen.

P: "Meestal zeggen klanten, ik vind het prima."

De professional in bovenstaand citaat benoemt dat ze gesloten vragen stelt om het zowel

I: "Zie je daar verandering in als je ze vaker spreekt?

zichzelf als de klant makkelijker te maken. Gesloten vragen zijn van belang om infor-

Dat ze met een eigen agenda komen?"

matie te checken, maar nodigen niet uit tot het delen van nieuwe informatie. Dat kan

P: "Nee 9 van de 10 keer eigenlijk niet."

het aansluiten bij de klant belemmeren. Het stellen van gesloten vragen om het de klant

104

(NE - P )

‘makkelijker te maken’ lijkt onbewust relatief vaker te gebeuren bij klanten van wie de
Nederlandse taalvaardigheid laag is. Voor het beantwoorden van gesloten vragen is

Gesprekken lopen vaak vrij gestructureerd. Professionals benoemen dat ze gedurende

immers minder actieve taalkennis nodig.

het gesprek als het ware een ‘ lijstje afvinken’.
Ook typerend voor deze logica is de behoefte aan het creëren van duidelijkheid: voor
P: "Ik stel wel heel veel gesloten vragen. Het is echt een lijstje wat ik af ga in mijn

zowel de klant als voor de professional. Wet- en regelgeving gerelateerd aan de Partici-

hoofd."

patiewet kunnen hiervoor houvast bieden: bijvoorbeeld wat betreft het inzetten van een

I: "Wat maakt dat je gesloten vragen stelt?"

opleiding of tijdelijke ontheffing van sollicitatieplicht.

P: "Ik denk om het voor de klant wat makkelijker te maken om te antwoorden.
Dat ze er makkelijker ja of nee op kunnen zeggen.

P: "Ja, ik zie het al. Ik vraag naar mogelijkheden. Zij komt met één optie. Ze had
nog wel meer opties, maar daar ga ik niet op door. Ik ga gelijk op die eerste optie in,
dat dat niet kan. Ik ben niet verder gaan doorvragen waar ze verder aan dacht."
I: "Waarom? "

104 De eerste twee letters achter de citaten geven de achtergrond van de klant uit waar het citaat betrekking op heeft (NW oudkomer
= niet-westers; ST = statushouder; NE = Nederlands). De laatste letter geeft aan of het citaat van een professional (=P) afkomstig is
of van een klant (=K).
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P: "Ja, weet ik niet. Dat is iets wat me nu wel opvalt. Wat waren de andere ideeën

Vanuit een procedurele logica bepaalt de begeleider grotendeels de richting en de

eigenlijk? Die mis ik hier zelf in."

inhoud van het gesprek. Vanuit deze logica wordt dan ook weinig reflectie of actieve

(NW oudkomer - P)

taalvaardigheid van de klant verwacht. Dat geeft duidelijkheid voor professional en
klant, maar kan het aansluiten bij de leefwereld en behoeften van de klant belemmeren.

In bovenstaand citaat reflecteert een begeleider op het eigen handelen en concludeert
lijkheden beperkt wordt.

6.4 Relationele logica: verbinding met de klant en zijn
dagelijks leven

Klanten van begeleiders die vanuit een procedurele logica werken, lijken dit vrij vanzelf-

Binnen de zogenoemde relationele logica benaderen de professionals van de gemeente

sprekend te vinden. Zoals de klant in onderstaand citaat laconiek aangeeft ‘Ze doet wat

Enschede hun werk als ‘tweerichtingsverkeer’ en staat het creëren van een verbinding

ze altijd doet.’:

met de klant centraal. Professionals werken actief aan deze verbinding, bijvoorbeeld

dat door gelijk door te gaan op wat wel en niet kan, het verkennen van verdere moge-

door rekening te houden met hoe zij zelf op de klant overkomen:
I: "En je zegt van ‘Goh, [begeleider] doet wat ze altijd doet’ . Hoe zou je dat
omschrijven? Wat zie je haar doen in het gesprek met jou? "

P: "Ik merk dat hij wat meer gaat praten. In het begin merkte ik ook dat hij wat

K: "Dat zij ten eerste gewoon aangeeft wat zij allemaal heeft voor die afspraak en

spanning had. En dat hij nu wat losser zit. Ik weet niet of dat door mij komt maar

wat zij wil doen, en op het laatst vraagt ze dan zeg maar wat mijn inbreng zou

ik hou wel rekening met mijn houding."

zijn in dat gesprek, de punten."

I: "Op wat voor manier hou je rekening met je houding?"

(NW oudkomer - K)

P: "Wat relaxter gaan zitten. Een relaxte manier van contact maken. Mensen
moeten toch hun privé in zo’n gesprek op tafel gooien. Dat is wel lastig."
(NE - P)

Een andere klant van dezelfde begeleider geeft aan dat ze het waardeert dat de begeleider
eerst meer duidelijk wil krijgen over de gezondheidssituatie van de klant.

In hun reflecties benadrukken professionals die vanuit een relationele logica werken dat
"Ze begon gelijk over de ziekte. ‘Laten we dat eerst even gaan bespreken. Je kunt

zij een omgeving voor de klant willen creëren die uitnodigt tot het delen van persoon-

wel heel veel willen maar als dat niet kan.’ Dus dat zag ze gelukkig wel in. Dat is

lijke informatie. Zo wordt er soms voor gekozen om eens buiten de spreekkamer af te

voor het eerst sinds ik bij de gemeente zit."

spreken, om zo een basis voor samenwerking te creëren:

(NE - K)
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"Ja, op de kinderboerderij afgesproken. […] Dan heb je een heel ander gesprek

De sterke focus op het ‘goed houden van de relatie’ kan dus veel bieden, maar ook in

dan als je hier voor de computer zit. Het kost veel tijd, het kost veel tijd om

de weg zitten. Het maakt dat professionals voorzichtiger zijn dan ze willen. Zoals een

dingen dan te plannen. […] Maar tegelijkertijd maak je wel een winst, want voor

begeleider aangaf: ‘Ik wil niet te veel pushen’. De focus op het relationele zorgt wel dat er

een volgend gesprek kost het me minder tijd. Dan heb ik een basis. Dan praat ik

in de interacties ruimte en erkenning is voor emoties van klanten:

gemakkelijker dan eerder."
(ST nieuwkomer - P)

"Als zij problemen heeft belt ze meteen. Ik heb heel intensief contact met haar.
[…] Soms zit ze heel erg in haar emotie en dan weet ze niet hoe ze moet reageren.

Vanuit deze logica vertellen professionals hoe zij het werken aan de relatie met de klant

Volgens mij zegt ze dat nog wel later in het gesprek. Ze vindt het fijn dat ze een

als een belangrijke investering zien voor de rest van het traject. Professionals hebben

back-up heeft. Iemand die met haar meekijkt."

vanuit deze logica tijdens de gesprekken aandacht voor het dagelijks leven van klanten.

(NW oudkomer - P).

"Ik moet zeggen, ik heb met haar best wel goed contact. Ook omdat ze, ze is heel

Klanten die vanuit een relationele logica begeleid worden, geven aan dat zij zich gezien

dankbaar voor alles wat je doet, ook al voer ik gewoon een gesprek en vraag ik haar

en gehoord voelen. Zoals een klant het verwoord:

gewoon wat dingen. Want zij, in het begin, toen was haar man, zat hij in traject
of in begeleiding bij [GGZ-instelling]. Toen stelde ik haar een aantal vragen en

"Heel veel respect. Ja, hij praten met mij zelfde als vriend. Ja, daarom ik ben

dat vond ze eigenlijk heel fijn dat mensen eens vragen hoe het dan met haar ging."

heel blij. Ik ben heel tevreden."

(ST nieuwkomer - P)

(ST nieuwkomer - K)

Professionals benoemen dat ze deze professionele relaties niet willen beschadigen en

Een andere klant licht toe wat er met haar gebeurd tijdens een gesprek en wat het gesprek

dat dit het lastig maakt om feedback te geven op de klant.

met haar begeleider haar brengt:

"Je wil hem ook niet afvallen van ‘ je doet niks’. Je wil de relatie goed houden. Je

"Ik vind haar houding prettig. Niet zo formeel, beetje informeel. We kennen elkaar

wil hem niet te strak houden. Je wil hem wel bewust maken, maar laat daarom je

al een tijd. Het geeft me een fijn gevoel om erover te spreken en het uit te spreken. […]

eigen kansen schieten. [Ik moet] hem wel aan het denken zetten."

Ik kan haar vertrouwen en ik kan alles kwijt. Als ik hier kom en ik heb een gesprek

(NE - P)

met haar. Dan voel ik in het begin altijd even spanning, daarna gaat het goed. Als ik
hier wegloop, voel ik dat ik mijn ei kwijt ben en dat er een last van mijn schouders is."
(NW oudkomer - K).
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Wat uit de interviews met klanten naar voren komt is dat zij vanuit deze logica ervaren

Maar ja, misschien had ik haar echt achter de computer moeten laten zitten en

dat zij er niet alleen voor staan. ‘We doen het met z’n tweeën’, zoals een klant in onder-

laten klikken. En als ze vragen had gehad, had ze het mij mogen stellen of zo.

staand citaat vertelt:

Misschien op die manier haar iets meer aan zet laat. Dat zou ook nog kunnen."
(ST nieuwkomer - P)

I: "[Begeleider] geeft aan niet te willen pushen. Wat vond je daarvan?"
K: "Ja wel goed. Ze denkt wel mee. Andersom ook. Ik moet wel meedenken natuurlijk,

Bovenstaand citaat laat zien dat het ‘zorgen voor de klant’, voor de professional de moge-

maar […] We doen het met z’n tweeën. Ze is eerlijk tegen mij en ik eerlijk tegen haar."

lijkheid biedt om enigszins controle te houden over het traject: ‘Dan heb ik een vinger in de

(NE - K)

pap en weet ik dat het ook echt gebeurt’. Anderzijds ontneemt het hen de kans om te leren,
eventueel door het maken van fouten. Professionals geven vanuit deze logica ook aan dat ze

Vanuit een relationele logica is er aandacht voor wat klanten van belang vinden om

klanten (tijdelijk) willen ontlasten. Zo vertelt dezelfde professional over een andere klant:

met hun begeleider te bespreken. Vaak komen in de spreekkamergesprekken zorgen
en behoeften van klanten ter sprake, bijvoorbeeld zorgen over hun gezondheid of over

"Ik zat even te denken, ik had gemaild naar [de taalschool] en ik had nog niks

gemis aan sociale contacten. Op deze manier is er vanuit een relationele logica aandacht

gehoord. Dus ik moet daar even achteraan. Maar ik dacht ‘eigenlijk is het ook

voor hoe klanten hun gezondheid en sociale contacten ervaren, de secundaire uitkomst-

best wel snel [om al weer met taaltraining te starten]’. Na het ongeval heb ik hem

maten van dit onderzoek.

[de klant] niet meer gesproken. Dit is de eerste keer weer. Hij zegt: ‘het lopen gaat
eigenlijk nog vrij moeizaam, maar verder prima’. Hij kan dus weer naar school. Ik

6.5 Zorgdragende logica: ontlasten en controle

zeg meteen van ‘ik bel wel even en dan kan je weer gewoon naar school’. Ik had het
misschien meer bij hem moeten laten. In principe is hij zelf verantwoordelijk over

Vanuit een zorgdragende logica staat niet direct het aangaan van een relatie met de

zijn inburgering. Eigenlijk hebben we als gemeente een adviserende rol, maar ik wil

klant centraal, maar veel meer het ‘zorgen’ voor de klant. Hierbij neemt een professional

veel dingen uit handen nemen. Ik heb ook het gevoel dat ik haar [dochter die mee

‘werk’ op zich dat ook door een klant zelf gedaan zou kunnen worden. Het kan dan gaan

was naar het gesprek en ook klant is bij deze begeleider] daar mee kan ontlasten."

om bedenken van mogelijkheden voor stappen richting werk tot het bellen naar instan-

(ST nieuwkomer - P)

ties. Een begeleider reflecteert hier als volgt op:
De desbetreffende klant, gaf in het reflectieve interview aan dat hij het allemaal te lang
"Achteraf had zij dit [het aanvragen van de studiefinanciering] ook gekund

vond duren en al sneller met school zou willen starten. Dit wist de begeleider niet van

natuurlijk, maar aan de ene kant denk ik dan heb ik een vinger in de pap en dan weet

de klant. Wat bovenstaand citaat mooi laat zien is dat door de focus op het ontzorgen

ik dat het ook echt gebeurt […]. Dus dat is eigenlijk vaak wel de reden dat ik denk

van klanten, voorbij gegaan kan worden aan waar klanten zelf behoefte aan hebben en

van goh, ik heb toch nog tijd in dit gesprek, oh dan doe ik dat meteen even met ze.

wat zij zelf kunnen.
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Vanuit een ‘zorgdragende logica’ kan ook in afstemming met de klant een extra steuntje

"Ja ik zei, [die CV updaten] ‘dat doe ik wel zelf ’. Maar daarna begon ze dat ik het

in de rug geboden worden om nieuwe stappen te zetten. Zo reflecteert een professional

allemaal aan moest passen, en toen dacht ik ‘dan ga ik wel naar Enschede’. Ik heb

in onderstaand citaat op het aanbod om de eerste keer met de klant mee te gaan naar een

geen computer, ik heb alleen een telefoon. Die mensen hebben er verstand van."

activiteit.

(NE - K)

"Het betreft een initiatief om ook wat meer met mensen in contact te komen. Ze

Vanuit een zorgdragende logica verzetten professionals veel praktisch werk voor hun

gaf zelf schilderen aan, dus ik heb haar opties laten zien. Daar was ze enthousiast

klanten, zoals het aanvragen van studiefinanciering, het aanmelden bij een taalschool.

over. Ik vroeg haar hoe ze dat vindt. ‘Spannend’, zei ze. Dat had ik wel verwacht.

Dit kan ondersteunend zijn voor de participatie van klanten met een (tijdelijk) laag

Ik wil best de eerste keer mee om even die drempel te verlagen, zodat ze het zelf

‘doenvermogen’ (WRR, 2017), oftewel klanten die minder zelfredzaam zijn wat betreft

vervolgens makkelijker kunnen. Soms helpen dingen. Dan hoef ik niet heel veel te

bureaucratische handelingen, plannen of in actie komen. Tegelijkertijd kan vanuit een

doen, maar het kan dan helpen om een vertrouwd persoon erbij hebben. De keuze

zorgdragende logica onvoldoende zichtbaar worden wat een klant zelf kan en wil.

ligt bij haar. Wil ze er zelf heengaan, dan ben ik daar blij mee. Moet ik mee, dan

6.6 Empowerende logica: de klant in de lead, krachten en
belemmeringen in beeld

ga ik proberen tijd hiervoor te maken."
(NW oudkomer - P)
In het reflectieve interview met de klant van bovenstaande professional, staan we op verschil-

Vanuit een empowerende logica is de klant ‘in the lead’. Dat houdt onder meer in dat

lende momenten stil bij de wijze waarop deze professional begeleidt. De klant vertelt:

professionals soms hun eigen doelen (tijdelijk) moeten parkeren, om ruimte te kunnen
geven aan de doelen van de klant.

"Ik heb niet zo heel veel gesproken. Zo gaat het vaak. Ik begin met mijn verhaal
en dan komt [begeleider] met adviezen en tips. Dat vind ik heel fijn dat ze dat

"Hij had doelen. In het begin dacht ik, is dat haalbaar? Hij wou heel veel dingen.

doet. Want ja, ik heb het eerder gezegd, soms zie ik bepaalde dingen zelf niet. […]

Maar ik heb hem ook de ruimte gegeven. Hij was bezig met de taal. Ik zeg: ‘Dat is

[Begeleider] kijkt heel veel verder dan ik doe: dat is een wake-up call voor mij."

belangrijk, maar blijf leren, dat je tegelijkertijd ook kijkt naar wat de Nederlandse

(NW oudkomer - K)

markt te bieden heeft. Kijk wat er meespeelt met jouw toekomstdoelen.’ Dan merk
je op een gegeven moment, dat hij toch andere dingen ontdekt, door met docenten

Klanten geven aan hoe vanuit een zorgdragende logica begeleiders als het ware veron-

of vrienden te praten. Toen dacht hij ‘ ja, ik moet toch iets anders kiezen waarmee

derstelde ‘hiaten’ in competenties van klanten invullen. Dit kan ook praktische vaardig-

ik meer kans maak op de arbeidsmarkt.’ Dat vond ik dan op zich wel goed voor

heden betreffen:

hem. Dat hij soms weer met ideeën kwam. […] Hij wilde werken aan zijn sterke
en zwakke kanten. Dat vind ik dan goed."
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(ST nieuwkomer - P)

Zoals voorafgaand citaat laat zien, geeft de begeleider enerzijds ruimte voor de doelen

Begeleiding is er op gericht om klanten te ondersteunen in het zoveel mogelijk zelf

van de klant. Anderzijds nodigt de begeleider de klant uit om deze doelen kritisch

oplossen van vraagstukken en problemen die zij tegenkomen. Bijvoorbeeld met betrek-

tegen het licht te houden. Tijdens de gesprekken wordt ingegaan op zowel krachten van

king tot het solliciteren met gezondheidsproblemen, zoals onderstaand citaat illustreert:

klanten als de belemmeringen die zij ervaren in relatie tot (weer) aan het werk gaan.
"Hij [de klant] had het nu over die slapeloosheid van hem. Hij had zoiets, ‘ ja, ik ga
"Nu wil ik zeggen dat dat het maximaal haalbare is. Zij heeft een fulltime traject

dat gewoon vertellen [aan een potentiele werkgever]. Ik had wel de neiging van ‘dat

gedaan in de logistiek. Dat liep helemaal niet zo goed. Ze kwam heel vaak niet op

moet je niet doen’. [Ik had de neiging] om dat te zeggen. Maar goed, ik denk,

het werk. Ik vroeg haar: ‘Wat heb jij nu nodig? Wat kun je wel aan?’ Toen bleek

‘dat heeft geen zin, daar moet-ie zelf [achterkomen]. Dus ik probeer volgens

dat dat parttime werk was. Toen hebben we dat traject meer parttime gemaakt

mij hier het om te draaien, dat hij zichzelf als werkgever voorstelt. En dan krijgt

in overleg met de werkgever. Nu eerst dit volhouden en dan verder. Als je heel

hij iemand aan de telefoon die zegt: ‘ ja, ik wil wel solliciteren, maar ik heb wel

erg vanuit de kaders van je moet nu fulltime, dan ga je dat verliezen. Je bent nu

slapeloze nachten’. Dat was mijn doel."

eigenlijk aan het opbouwen totdat je in oktober daar bent en misschien dan wel

(NW oudkomer - P)

wat meer richting fulltime. Dat is nog de vraag of dat schoonmaken moet zijn of
zorg, maar dat komt later in het gesprek nog wel."

Klanten die begeleid worden vanuit een empowerende logica waarderen het vertrouwen

(NW oudkomer - P)

dat de begeleider hen geeft. En voelen zich versterkt in wat er goed gaat:

Vanuit een empowerende logica is in eerste instantie de situatie van de klant het vertrek-

I: "Wat doet [begeleider] hier? Hij is eigenlijk aan het benoemen wat je allemaal

punt bij arbeidstoeleiding en pas in tweede instantie de doelen van de gemeentelijke

hebt bereikt?"

afdeling Werk en Inkomen.

K: "Ja gewoon laten zien dat ik goed bezig ben."
I: "Wat doet dat met jou?"

"Hij [de klant] zegt hier eigenlijk, hij heeft hier de ruimte gekregen. Dat is wel

K: "Dan word ik trots op mezelf. Daar word ik blij van."

mooi. Dat is de visie vanuit jobcoaching. Als je iemand de ruimte geeft en niet

(NW oudkomer - K)

vanuit die kaders gaat, dat je iemand dan ook duurzaam uit plaatst. Als je elke
keer hamert op die kaders, en hij maar stuk blijft lopen in dat productiewerk en

Onderstaande klant verwoordt dat het opleggen van regels averechts werkt, en dat hij

op die proefplaatsingen. Dan heb je op een gegeven moment een uitgerangeerde

zich er prettiger voelt dat ‘de bal bij hemzelf ligt’ als het om het vinden van werk gaat:

klant voor je die niet verder kan. Je ziet hier wel, hij heeft nog niet het resultaat
maar hij is wel in bloei. Hij is er wel bijna. Bijna is natuurlijk straks het contract."
(NE - P)
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"Kijk, als ik echt niet wil werken, dan lukt dat mij dat ook wel. Als je begrijpt

Bovenstaande vier logica’s zijn in de focusgroep met vier werkzoekendenbegeleiders

wat ik bedoel. Je kunt jezelf gemakkelijk gaan lopen saboteren. En als zij dat mij

en regiefunctionarissen van de gemeente Enschede besproken én tijdens de verbin-

gewoon gaan opleggen, ik denk niet dat dat misschien het eerste is wat ik zal gaan

dingssessie met circa veertig medewerkers van de gemeente Enschede. De professionals

doen, maar dan is dat wel gewoon een optie. Als ik gewoon echt dingen moet gaan

geven aan deze logica’s te herkennen en het zinvol te vinden om met de logica’s als hand-

doen die ik niet wil doen, ik denk dat dat voor meer mensen geldt. Dus ik vind dat

vatten hun manier van werken en die van collega’s te bespreken en beter te begrijpen.

ook wel prettig. De bal ligt ook wel gewoon bij jezelf hè."

6.7 Discriminatie: de grote afwezige in de spreekkamer

(NW oudkomer - K)
Ook onderstaande klant benoemt dat hij de ervaring heeft dat vinden van werk lukt

Een opvallende bevinding op basis van analyses van de videobeelden is dat discrimi-

vanuit de ruimte en het vertrouwen dat zijn begeleider hem geeft:

natie, op de arbeidsmarkt of anderszins, niet of nauwelijks onderwerp van gesprek is
in de spreekkamer. Professionals benoemen in het kader van dit onderzoek meerdere

"[Begeleider] heeft me heel veel ruimte gegeven om te zoeken en dingen te gaan

malen dat zij geen onderscheid willen maken op basis van afkomst van klanten en zij

doen, mij ook het vertrouwen gegeven om […] werk te vinden. En dat is iedere

zijn zeer terughoudend in het bespreken van het onderscheid dat anderen eventueel

keer ook wel gelukt."

maken. Ervaringen die klanten hebben met discriminatie, zijn alleen onderwerp van

(NE - K)

gesprek als de klant er zelf mee komt.

Vanuit een empowerende logica is er vanuit de professional aandacht voor verschillende

Dat is opvallend, omdat de klanten die deelnemen aan het longitudinale onderzoek al

levensgebieden van klanten in relatie tot werk. Net als vanuit een relationele logica, is er

bij aanvang in T0 aangeven vaak met discriminatie te maken te hebben en ook volgens

in gesprekken aandacht voor gezondheid en sociale contacten van klanten. Dit wordt

de literatuur is discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt een gegeven (Andriessen

echter wel kritisch besproken in het licht van werkhervatting. Dat veronderstelt een

et al., 2012; Huijnk & Andriessen, 2016; Van Gerven et al., 2010; Klaver et al., 2016,

hogere mate van reflectief vermogen van klanten dan vanuit een relationele logica het

SZW, 2018). In ons onderzoek geeft 10% van de werkzoekenden in Enschede aan discri-

geval is. Vanuit een empowerende logica staat de zelfredzaamheid van klanten centraal,

minatie te hebben ervaren op grond van etnische of culturele achtergrond en 6,4% op

en dan met name hoe klanten ‘het gaan reddden’ zonder hulp van de gemeente. Hierbij

grond van geloof/religie. (Tabel 26) De groepen met en zonder migratieachtergrond

speelt zelfredzaamheid een andere rol dan vanuit de zorgdragende logica. Vanuit een

scoren zeer verschillend. Bij de oudkomers met een niet-westerse migratieachtergrond

zorgdragende logica gaat het om het (tijdelijk) ontlasten van zelfredzaamheid, vanuit

geeft een zesde tot een kwart aan met discriminatie te maken hebben gehad. Bij de

een empowerende logica gaat het om het versterken van zelfredzaamheid.

groep met een Nederlandse achtergrond is dat tussen de 3 en de 5 %. Ook de (Twentse)
werkgevers die wij in het kader van dit onderzoek spraken (zie hoofdstuk 2), geven aan
te maken te hebben met onderscheid en discriminatie op de werkvloer.
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Migratie-achtergrond komt zijdelings ter sprake in de gesprekken op initiatief van bege-

Arbeidsmarktdiscriminatie lijkt alleen ter sprake te komen als een klant daar zelf over

leiders. Onderstaande citaten uit het focusgroepgesprek met begeleiders illustreren hoe

begint. Tijdens het groepsgesprek met werkzoekendebegeleiders en regiefunctiona-

er vanuit verschillende logica’s aandacht is voor de migratie-achtergrond en eventuele

rissen is verder doorgesproken over of en hoe arbeidsmarktdiscriminatie een thema

vluchtgeschiedenis van klanten.

is in de spreekkamer. Een werkzoekendebegeleider gaf aan daar geen aandacht aan te
schenken. Een andere werkzoekendebegeleider vulde daar op aan dat klanten met een

Vanuit een procedurele logica is iemands migratie-achtergrond, in ieder geval bij regie-

migratieachtergrond ‘het wel een stuk moeilijker hebben op de arbeidsmarkt’. Zelf gaf

functionarissen, een vanzelfsprekend onderdeel van de intakeprocedure.

deze professional aan niet veel mensen met een migratieachtergrond in de caseload te
hebben, waardoor arbeidsmarktdiscriminatie nauwelijks een thema is in het werk. Alle

"In ons intakegesprek is het een onderdeel van wat iemand gedaan heeft, de

klanten van regiefunctionarissen hebben natuurlijk wel een migratieachtergrond. Een

opleiding, de gezinssituatie. Daar kun je dan doorvragen. Soms zeggen ze: het

van de regiefunctionarissen sprak als volgt over discriminatie:

lijkt net alsof ik een gesprek heb met de IND. Dan worden ze achterdochtig,
terwijl ik het gewoon interessant vind."

"Als je er vanuit gaat dat je gediscrimineerd wordt, dan sta je al 1-0 achter. Als je

(focusgroep, regiefunctionaris)

weet wat je aan te bieden hebt, kom je sterk over. Het komt weleens voor dat er
grapjes gemaakt worden waar je persoonlijk door geraakt kunt worden en dan

Vanuit een relationele logica kan aandacht voor migratie-achtergrond bijdragen aan het

hoor ik van mensen: ‘daar hadden ze het over en toen ben ik naar huis gegaan’.

leren kennen van klanten.

De mensen daar [op de werkvloer] hebben niet in de gaten dat iemand gekwetst is.
Maar soms willen mensen [klanten] dan niet terugkomen [naar die werkplek]."

"Dan denken ze: waar krijg ik straks problemen mee? Terwijl als je benoemt hoe

(focusgroep, regiefunctionaris)

moedig het is of hoe spannend het moet zijn geweest, dus meer op gevoelens gaan
zitten, dan is het toch makkelijker. Dan leer je hen ook beter kennen."

Deze professional steekt in op het weerbaarder maken van klanten met een migratie-

(focusgroep, werkzoekendebegeleider)

achtergrond voor discriminatie. Een andere regiefunctionaris geeft aan met name
klanten te informeren over wat Nederlandse bedrijven van werknemers verwachten:

"Vanuit een empowerende logica wordt ingestoken op wat het betekent om met
een migratie-achtergrond aan het werk te zijn:

"Ik probeer wel uit te leggen hoe het er in Nederlandse bedrijven aan toe gaat,

Daar moet je iemand wel op voorbereiden."

bijvoorbeeld op tijd moeten komen."

(focusgroep, werkzoekendebegeleider)

(focusgroep, regiefunctionaris)
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Het groepsgesprek laat zien dat arbeidsmarktdiscriminatie en andere discriminatie

tegenkomen in het EAA-traject. Bij arbeidstoeleiding is er altijd sprake van spanningen

moeilijk bespreekbaar is in de spreekkamer. Begeleiders beginnen er meestal niet zelf

tussen mogelijkheden en beperkingen (zie ook eerdere analyses van Van der Aa, 2017

over. En als de klant er over begint wordt het eerder gelabeld als beeldvorming door de

en Van Hal et. al, 2019). De begeleiding van klanten met een niet-westerse migratie-

klant dan als een maatschappelijk probleem waar werkgevers op aangesproken zouden

achtergrond (oudkomers en nieuwkomers/statushouders) staat echter vaker onder

moeten worden. Deze focus op de klant kan samenhangen met dat werkzoekendebege-

spanning. Drie spanningsvelden die we vaak tegenkwamen in de spreekkamer, zijn

leiders en regiefunctionarissen meestal geen directe werkgeverscontacten hebben, die

de spanning tussen: ‘abstracte gesprekken en concrete mogelijkheden’, ‘activeren en

contacten lopen via de adviseurs werk van de gemeente.

wachten’, en ‘aanbod EAA en behoeften klant’. Vanuit de verschillende logica’s van
werken wordt verschillend met deze spanningen omgegaan.

Onderwerpen als ‘onderscheid maken’ en ‘discriminatie’ blijken beladen en het gesprek
bespreken wordt het onderscheid dat de arbeidsmarkt en de werkvloer maakt naar

6.8.1 Spanning tussen abstracte gesprekken en concrete
mogelijkheden

migratieachtergrond als het ware onzichtbaar gemaakt. In de context van gemeentelijke

Het gesprek is naast opleiding en training het belangrijkste ‘middel’ van professionals

arbeidstoeleiding is dit problematisch, aangezien de arbeidsmarktpositie van mensen

die klanten begeleiden naar werk. Door middel van een gesprek proberen professionals

met een migratieachtergrond relatief laag is (SZW, 2018) en een deel van de klanten

om zo goed mogelijk zicht te krijgen op wat iemands (potentiële) mogelijkheden op de

discriminatie op de arbeidsmarkt ervaart.

arbeidsmarkt zijn en hoe betaald werk bereikt zou kunnen worden.

6.8 Spanningsvelden in arbeidstoeleiding

Het voeren van gesprekken is een talig en vrij abstract proces. Tijdens het gesprek, dat

hierover lijkt gevoelig te liggen bij professionals. Door discriminatie niet open te

zich vaak buiten de concrete werkcontext afspeelt, worden klanten uitgenodigd om
Naast het al dan niet bespreekbaar maken van (arbeidsmarkt)discriminatie hebben

woorden te geven aan wat zij willen en kunnen. Er zitten echter grenzen aan wat een

professionals in de spreekkamer nog met meer ingewikkeldheden te maken als het de

gesprek vermag. Door een gesprek komt een uitkeringsgerechtigde niet per definitie

arbeidstoeleiding van klanten betreft. In de volgende paragrafen worden een aantal

dichterbij betaald werk (primaire uitkomstmaat), dichterbij een beter sociaal netwerk,

concrete spanningsvelden in het werk van professionals beschreven, en laten we zien

of een betere gezondheid (beiden secundaire uitkomstmaten). En ook wordt de klant

hoe professionals hiermee omgaan.

met gesprekken niet per se zelfredzamer of actiever in het meedoen met de maatschappij
(ook secundaire uitkomstmaten in dit onderzoek). De cognitief-talige insteek nodigt

Zoals gezegd zien we geen duidelijke verschillen zien in de logica’s waar vanuit profes-

niet altijd voldoende uit om iemands mogelijkheden in beeld te krijgen. Ook eerder

sionals werken met klanten met en zonder migratieachtergrond. Maar we zien wel

onderzoek (van Hal et al, 2013) laat dat zien. Onbedoeld kan deze insteek bijdragen aan

verschillen naar migratieachtergrond in de spanningen die professionals en klanten

miscommunicatie en misverstanden tussen klant en professional.
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Het opdoen van concrete ervaringen bij activeringscentra of werkervaringsplekken kan

6.8.2 Spanning tussen activeren en wachten

een geschikte manier zijn om mogelijkheden concreet te ervaren en beter in beeld te

Klanten hebben met verschillende professionals te maken in het domein ‘werk en

krijgen. Dit betekent dat professionals de afweging moeten maken hoe deze concrete

inkomen’ waar de EAA deel van uit maakt. Verschillende onderdelen van het EAA-tra-

ervaringen op passende wijze opgedaan kunnen worden.

ject zijn bij verschillende professionals belegd. Klanten krijgen hun intake bij een diagnose-adviseur en worden daarna doorverwezen, bijvoorbeeld naar een regiefunctio-

In onderstaand citaat wordt een klant gevraagd te reageren op een fragment uit de

naris (ST nieuwkomeratushouders) of werkzoekendebegeleider (alle anderen). Op het

video-opname waarin de begeleider een aantal activiteiten benoemt, zoals fietsen en

moment dat er contacten gelegd worden met potentiele werkgevers, komt de zogeheten

koken, die de klant zou kunnen doen in een activeringscentrum:

adviseur werk om de hoek kijken. Spelen er issues op het gebied van schulden en is
er sprake van een schuldsaneringstraject dan is er ook een Wsnp-bewindvoerder105 in

I: "Zijn dat activiteiten die u leuk zou vinden, zoals leren fietsen of koken?

beeld. Deze veelheid aan betrokken professionals, kan leiden tot versnippering. Zowel

[Dochter vertaalt voor vader. Hij antwoordt en zij vertaalt weer.]"

vanuit gemeentelijk perspectief geldt de vraag: ‘Wie heeft de ‘hele klant’ in beeld?; als

K: "Nee."  

vanuit de klant: ‘Bij wie moet ik terecht voor wat?’ Doordat taken verdeeld zijn, zitten

I: "Wat zou u graag doen?"

er vanuit de klant bezien, onnatuurlijke ‘knippen’ in het proces van arbeidstoeleiding.

[Dochter vertaalt voor vader. Hij antwoordt en zij vertaalt weer.]
K: "Voor het ongeluk wilde ik iets met hout maken. Na het ongeluk is het moeilijk."  
(ST nieuwkomer - K)

Overdracht tussen de verschillende professionals kan er bovendien voor zorgen dat het
activeringsproces onbedoeld vertraagd wordt.
Klanten hebben niet alleen met verschillende professionals binnen de gemeente te

Bovenstaand citaat illustreert dat op het moment dat taal een probleem is, het extra

maken, maar ook met professionals van buiten de gemeentelijke dienstverlening. Met

ingewikkeld is om via een gesprek een goed in beeld te krijgen wat iemand wil en kan, en

name in het kader van taalonderwijs en gezondheidszorg. Het voldoende beheersen

wat dus een passende werkervaringsplek zou zijn. Daarnaast loopt de professional dan

van de Nederlandse taal en een redelijke gezondheid worden door begeleiders als

nog meer het risico om ‘te gaan invullen voor klanten’. Vanuit een zorgdragende logica

belangrijke voorwaarden voor arbeidsparticipatie gezien. Binnen de EAA wordt het

kunnen professionals het bestaande aanbod aan activiteiten leidend laten zijn en niet de

aanpakken van deze ‘belemmeringen’ veelal extern belegd. Taalscholen zijn een belang-

behoeften van de minder taalvaardige werkzoekende.

rijke speler bij het leren van de Nederlandse taal en deze vallen tot nu toe buiten de regie
van de gemeente. Een tolkende dochter vertelt daar het volgende over:

105 De Wsnp-bewindvoerder is door de rechtbank aangesteld vanuit de Wet schuldsanering natuurlijke personen en houdt toezicht
op de financiën tijdens een Wsnp-traject en controleert of er aan de Wsnp-verplichtingen voldaan wordt.
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D: "Daarvoor wilde hij [vader] naar het gesprek [met de regiefunctionaris] komen.

6.8.3 Spanning tussen aanbod vanuit de EAA en behoeften klant

Hij vroeg mij: ‘Vraag als ik kan beginnen [met school].’ […] Wat belangrijk voor

EAA trajecten hebben als belangrijkste doelen dat mensen betaald werk of een oplei-

hem is, is de school en wanneer hij kan beginnen."

ding (met studiefinanciering) gaan doen. In beide gevallen geldt dat als uitstroom uit

I: "En dat is eigenlijk nog onduidelijk? Dat is nog niet bekend?"

de uitkering. Is iemand eenmaal ‘uit de uitkering’ dan betekent dat dat het begeleidings-

D: "Ja."

traject vanuit de EAA stopt. Ook een eerder breed (op meerdere levensdomeinen) inge-

(ST nieuwkomer - K)

stoken traject door een regiefunctionaris houdt dan op. Een regiefunctionaris vertelt
daar het volgende over:

De klant uit bovenstaand citaat was vanwege gezondheidsklachten tijdelijk gestopt met
school. Het was voor hem onduidelijk wanneer hij weer met school kon beginnen. Hij

I: "Hoe kijk je daar zelf tegenaan dat [jouw begeleiding] dan stopt eigenlijk op het

had verwacht dat via ‘de gemeente’ te horen te krijgen, maar daar gaat niet de gemeente,

moment dat [de] uitkering stopt?"

maar de taalschool over.

P: "Ja, aan de ene kant, heel logisch, omdat ik denk ons einddoel is natuurlijk dat
mensen uitstromen. En of dat nu richting scholing is of richting werk, dat maakt

Als er sprake is van gezondheidsproblemen, heeft de klant naast de begeleider van de

in principe niet uit. Maar aan de andere kant is het wel zo, bam, een einde aan

gemeente ook te maken met artsen of paramedici of wordt daar naar doorverwezen.

de hele begeleiding."
(ST nieuwkomer - P)

"Ik word nu uitgenodigd bij de arts. Dat is wachten, ik heb nog niks gehoord maar
daar zal wel een tijdje overheen gaan. Dan zitten we weer tegen de vakantie aan.

De desbetreffende klant vertelt:

Best wel jammer dat het altijd zo lang moet duren. Dat wachten we af en daarna

K: "Ik heb eigenlijk regelmatig met haar contact, want ze is mijn contactpersoon.

gaan we weer in gesprek."  

Ze helpt mij als ik vragen heb of iets. Het laatste gesprek met haar, voor dit

(NL - K)

gesprek, heb ik haar gevraagd over wat moet ik doen voor de taaltoets, want ik
moet binnenkort de taaltoets doen en alle taaltoetsen waren bij DUO gestopt."

Zoals voorgaand citaat laat zien, vindt het volgende gesprek met de begeleider pas plaats

I: "Bespreek je ook dingen over de rest van je leven? Hoe het thuis gaat of met

nadat de klant bij de arts is geweest. Het valt op dat begeleiders vervolgafspraken vaak

je vrienden?"

plannen nadat er met school begonnen is of nadat een klant bij de arts geweest is. Daar-

K: "Ja, een paar dingen. Ik heb haar over mijn man verteld ook. Hij heeft

door worden mensen als het ware in de ‘wachtstand’ geplaatst, wat belemmerend kan

eigenlijk een probleem, ik heb dat aan haar verteld. En sommige andere dingen.

werken voor de gewenste ‘activering’.

Bijvoorbeeld, mijn man mist heel erg zijn ouders en ze wonen nog steeds in
Syrië. Ik heb haar gevraagd: wat kunnen wij doen of als wij een gezinshereniging
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voor hun kunnen vragen? Ze heeft mij geholpen en iemand van vluchtelingenwerk

"Oh ja, ‘straks als je ons niet meer nodig hebt’... Ik zit bijna vier jaar met die

gemaild. En ze hebben mij geholpen. Dus ik kan nog andere dingen dan werk en

mensen [van de gemeente] en in één keer laten ze je dan los. Ik wil ook niet voor

studie met haar bespreken. Ze is wel aardig."

altijd hen gebruiken. Ik wil gewoon zelfstandig zijn. Na vier jaar moet ik alles zelf

I: "Dat is heel fijn. Dadelijk zal het veranderen als je gaat studeren of niet, dat je

gaan doen. Dat is wennen. Als er iets is, bel ik [nu] gelijk."

dan het contact met haar, of blijf je haar dan nog zien?"

(NW oudkomer - K)

K: "Ja, misschien. Als ik wat nodig heb, of als ze misschien mij uitnodigen, want
als vluchteling krijg je altijd een uitnodiging van de gemeente om te kijken hoever

De impliciete verwachting vanuit de procedurele logica en de achterliggende kaders van

we zijn als vluchtelingen. Gaan we aan het werk of aan de studie of wat gaan we

de Participatiewet is dat uitstromen uit de uitkering ook betekent dat iemand geen bege-

doen? Maar, ja, misschien, als ik met mijn studie begin, krijg ik niet meer contact

leiding meer nodig heeft in het participeren in de samenleving. Dat blijkt de nog maar de

met de gemeente, want ik krijg niet meer uitkering. Vluchtelingen krijgen meer

vraag. Problemen op het terrein van financiën (schulden), sociale contacten of gezondheid

uitkering als, krijgen meer contact met de gemeente als ze uitkering krijgen."

kunnen blijven bestaan, ook na het vinden van werk (zie ook Van der Aa, 2017). Begelei-

I: "Wat vind je ervan als het dan stopt het contact met haar?"

ders benoemen dat er ‘nazorg’ ingezet kan worden, waarbij er enkele weken tot maanden

K: "Ik vind het jammer, maar ik ga niet helemaal stoppen met haar, want ze

na uitstroom uit de uitkering, contact opgenomen wordt met de klant om te vragen hoe het

blijft mijn contactpersoon en ook de contactpersoon van mijn man."

gaat. In onderstaand citaten leggen professionals uit hoe zij bezig zijn met nazorg:

[ST - K]
“Er is ruimte om dat te doen. Ik leg aan een klant uit: als er wat is, trek aan de bel.
Meerdere malen zagen wij in het spreekkameronderzoek dat de behoefte van klanten

Er is een paar keer voorgekomen dat ik daardoor terugval voorkomen heb. Maar

aan ondersteuning breder en van langere duur was dan werkzoekendebegeleiders

dat wordt niet zichtbaar in de cijfers.”

en regiefunctionarissen binnen een traject (konden en kunnen) bieden. Zeker voor

“Ik pak het zelf zo aan dat ze me kunnen benaderen. Ik ga er niet actief achteraan.”

klanten met een niet-westerse migratieachtergrond (ST nieuwkomers en oudkomers)

“Het is een termijn van drie maanden. Binnen die tijd app of mail ik nog een keer.”

zijn deze professionals belangrijke verbindingen met de Nederlandse samenleving.
Als die verbinding wegvalt met het verkrijgen van betaald werk is de primaire uitkomst-

Bovenstaande citaten over nazorg komen uit een verbindingssessie waar de bevin-

maat daarbij gebaat, maar het is de vraag wat er met secundaire uitkomstmaten als

dingen uit dit onderzoek besproken werden met een grotere groep professionals. De

sociaal netwerk, gezondheid, maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid zal

citaten laten zien dat professionals deze nazorg op verschillende manier vormgeven

gebeuren. In een van de gefilmde spreekkamergesprekken, gooit een begeleider alvast

(van zelf actief contact opnemen met de klant tot benaderbaar zijn voor de klant). Maar

een balletje hierover op en zegt tegen de klant ‘Straks, als je ons niet meer nodig hebt’. In

of de geboden nazorg voldoende is in de ogen van uitgestroomde uitkeringsgerech-

het interview over die opname reageert de klant als volgt:

tigden met een niet-westerse migratie-achtergrond?
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Wellicht hebben zij of blijven zij meer coaching nodig hebben om deelname aan de

Vanuit een relationele logica is er aandacht voor wat klanten van belang vinden om met hun

samenleving en duurzame werkhervatting te realiseren. Een deel van de klanten blijkt

begeleider te bespreken. Vaak komen in de spreekkamergesprekken zorgen en behoeften

weer opnieuw aan te kloppen voor een uitkering, waaronder klanten met een migra-

van klanten ter sprake, bijvoorbeeld zorgen over hun gezondheid of over gemis aan

tie-achtergrond:

sociale contacten. Vanuit een zorgdragende logica verzetten professionals veel praktisch
werk voor hun klanten. Dit kan ondersteunend zijn voor de participatie van klanten met

I: "Gebeurt het nu dat je klanten weer terugziet? Dat ze weer terug in de uitkering?"

die (tijdelijk) minder zelfredzaam zijn wat betreft bureaucratische handelingen, plannen

P: "Ja, zeker. Vrij veel klanten. Ik moet zeggen, qua scholing niet heel veel. […]

of in actie komen. Tegelijkertijd kan vanuit een zorgdragende logica onvoldoende zicht-

Voor werk hebben we best wat mensen die tijdelijk even aan het werk kunnen en

baar worden wat een klant zelf kan en wil. Vanuit een empowerende logica is er vanuit de

dan weer terugkomen in de uitkering en werk, en dat komt ook gewoon omdat ze

professional aandacht voor verschillende levensgebieden van klanten in relatie tot werk.

wat lager geschoold werk doen. Taal is wel een belemmering soms. Dat ze best wel

Vanuit deze logica wordt een hogere mate van reflectief vermogen van klanten veronder-

weer snel terugkomen in de uitkering."

steld dan vanuit de andere logica’s. Vanuit een empowerende logica staat de zelfredzaam-

(ST nieuwkomer - P)

heid van klanten centraal, en dan met name hoe klanten ‘het gaan reddden’ zonder hulp
van de gemeente.

Vanuit een empowerende logica lijkt meer aandacht voor dit spanningsveld, doordat er
met klanten besproken wordt hoe zij zich (kunnen) voorbereiden op een leven zonder
gemeentelijke ondersteuning.

6.9 Samenvattend op basis van het video onderzoek
Professionals geven op verschillende manieren vorm aan de uitvoering van de EAA. Op
basis van video-opnames en gesprekken daarover onderscheiden we vier verschillende
logica’s van werken: procedureel, relationeel, zorgdragend en empowerend. Iedere logica
omvat, vaak onbewuste, aannames over de rol van de professional, verwachtingen ten
aanzien van klanten en over wat passende ondersteuning is. Vanuit een procedurele logica
bepaalt de begeleider grotendeels de richting en de inhoud van het gesprek. Vanuit deze
logica wordt dan ook weinig reflectie of actieve taalvaardigheid van de klant verwacht.
Dat geeft duidelijkheid voor professional en klant, maar kan het aansluiten bij de leefwereld en behoeften van de klant belemmeren.
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Het benoemen van verschillende logica’s maakt het handelen van professionals inzich-

versnippering en vertraging. Vanuit de gemeente is dan onduidelijk wie ‘ de hele klant’ in

telijker en helpt om daarop te reflecteren. Professionals kunnen, afhankelijk van de

beeld heeft, en voor de klant is het onduidelijk bij wie deze terecht kan voor wat. Andere

klant of de fase van het traject, hun werk vanuit verschillende logica’s handen en voeten

professionals betreffen bijvoorbeeld bewindvoerders, taaldocenten of (para)medici.

geven, maar vaak voert één bepaalde logica de boventoon. We zien geen verschillen in

Deze versnippering kan onbedoeld voor vertraging in het activeringstraject zorgen,

gehanteerde logica’s wat betreft de migratie-achtergrond van klanten. Dat lijkt samen

bijvoorbeeld wanneer overdracht lang duurt of begeleiders wachten met het plannen van

te hangen met dat werkzoekendebegeleiders en regiefunctionarissen van de gemeente

vervolgafspraken totdat er medische onderzoeken zijn afgerond of er met taalles gestart

Enschede zelf geen onderscheid naar migratieachtergrond willen maken.

is. Dit spanningsveld speelt sterker naarmate een klant met meer professionele partijen
te maken heeft, zowel binnen als buiten de gemeente. En wat betreft het derde spannings-

Opvallend is dat discriminatie, op de arbeidsmarkt of anderszins, nauwelijks aan de orde

veld: arbeidstoeleidingstrajecten, zoals de EAA, zijn gericht op uitstroom uit de uitke-

kwam in de spreekkamergesprekken die we filmden en de interviews die we daarover

ring, terwijl dat voor klanten niet altijd een (directe) oplossing biedt voor de problemen

hadden. Door discriminatie niet open te bespreken, wordt het onderscheid dat de arbeids-

waar zij mee te maken hebben. Ook na uitstroom uit de uitkering kunnen klanten nog

markt en werkvloer maakt naar migratieachtergrond als het ware onzichtbaar gemaakt.

begeleiding nodig hebben bij het participeren in de samenleving. Met name klanten die

Dat is problematisch, omdat arbeidsmarktdiscriminatie wel degelijk plaatsvindt.

niet goed hun weg kunnen vinden in de Nederlandse samenleving en zij die problemen
ervaren op het terrein van financiën, sociale contacten of gezondheid, lijken behoeften

In de uitvoeringspraktijk zijn wel verschillen zichtbaar in de spanningsvelden waar

te hebben aan langer durende en bredere begeleiding dan vanuit de EAA geboden wordt.

professionals en klanten mee te maken krijgen. Het betreft de spanning tussen ‘abstracte
gesprekken en concrete mogelijkheden’, ‘activeren en wachten’, en ‘aanbod EAA en

Vanuit de verschillende logica’s van werken wordt verschillend met deze spanningen omge-

behoeften klant’. Analyses van de video-opnames van gesprekken en de interviews

gaan. Voor de uitvoering van arbeidstoeleiding van uitkeringsgerechtigden met en zonder

daarover laten zien dat deze spanningsvelden vaker en intenser spelen in de begelei-

migratieachtergrond is het van belang om met deze spanningen om te kunnen gaan en hier

ding van klanten met een migratie-achtergrond, statushouders/nieuwkomers en oudko-

passende afwegingen binnen te maken. Hier staan we in het volgend hoofdstuk bij stil.

mers. De volgende toelichtingen maken deze verschillen inzichtelijk. Wat betreft het
eerste spanningsveld: het voeren van gesprekken geeft niet altijd voldoende zicht te op
iemands mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften. Met name op het moment dat de
taalvaardigheid laag is of klanten zich geen voorstelling kunnen maken van de Nederlandse arbeidsmarkt, blijkt het gesprek een gemankeerd middel om mogelijkheden en
behoeften van klanten goed in beeld te krijgen. Wat betreft het tweede spanningsveld:
als klanten met veel verschillende professionals te maken hebben, kan dit leiden tot
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7
7.1

Mét en zónder
migratieachtergrond: hetzelfde
effect van de EAA
•

Conclusies en aanbevelingen op basis van onderzoek

Speelt migratieachtergrond in Enschede een rol in de inhoud van het diagnoseadvies
wat betreft de ingeschatte afstand tot de arbeidsmarkt (kort en lang)? (hoofdstuk 3,

In Enschede wordt de Participatiewet uitgevoerd zoals in heel veel andere gemeenten

•

in Nederland. De Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak (EAA) die in dit rapport centraal

zie verder 7.2).
Is er verschil in uitgangspositie bij arbeidstoeleiding tussen werkzoekenden met

staat is geen experiment of een uitzondering binnen de landelijke context van arbeid-

en zonder niet-westerse migratieachtergrond qua ervaren gezondheid, sociale

stoeleiding van uitkeringsgerechtigden. Enschede volgt een reguliere, generieke aanpak,

contacten en moeite met meedoen in de maatschappij? (hoofdstuk 4, zie verder 7.2).

•

waarin alle instrumenten en interventies in principe voor alle uitkeringsgerechtigden

Is er verschil in de effecten van EAA-aanpak op werkzoekenden met en zonder

beschikbaar zijn. Daarom is Enschede een goede gemeente om de effecten van zo’n

niet-westerse migratieachtergrond qua uitstroom naar werk, werk gerelateerde

reguliere aanpak op verschillende groepen te bekijken. In dit onderzoek deden we dat

vaardigheden, zelfredzaamheid, ervaren gezondheid, sociale contacten en moeite

voor mensen mét en zónder niet-westerse migratieachtergrond. Enschede is – omdat

met meedoen in de maatschappij? (hoofdstuk 5, zie verder 7.3).

•

het zo’n ‘gewone‘ gemeente is - ook geschikt om de concrete praktijken in de spreekka-

Is er verschil tussen de effecten en de uitvoering van de EAA voor verschillende

mers van de sociale dienst nader onder de loep te nemen. In dit onderzoek deden we dat

groepen met een niet-westerse migratieachtergrond? Met andere woorden Is er

via de video stimulated recall methode. In samenwerking met professionals en cliënten

verschil tussen het de aanpak en het resultaat voor statushouders - nieuwkomers die

van de afdeling Werk en Inkomen hebben via deze weg aanknopingspunten geformu-

nog niet zo lang in Nederland zijn - en de aanpak en het resultaat voor oudkomers,

leerd voor verbetering van de dienstverlening. Vanwege het reguliere karakter van de

Nederlandse staatsburgers die al wat langer in Nederland gevestigd zijn? (hoofdstuk

aanpak in Enschede zijn die aanknopingspunten ook relevant voor andere Nederlandse

3, 4 en 5, zie verder 7.3).

•

gemeenten.

Welke logica’s van handelen spelen een rol in de spreekkamers waar de dienstverlening aan mensen met en zonder niet-westerse migratieachtergrond plaatsvindt

In dit concluderende hoofdstuk geven we antwoord op de onderzoeksvragen en doen

•

we een aantal aanbevelingen voor de praktijk van arbeidstoeleiding van mensen met en

binnen het kader van de Participatiewet? (hoofdstuk 6, zie verder 7.4).
Welke aanbevelingen/verbeterpunten kunnen we naar aanleiding van dit onderzoek

zonder niet-westerse migratieachtergrond. De primaire en secundaire uitkomstmaten

formuleren in het kader van de arbeidstoeleiding van mensen met en zonder niet

in dit onderzoek zijn:

westerse migratieachtergrond? (zie verder 7.5).

•
•

Primaire uitkomstmaten: uitstroom naar werk en werk gerelateerde vaardigheden.
Secundaire uitkomstmaten: moeite met maatschappelijke participatie, netwerk &
sociale contacten, zelfredzaamheid en ervaren gezondheid.

De vragen die in de voorgaande hoofdstukken aan de orde zijn geweest luiden:
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Migratieachtergrond doet ertoe voor ervaren discriminatie en voor
sociale uitgangspositie

Ervaren discriminatie

Migratieachtergrond is in dit onderzoek als een combinatie van zelfrapportage,

stoeleiding in Enschede - geeft in totaal 10% aan discriminatie te hebben ervaren op

geboorteland en nationaliteit opgevat. We hebben de werkzoekende respondenten

grond van etnische of culturele achtergrond en 6,4% op grond van geloof/religie. Uitge-

zelf gevraagd om hun culturele achtergrond in te vullen en zij mochten ook meerdere

splitst naar migratieachtergrond zegt bijna een kwart van de niet-westerse oudkomers

achtergronden aankruisen bij deze vraag. Vervolgens hebben wij de mensen die op deze

het afgelopen half jaar discriminatie op grond van etnische/culturele achtergrond te

vraag alleen de Nederlandse achtergrond aankruisten en die geboren waren in Neder-

hebben meegemaakt; een zesde van deze groep ervaarde discriminatie op grond van

land in de groep zonder migratieachtergrond ingedeeld. Alle respondenten die op de een

geloof of religie. De gemelde percentages bij de groep zonder migratieachtergrond

of andere manier (zelfrapportage over achtergrond, zelfrapportage over geboorteland

vallen daarbij in het niet: respectievelijk 5% en 3%. De groepen met en zonder migra-

moeder en vader, zelfrapportage over eigen geboorteland en gegeven nationaliteit in het

tieachtergrond komen qua discriminatie-ervaringen dus op een hele andere manier de

bestand van de gemeente) gelinkt konden worden aan een westerse of een niet-westerse

spreekkamers van de afdeling werk en inkomen binnen (zie ook hoofdstuk 4.8).

Van de bijstandsgerechtigden in ons longitudinale onderzoek - over één jaar arbeid-

migratieachtergrond hebben we vervolgens in de groep westers (zie hoofdstuk 3) of

7.2 Uitgangspositie en de toedeling naar een korte en
lange afstand tot de arbeidsmarkt

niet-westers ingedeeld.
Uit het onderzoek blijkt dat als je mensen zelf laat benoemen wat voor achtergrond zij
niet-westerse achtergrond hoger is dan wanneer je de CBS-definitie als uitgangspunt

Uitgangspositie in gezondheid: een klein verschil tussen met en
zonder migratieachtergond

neemt. Gebaseerd op geboorteland heeft 29,8% van de werkzoekenden in de respons

Op ervaren gezondheid scoren bijstandsgerechtigden zonder migratieachtergrond in

van ons cross-sectionele onderzoek (hoofdstuk 3) een niet-westerse migratieachter-

ons onderzoek een 6.0 op een schaal van 10 (cross-sectioneel onderzoek, hoofdstuk 3).

grond. Als we ook zelf gerapporteerde achtergrond en culturele achtergrond van de

Oudkomers met een niet-westerse migratieachtergrond een 5.8 en statushouders/

ouders meenemen, dan stijgt dit percentage naar 37,8% (statushouders en oudkomers).

nieuwkomers een 7.1. De statushouders/ nieuwkomers vormen, omdat zij een groep

Voor de dienstverlening aan de bijstandsgerechtigden met een niet-westerse achter-

van jonge mannen zijn met een asielzoekersgeschiedenis, op allerlei manieren een

grond blijkt dit relevant. Onder andere vanwege de discriminatie die deze groep meer

uitzondering in dit onderzoek. In eerste instantie wilde de gemeente Enschede dat

dan andere groepen ervaart in de Nederlandse samenleving in het algemeen en op

de praktijken van oudkomers en nieuwkomers via dit onderzoek van elkaar zouden

de arbeidsmarkt (hoofdstuk 4). Maar ook omdat de groep met een - aldus bepaalde -

kunnen leren: “Kunnen we van de effecten van de EAA op oudkomers leren wat we voor

niet-westerse migratieachtergrond verschilt qua uitgangspositie in sociale contacten en

nieuwkomers beter zouden moeten organiseren?” Vanwege de onvergelijkbaarheid van

moeite met meedoen in de samenleving (hoofdstuk 3, zie verder 7.2).

de groepen (en andere prioriteiten in de onderzoeksopzet) hebben we dit idee in de loop

hebben en dubbele achtergrond in ogenschouw neemt, het percentage mensen met een

der tijd losgelaten.
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Het CBS bericht dat mensen met een niet-westerse migratieachtergrond hun gezondheid

Volgens het CBS (Van Gaalen en Te Riele, 2017) ervaart driekwart van de mensen in

over het algemeen vaker als slechter ervaren dan mensen met een Nederlandse achter-

de bijstand naast een laag inkomen (kleine welvaart) ook een klein welzijn. Daarmee
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grond.

We weten niet of dat ook geldt voor bijstandsgerechtigden. Uitkeringsontvangers

is hun kwaliteit van leven beduidend minder goed dan van mensen die geen uitkering

zijn over het algemeen minder tevreden met hun gezondheid dan mensen met betaald werk

ontvangen. Ook uit ons onderzoek in Enschede blijkt dat de voorwaarden voor geluk en

(Van Gaalen en Te Riele, 2017).In ons cross-sectionele onderzoek in Enschede verschillen

tevredenheid in het leven bij bijstandsgerechtigden minder ruim aanwezig zijn dan bij

niet-westerse oudkomers en bijstandsgerechtigden zonder migratieachtergrond 0,2 punt

anderen. Op ervaren gezondheid, sociale contacten en meedoen met de maatschappij

in het cijfer dat zij aan hun gezondheid geven. Dat verschil is minder groot dan het verschil

scoren de respondenten uit Enschede lager dan niet bijstandsgerechtigden in Neder-

tussen de Enschedese bijstandsgerechtigden met kort en lang diagnoseadvies.

land doen. Uitgesplitst naar migratieachtergrond blijkt dat niet-westerse oudkomers
het op bijna alle punten moeilijker hebben dan werkzoekenden zonder migratieachter-

Uitgangspositie in de maatschappij: een groter verschil

grond in de gemeente. De enige uitzondering op deze regel vormen de bijstandsgerech-

Op de vraag of de werkzoekenden het moeilijk of makkelijk vinden om aan de maat-

tigde statushouders in Enschede die hun eigen gezondheid gemiddeld een 7,1 geven.

schappij mee te doen zegt bijna driekwart van de statushouders in het cross-sectionele

Wellicht speelt hierbij mee dat zij vaak uit oorlogsgebieden komen en vluchttrajecten

databestand in Enschede dat (erg of een beetje) moeilijk te vinden. Bij de oudkomers met

hebben meegemaakt. Daarmee vergeleken is de situatie hier in Nederland wellicht hoe

een niet-westerse migratieachtergrond geeft 45% dit aan; bij de groep zonder migra-

dan ook fijner voor hen.

tieachtergrond is dit 38%. Dit verschil in sociale uitgangspositie in de samenleving is
Bij statushouders vormt de taal een barrière. Bij niet-westerse oudkomers en mensen

Geen verschil in diagnose-advies lange of korte afstand tot de
arbeidsmarkt

zonder migratieachtergrond maakt het geestelijk en/of lichamelijk niet goed voelen het

In hoofdstuk 3 hebben we gekeken of de migratieachtergrond van de cliënt al bij

moeilijk om mee te doen.

aanvang van het arbeidstoeleidingsproces – namelijk in de fase van het diagnose-

bij de bijstandsgerechtigden in Enschede dus terug te voeren op migratieachtergrond.

advies, een rol speelt. Hoe verloopt de toewijzing naar de lange of korte afstandsgroep
Ook qua uitgangspositie in sociaal netwerk vinden we verschillen naar migratieachter-

tot de arbeidsmarkt als we mensen zonder en met niet-westerse achtergrond (status-

grond. Een vijfde van de nieuwkomers/statushouders in het cross-sectionele onderzoek

houders en oudkomers) vergelijken? Bij kort schatten de medewerkers van de afdeling

vindt dat ze genoeg sociale contacten hebben; 48% van de groep oudkomers met een

Werk en Inkomen in dat de klant in kwestie binnen twee jaar betaald werk zal vinden; bij

niet-westerse achtergrond en 61% van de groep zonder migratieachtergrond vindt dat

lang duurt dat langer is de inschatting. We hebben de hypothese getoetst of bijstandsge-

ze genoeg contacten hebben.

rechtigden met een niet-westerse migratieachtergrond vaker in de lange afstandsgroep
ingedeeld worden dan oudkomers met een westerse migratieachtergrond of mensen
zonder migratieachtergrond.

106 https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83005NED/table?ts=1585422787606: CBS, Statline 2018 Gezondheid en
zorggebruik; persoonskenmerken.
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Uit ons cross-sectionele onderzoek blijkt dat voor de fase van het diagnoseadvies de

Dat brengt ons in deze conclusies allereerst op de vraag hoe intensief een reguliere,

migratieachtergrond geen cruciale rol speelt. De leeftijd van de bijstandsgerechtigde

generieke aanpak van arbeidstoeleiding eigenlijk over het algemeen is in Nederland. In

is veel belangrijker bij de toedeling van een lange of korte afstand tot de arbeidsmarkt.

elk geval in de beleving van de cliënten (en de (on)herkenbaarheid van het aanbod) in

Er is geen verschil gevonden qua toedeling van lange en korte afstand tussen Neder-

Enschede zien we aanleiding om de intensiteit daarvan te relativeren. Ook de tijdsinves-

landse burgers met en zonder migratieachtergrond, tussen oudkomers en mensen met

tering die de klanten in Enschede zeggen te steken in het zoeken naar werk geeft aanlei-

een enkelvoudige Nederlandse achtergrond. Er is geen oververtegenwoordiging van

ding tot deze relativerende noot: gemiddeld besteden de bijstandsgerechtigden in ons

werkzoekenden met een niet-westerse migratieachtergrond in de lange afstandsgroep.

longitudinale onderzoek 2 uur per week aan het zoeken naar werk. In een jaar tijd van

Bijstandsgerechtigden met een niet-westerse migratieachtergrond hebben zelfs een

deelname aan de arbeidstoeleiding verandert dat niet. Er is hier geen verschil naar migra-

kleine oververtegenwoordiging in de korte afstandsgroep. Dat komt in dit geval omdat

tieachtergrond gevonden en ook zit er geen verschil in tijdsinvestering tussen mensen

de statushouders/nieuwkomers in Enschede lange tijd praktisch automatisch in deze

die een lange of een korte afstand tot de arbeidsmarkt toebedeeld hebben gekregen in

korte afstandsgroep werden ingedeeld. Tijdens het cross-sectionele onderzoek bleek

het diagnoseproces. Tegelijkertijd zijn de klanten overigens zeer optimistisch over hun

dat de gemeente Enschede dat afgesproken had. Zo kregen deze nieuwkomers dezelfde

kansen op betaald werk. Het verschil tussen droom en daad lijkt hier meer aandacht te

aanpak als alle anderen die inhoudelijk op korte afstand werden gediagnosticeerd.

behoeven. Uitvoerende professionals van de EAA en hun klanten zouden concreter het
gesprek kunnen openen over de balans tussen tijdsinvestering en verwachtingen.

7.3 Effecten van de EAA en voortgang in een jaar

Doordat de respons op instrument- en activiteitniveau klein is valt er, zoals gezegd, niet te
In ons longitudinale onderzoek (hoofdstuk 4 en 5) hebben we een kleine groep bijstands-

constateren welke activiteiten binnen de EAA wel of niet leiden tot vorderingen op indi-

gerechtigden een jaar lang gevolgd door ze drie keer (T0, T1 en T2) dezelfde uitgebreide

vidueel niveau of op groepsniveau naar migratieachtergrond. Wel kunnen we beschrijven

vragenlijst voor te leggen. In eerste instantie was het doel van dit deel om eventuele

wat de effecten van 1 jaar deelname aan de reguliere EAA-aanpak als geheel zijn op de

voortgang van deze respondentengroep op de uitkomstmaten te kunnen herleiden naar

verschillende vooraf vastgestelde uitkomstmaten: uitstroom naar betaald werk, werk

de specifieke instrumenten en activiteiten die (individuele) deelnemers aan het onder-

gerelateerde vaardigheden, ervaren gezondheid, sociaal netwerk, moeite met maatschap-

zoek kregen aangeboden binnen de Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak (EAA). Maar in

pelijke participatie en zelfredzaamheid. Ook hebben we op die manier kunnen kijken

de eerste respons (N=464 in T0) bleek al dat maar weinig deelnemers de instrumenten

naar eventueel verschil in effecten op de groepen met en zonder migratieachtergrond.

en interventies binnen de EAA herkenden. Ondanks de gezamenlijke inspanningen van
gemeente en onderzoekers om het aanbod zo concreet mogelijk te omschrijven - gedetailleerd en met naam en toenaam uitgevraagd- kruiste slechts circa 60 van de 464 respondenten bij die eerste meting iets aan. In de meeste clusters gaf het overgrote deel van de
mensen aan geen van bovenstaande te hebben meegedaan, ook niet in de afgelopen jaren.
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Werk gerelateerde effecten van 1 jaar deelname aan arbeidstoeleiding
in Enschede

Rond de 45% van de werkzoekende respondenten in ons onderzoek geeft bij alle drie

We vinden in ons onderzoek op de werk gerelateerde bevindingen (en op de secun-

hebben. Bijna de helft weet gedurende het gevolgde jaar niet of de samenleving mensen

daire uitkomstmaten) geen verschil op voortgang tussen de groep oudkomers met een

helpt die niet goed kunnen lezen en schrijven. Over de brieven van (Enschedese) instan-

niet-westerse migratie achtergrond en de groep zonder migratieachtergrond. Deze twee

ties zijn de respondenten stabiel vrij positief. Tussen de 61% en de 87% van de respon-

groepen lijken qua uitgangspositie in T0 van het longitudinale onderzoek al veel op

denten in het longitudinale onderzoek geeft aan ze goed te begrijpen en er niet boos of

elkaar en een jaar meedoen aan de EAA bracht daar geen verandering in. De generieke

paniekerig van te worden.

de metingen aan dat dat de samenleving geen rekening houdt met mensen die geen werk

aanpak die de EAA hanteert, heeft volgens ons onderzoek dezelfde effecten op mensen
met en zonder migratieachtergrond.

Secundaire uitkomstmaten na 1 jaar deelname aan de Enschedese
Arbeidsmarkt aanpak

De effecten op uitstroom naar betaald werk zijn nog het grootst. De totale groep werk-

Voor de secundaire uitkomstmaten - ervaren gezondheid, moeite met meedoen in de

zoekende respondenten in het longitudinale onderzoek heeft binnen het gevolgde

maatschappij zelfredzaamheid en sociale contacten - zien we geen effecten van de Ensche-

jaar voortgang geboekt als het gaat om betaald werk. Aan het eind van een jaar volgen

dese Arbeidsmarkt Aanpak in een jaar tijd. Niet bij de lange afstanders, niet bij de korte

(zomer 2019) heeft tegen de 15% van de respondenten betaald werk gevonden en geen

afstanders. Het maakt ook geen verschil of de gemeente expliciete aandacht heeft voor de

bijstandsuitkering meer. Ten tijde van de beginmeting (zomer 2018) was dat 2,3%.

uitkomstmaat in kwestie tijdens het begeleidingsproces. Ervaren gezondheid, moeite met

Hierbij is geen verschil te vinden tussen mensen met en zonder migratieachtergrond,

meedoen in de samenleving, tevredenheid met sociale contacten en zelf gerapporteerde

tussen statushouders (nieuwkomers) en oudkomers met een niet-westerse achtergrond.

zelfredzaamheid hebben geen aantoonbare baat bij deelname aan de EAA.

Tijdens dat jaar hebben de respondenten vaker aan hun CV gewerkt en ze schreven zich
vaker in bij een uitzendbureau.

De verschillen tussen de lange en korte afstandsgroep op de secundaire uitkomstmaten
blijven in een jaar tijd even groot. De werkzoekenden in de korte afstandsgroep geven

Uitstroom naar betaald werk is niet alleen een harde uitkomstmaat in ons longitudinale

gemiddeld ook na een jaar tijd betere scores dan de lange afstandsgroep. Uit ons cross-

onderzoek, maar ook een uitkomst waar de Diensten Werk en Inkomen in Nederland

sectionele onderzoek blijk dat korte afstanders gemiddeld een punt hoger geven aan hun

expliciet op sturen. Gemiddeld is in 2018 in Nederland de uitstroom uit de bijstand naar

gezondheid dan lange afstanders: een 6,7 tegenover een 5,5. Daarmee loopt de Enschedese
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werk 12% geweest (Divosa, 2019).

De deelnemers aan het longitudinale onderzoek in

respons in lijn met wat we zouden kunnen verwachten op basis van de literatuur. In het

Enschede laten dus een gemiddeld beeld zien.

longitudinale onderzoek begonnen de korte afstanders met een 6,7 en ze eindigden met
een 6,7; de lange afstanders begonnen in dit deel met een 5,8 en ze eindigden met een
5,5. Dit laat zien dat een jaar deelnemen aan de EAA de ervaren gezondheid van de deel-

107 https://www.divosa.nl/divosa-benchmark-werk-inkomen-jaarrapportage-2018.
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nemers aan het onderzoek niet verbetert. De Daling van de lange afstanders bevestigt

klanten betreft, zo liet ook ons onderzoek zien. Drie spanningsvelden die we vaak tegen-

ook de wederzijdse relatie tussen ervaren gezondheid en arbeidsmarktparticipatie die

kwamen in de spreekkamer, zijn de spanning tussen: ‘abstracte gesprekken en concrete

we uit de literatuur over baan-hebbenden en baanlozen kennen ( De Koning et al., 2008;

mogelijkheden’, ‘activeren en wachten’, en ‘aanbod EAA en behoeften klant’. Vanuit de

Muilwijk-Vriend, et al., 2019): De relatie tussen gezondheid en arbeid werkt […] twee

verschillende logica’s van werken wordt verschillend met deze spanningen omgegaan.

kanten op: een slechtere gezondheid verkleint de kans op werk, maar werkloosheid kan ook

Een opvallende bevinding op basis van analyses van de videobeelden is dat discrimi-

de gezondheid verslechteren. (Muilwijk-Vriend, et al., 2019)

natie, op de arbeidsmarkt of anderszins, niet of nauwelijks onderwerp van gesprek is
in de spreekkamer. Dat is opvallend, omdat de klanten die deelnemen aan ons longi-

Volgens de literatuur is ervaren gezondheid een belangrijke voorspeller van insluiting

tudinale onderzoek aangeven met discriminatie te maken te hebben en ook volgens de

en uitsluiting in de samenleving (Van Echtelt, 2010, zie ook paragraaf 3.6).

literatuur is discriminatie op de Nederlandse arbeidsmarkt een gegeven.

7.4 Uitvoeringspraktijk onder de loep

7.5 Aanbevelingen voor verbetering dienstverlening

Gemeentelijke professionals geven op verschillende manieren vorm aan arbeidstoelei-

Het zoeken naar werk is een kwetsbaar proces voor uitkeringsgerechtigden en het

ding. De analyse van video-opnames in de Enschedese spreekkamers en de gesprekken

begeleiden naar werk is een complex proces voor professionals. Voor betaald werk

daarover, resulteerde in een typering van vier verschillende logica’s van werken: proce-

zijn competenties nodig, die soms wel en soms niet via opleiding te versterken zijn.

dureel, relationeel, zorgdragend en empowerend. Iedere logica omvat, vaak onbewuste,

Zoeken naar werk gaat daarnaast ook over de match tussen werkgever en werknemer,

aannames over de rol van de professional, verwachtingen ten aanzien van klanten en

over de match tussen persoonlijkheid en expertise van de werkzoekende en de vacature

over wat passende ondersteuning is (naar Mol, 2006). Deze logica’s zijn niet specifiek

en werkomgeving. Een sociaal netwerk helpt bij het zoeken naar werk. Bij het zoeken

voor Enschede, en worden onderschreven door eerder onderzoek naar arbeidsre-inte-

naar werk spelen bovendien ook mechanismen van sociaalpsychologische aard waar

gratie (Eikenaar et al., 2016). Op basis van onze analyse (van een beperkt aantal inter-

gemeentelijke begeleiding vaak minder vat op heeft: de manier waarop werkzoekenden

acties) zien we geen duidelijke verschillen in gehanteerde (combinaties van) logica’s wat

in het leven staan, het vertrouwen dat zij in de samenleving hebben, en de waardering

betreft klanten mét en zónder migratieachtergrond.

of discriminatie die zij tegen komen op de arbeidsmarkt en daarbuiten (van Hal et al.,
2012 ). Al deze didactische, bedrijfsmatige, sociale, psychologische en maatschappe-

Het benoemen van verschillende logica’s maakt het handelen van professionals inzich-

lijke mechanismen geven de zoektocht naar werk vorm, voor mensen met én zonder

telijk en biedt daarmee een aangrijpingspunt voor reflectie en professionalisering.

migratieachtergrond, voor werkzoekenden én hun begeleiders (Andriessen et al., 2019;

Dit is van belang omdat gemeentelijke professionals een complex vak hebben en met

Stavenuiter et al., 2020). Dat maakt arbeidstoeleiding een enorm complexe opdracht.

verschillende ingewikkeldheden te maken hebben als het de arbeidstoeleiding van
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In de afrondende fase bespraken we de bevindingen van ons onderzoek met werk-

werk gaan voor een klant betekent – wat betreft mogelijkheden en beperkingen – en

zoekendebegeleiders, regiefunctionarissen, werkcoaches en beleidsmedewerkers van

wat voor begeleiding iemand daarbij nodig heeft, is het van belang om klanten concrete

gemeente Enschede. In deze bijeenkomst onderschreven zij de benoemde logica’s en

(werk)ervaringen op te laten doen tijdens het arbeidstoeleidingsproces. Enschedese

spanningsvelden en gaven aan met name behoefte te hebben aan verandering en verbe-

professionals memoreren in dit kader de (niet langer beschikbare) ‘Work First’ aanpak,

tering op het vlak van het versterken van hun vakmanschap en het bespreekbaar maken

waarin klanten aan het werk gingen en daarin ondersteund werden door zowel een

van discriminatie. Onderstaande aanbevelingen sluiten op deze behoeften aan.

werkzoekendebegeleider als (indien nodig) ook een psycholoog en/of fysiotherapeut.

Leren door reflecteren

Pijlen op proces in plaats van uitstroom

Voor het versterken van het vakmanschap van professionals in het omgaan met span-

Het succes van werkzoekendenbegeleiders, regiefunctionarissen en adviseurs werk,

ningen in de spreekkamer, is het van belang deze spanningen met anderen te bespreken

wordt grotendeels beoordeeld op basis van uitstroomcijfers en het behalen van indivi-

en samen te bedenken hoe hier meer om te gaan. Dit kan bijvoorbeeld door (struc-

duele targets. Het begeleiden van werkzoekenden met meervoudige problemen (bijv. op

turele) intervisie met collega’s op basis van concrete casuïstiek. Het is waardevol om

zowel het gebied van taal, sociale contacten, gezondheid en financiën) vraagt intensieve

een gemengde intervisiegroep te maken waar ook zogenaamde ‘dedicated klantmana-

begeleiding en samenwerking met professionals van andere instanties. Al dit begelei-

gers’ aan deelnemen (dat zijn in Enschede de regiefunctionarissen), omdat deze meer

dingswerk blijft onzichtbaar in die uitstroomcijfers. Focus op (snelle) uitstroom nodigt

ervaring hebben met het begeleiden van mensen met een niet-westerse migratieachter-

dan ook niet uit om zogenaamde taaiere begeleidingsvragen van klanten op te pakken.

grond. Ook kan er in dit kader veel geleerd worden van ervaringen van klanten zelf. Uit

Het benoemen en waarderen van behaalde tussenstappen in arbeidstoeleidingstra-

onderzoek binnen onder meer de jeugdzorg (De Greef, 2019 ) is bekend dat (tussen-

jecten werkt een stuk motiverender voor zowel professionals als klanten. Dit maakt het

tijdse) clientfeedback van belang is voor het versterken van de werkrelatie tussen profes-

bovendien mogelijk om tussentijds inhoudelijk te sturen op het proces van arbeidstoel-

sional en klant en daarmee voor de effectiviteit van dienstverlening. Het vragen van

eiding. De focus op proces in plaats van uitkomst kan er aan bijdragen dat het plaatsen

feedback aan de klant zou dan ook meer ingebed moeten worden in de werkwijze van

van werkzoekenden niet als doel op zich gezien wordt, maar er meer aandacht komt

werkzoekendebegeleiders en regiefunctionarissen.

voor de duurzaamheid van plaatsing en wat het vraagt van medewerkers afdeling Werk
en Inkomen en van werkgevers om dat te realiseren.

Concrete mogelijkheden centraal
Werkzoekendebegeleiders en regiefunctionarissen benoemen dat begeleidingstrajecten

Discriminatie bespreekbaar maken

erg talig zijn vormgegeven. Hierdoor ontstaat miscommunicatie ten aanzien van weder-

Een belangrijke bevinding van dit onderzoek is dat medewerkers van gemeente

zijdse verwachtingen van professionals en klanten. Met name als het klanten betreft die

Enschede het thema discriminatie nauwelijks bespreken, niet met werkzoekenden en

minder vaardig zijn in de Nederlandse taal. Om beter zicht te krijgen op wat aan het

niet met werkgevers. Echter, discriminatie op de arbeidsmarkt bestaat en draagt er aan
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bij dat werkzoekenden met een migratieachtergrond huiver en weerstand ervaren om
tot die arbeidsmarkt toe te treden en dat werkgevers moeite hebben met het aannemen
van werkzoekenden met een migratieachtergrond. Om arbeidstoeleiding voor niet-westerse werkzoekenden te verbeteren, is het dan ook van belang om de ervaringen die
klanten en werkgevers met discriminatie hebben te horen en te bespreken. De ervaring leert dat het signaleren en benoemen van eventuele discriminatie om gevoeligheid
vraagt. Mensen die van dichtbij te maken hebben met discriminatie – zowel medewerkers van afdeling Werk en Inkomen, werkgevers als collega’s op de werkvloer – zijn hier
mogelijk gevoeliger voor. Dit pleit voor het realiseren en waarderen een divers personeelsbestand, ook als het de afdeling Werk en Inkomen betreft.

Concluderend
Effectievere arbeidstoeleiding behelst het op maat verschil durven maken tussen
klanten en in wijze van begeleiden. Verschil maken draagt niet bij aan het versterken
van ongelijkheid tussen klanten, maar creëert gelijkwaardige kansen voor arbeidsparticipatie voor werkzoekenden met en zonder niet-westerse migratieachtergrond.
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Bijlage I Methode van onderzoek,
werving en selectie
Figuur 16: Stroomdiagram die de respons op de cross-sectionele vragenlijst weergeeft.

Deze methodesectie beschrijft de opzet, respons en analyse van de kwantitatieve en de
kwalitatieve onderzoeksdelen. Het kwantitatieve onderzoek bestond uit het cross-sectionele onderzoek (Hoofdstuk 3) en het longitudinale onderzoek (hoofdstuk 4 en 5).
Het kwalitatieve onderzoeksdeel betrof video stimulated recall-onderzoek (hoofdstuk 6).

Cross-sectioneel onderzoek
Voor het cross-sectionele onderzoek is een korte vragenlijst van acht vragen uitgezet bij alle
hoofd-uitkeringsgerechtigden (HUG) van de gemeente Enschede. Op 5 april 2018 waren
er in totaal 6694 werkzoekenden met een uitkering geregistreerd bij de gemeente Enschede
als hoofd-uitkeringsgerechtigde Hiervan waren 5585 werkzoekenden geregistreerd met
een emailadres. Deze mensen hebben een uitnodiging gekregen voor het invullen van een
online vragenlijst. Bij de verzending bleek dat er 17 foutieve of fout gespelde emailadressen
waren, waardoor de uitnodiging naar 5568 mensen kon worden verstuurd. Uiteindelijk
hebben 1347 respondenten (respons van 24%) de vragenlijst ingevuld.
Naderhand is er nog een extra groep benaderd van 377 hoofduitkeringsgerechtigden
die nieuw ingeschreven waren bij de gemeente in de periode tussen 5 april en 15 juli
2018. De reden van deze extra werving was dat er vanuit de 24% respons nog onvoldoende mensen met een niet-westerse migratieachtergrond de vragenlijst hadden
ingevuld. Om een goede longitudinale vervolgstudie te kunnen doen was het streven
namelijk om een groep van ongeveer 200 werkzoekenden met een niet-westerse migratieachtergrond te werven. Van de 377 ‘nieuwe’ werkzoekenden waren er 348 geregis-

In de cross-sectionele vragenlijst zijn er vragen over migratieachtergrond (geboorte-

treerd met een emailadres. Daarvan waren er 37 niet geregistreerd als hoofduitkerings-

land ouders, zelfbenoemde culturele achtergrond), ervaren gezondheid, maatschappe-

gerechtigde (HUGer), daarom is de uitnodiging uiteindelijk naar 311 werkzoekenden

lijke participatie en sociale contacten aan de respondenten gesteld. Vanuit de gemeente

gegaan. Daarvan hebben uiteindelijk 94 respondenten de vragenlijst ingevuld (respons

Enschede zijn er ook verschillende gegeven over de respondenten bekend. Deze

van 30%). Het totaal ingevulde vragenlijsten komt daarmee uit op N=1441, de analyses

gegevens zijn gekoppeld aan de antwoorden van de respondenten op de vragenlijst.

zijn vervolgens over deze data uitgevoerd.

De gemeente heeft hierbij ggevens aangeleverd over afstand tot de arbeidsmarkt, loonkostensubsidie, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en geboorteland.
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De respondenten zijn op geboorteland van de respondent, het geboorteland van de

vragenlijst (T1). Deze vragenlijst was identiek aan de eerste vragenlijst; de vragen van

ouders en de zelfbenoemde culturele achtergrond ingedeeld in vier groepen. De groep

de cross-sectionele studie werden hierin ook nogmaals voorgelegd. Weer een half jaar

‘Nederlands’ bestaat uit respondenten die in Nederland zijn geboren, waarvan ook beide

na het invullen van T1 ontvingen de respondenten de laatste longitudinale vragenlijst

ouders in Nederland zijn geboren en waarvan de zelfbenoemde culturele achtergrond

(T2). De respons op de drie vragenlijsten is weergeven in tabel 1.

enkelvoudig Nederlands is. De groep ‘niet-westers’ (oudkomers) bestaat uit respon-

Tabel 46: Respons op de drie meetmomenten uitgesplitst naar de verschillenden groepen.

denten (Nederlandse staatburgers) die minimaal op één van de genoemde kenmerken
‘niet-westers’ hebben ingevuld (geboorteland, geboorteland moeder, geboorteland

T0

T1

T2

317

234

186

vader en/of zelfbenoemde culturele achtergrond) die geen statushouder zijn. De groep

Enkelvoudig Nederlandse achtergrond

‘westers’ bestaat uit respondenten die minimaal op één van de vier kenmerken ‘westers’

Niet-westerse oudkomers

95

68

47

heeft ingevuld en niet valt onder de groep Nederlands of niet-westers en geen status-

Statushouders/nieuwkomers

52

35

24

houder is. De vierde groep zijn de ‘statushouders’ of nieuwkomers. Dit zijn mensen die

Totaal

464

337

257

onder de vreemdelingenwet 2000 artikel 8 vallen.
De data van de drie longitudinale vragenlijsten en de cross-sectionele zijn gekoppeld en
Op basis van deze vier groepen en de afstand tot de arbeidsmarkt is er gekeken of de

verwerkt tot een bestand. Hierdoor is er een databestand gevormd met daarin demografi-

groepen verschillen op ervaren gezondheid, sociale contacten en maatschappelijk

sche gegevens en de antwoorden op alle verschillende vragenlijsten voor iedere respondent.

participatie. De analyses zijn uitgevoerd met he programma SPSS, hierbij is er gekeken
of de groepen wezenlijk van elkaar verschillen.

Voor de longitudinale studie is ervoor gekozen om de groep werkzoekenden te volgen
die over het tijdsbestek van een jaar alle drie de vragenlijsten hebben ingevuld, dit zijn

Longitudinaal onderzoek:

257 werkzoekenden. Over hun antwoorden is een repeated measures analyse uitgevoerd.

De respondenten van het longitudinale onderzoek zijn afkomstig uit het databestand

Zo kan er per uitkomstmaat gekeken worden over een verandering over tijd zichtbaar,

ven de cross-sectionele studie. De cross-sectionele vragenlijst is eerst door 1347 respon-

oftewel is er een verschil op de uitkomstmaat voor alle respondenten te zien tussen T0,

denten ingevuld. Hiervan hebben 749 respondenten aangegeven dat ze deel zouden

T1 en T2. Ook kijkt deze analyse of er verschillen zitten tussen de groepen met een enkel-

willen nemen aan het longitudinale onderzoek. De extra groep van 311 werkzoekenden

voudige Nederlandse achtergrond, de groep oudkomers met een niet-westerse achter-

die is benaderd kreeg de cross-sectionele vragenlijst en aanvullend gelijk de eerste

grond en de groep nieuwkomers met een niet-westerse achtergrond, de statushouders.

longitudinale meting (T0). De eerste vragenlijst van het longitudinale onderzoek is
daarmee bij 1060 respondenten uitgezet. Een half jaar later ontvingen de respondenten
die de vragenlijst volledig, of bijna volledig hadden ingevuld, de tweede longitudinale
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Video stimulated recall onderzoek
De werving van deelnemers aan dit kwalitatieve onderzoeksdeel vond trapsgewijs plaats.
In eerste instantie zijn werkzoekendebegeleiders en regiefunctionarissen door hun teamleider benaderd over dit onderzoek. De professionals die interesse hadden om deel te
nemen, zijn verder geïnformeerd door de hoofdonderzoeker van dit onderzoeksdeel.
Vervolgens hebben deze professionals in hun caseload werkzoekenden benaderd om deel
te nemen. De professionals benaderden hun klanten persoonlijk. Deze uitnodiging tot
onderzoeksdeelname ging gepaard met een mail van het Verwey-Jonker Instituut, waar
in eenvoudige taal het doel en de werkwijze van dit onderzoek beschreven stond en werd
benadrukt dat het op basis van vrijwillige deelname is. Nadat werkzoekenden hadden
aangegeven deel te willen nemen, ontvingen zowel zij als de betrokken professionals een
informatiebrief en toestemmingsverklaring over het onderzoek ter ondertekening.
In dit trapsgewijze wervingsproces was er sprake van doelgerichte selectie op basis van
afkomst en geslacht, om zo een gevarieerde groep deelnemende klanten te realiseren.
Aan het onderzoek namen vier oudkomers met een niet-westerse migratieachtergrond deel (2 vrouwen en 2 mannen), vijf statushouders/nieuwkomers (2 vrouwen en
3 mannen) en drie klanten zonder migratieachtergrond die zichzelf als met een enkelvoudige Nederlandse achtergrond benoemden (1 vrouw en 2 mannen). Ook wat betreft
professionals is er gestreefd naar variatie. Er namen in totaal zeven professionals deel,
waaronder vier werkzoekendebegeleiders en drie regiefunctionarissen. Deze groep
deelnemende professionals bestond uit vier vrouwen en drie mannen, waaronder één
persoon met een niet-westerse migratieachtergrond.
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De afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Enschede begeleidt bijstandsgerechtigden bij het
zoeken en het vinden van werk. Met de Enschedese Arbeidsmarkt Aanpak (EAA) richt de
gemeente zich op werkgevers en werkzoekenden. De EAA is een verzameling van activiteiten,
instrumenten en interventies die in principe voor alle klanten - met en zonder migratieachtergrondopen staan. Het is een generieke aanpak van arbeidstoeleiding, die op de meeste plaatsen in
Nederland gebruikelijk is.
In dit rapport laat het Verwey-Jonker Instituut zien wat de effecten zijn van zo’n reguliere,
generieke aanpak op mensen met en zonder niet-westerse migratieachtergrond. Ook hebben we
in detail bekeken hoe de gesprekken tussen klantmanagers en klanten verlopen. Door de
videobeelden na te bespreken met de klanten en de professionals van Werk en Inkomen, kregen we
een goed beeld van arbeidstoeleiding in de praktijk.
In samenwerking met de professionals van de gemeente Enschede hebben we vervolgens lessen
voor de praktijk getrokken. Een van die lessen is: spreek meer met elkaar over de discriminatie die
werkzoekenden op de arbeidsmarkt ondervinden. Lees voor alle andere bevindingen het volledige
rapport.
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