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Advies “Verdringing”  
 

Opzij, opzij, opzij 
Maak plaats, maak plaats, maak plaats 

voor mij 
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Het verhaal van Jeannette1 
 
  

                                                           
1 In verband met privacy is dit een fictieve naam. 

Verhaal van Jeannette, 57 jaar 
 
“Ik heb alles gedaan om niet te worden wat ik nu ben. Ruim twintig jaar heb ik als journalist 
gewerkt. Ik was niet van mijn stuk te brengen. Maar ik werd ontslagen. Het ging toen niet goed met 
me. Ik was getrouwd met Bob en was wezenloos verliefd. Maar ons huwelijk was een drama, vol 
drank en geweld. Mijn ouders overleden kort na elkaar. Ik had niks meer: geen man, geen geld, geen 
ouders, geen vrienden en geen werk meer. Niemand meer om me heen.  
 
Ik heb in de WW gezeten, maar toen ik dreigde in de bijstand te komen, ben ik als een gek gaan 
solliciteren. Dat wilde ik echt niet. Stel je voor! Ik ben trots, sterk, ik ga mijn hand niet ophouden, 
hoor. Dan is je onafhankelijkheid weg, snap je. Ik was en ben bereid om alles te doen, als ik maar 
niet mijn vrijheid op hoef te geven. Ik heb gewerkt als afwasser, kamermeisje, keukenhulp, in de 
bediening, in de thuiszorg als schoonmaker. Ik heb me nooit te goed gevoeld om lager opgeleid werk 
te doen, ook al heb ik gestudeerd.  
 
Maar uiteindelijk belandde ik toch in de bijstand. Ik heb me toen om laten scholen. Het was een 
aanbod van het UWV, met baangarantie. Maar die baangarantie kwam ‘door de crisis helaas te 
vervallen’. Ik had me gespecialiseerd in activiteitenbegeleiding, en ja, dat werd wegbezuinigd. Waar 
ik een opleiding voor had gedaan, wordt nu ingevuld door mensen die er niet voor betaald worden. 
En ik kwam niet meer aan de bak. Ik zag dat om me heen gebeuren: geschoolde mensen werden 
wegbezuinigd, doordat alle zorgorganisaties moesten bezuinigen. En vervolgens werd hun baan een 
vrijwilligersfunctie, een functie die het betalen niet waard was.  
 
Toen ik verder solliciteerde, kreeg ik vaker het aanbod om werkervaring op te doen voor een aantal 
maanden. Werk, waar ik al veel ervaring in had! Ik heb het geweigerd. Ik voelde me totaal niet 
serieus genomen. Ik kon dat werk, ik hoefde geen werkervaring op te doen. Ze wilden dat ik gratis 
kwam werken.  
Toen was ik zo murw geslagen. Ik had hoe dan ook erbij willen blijven. Ik heb alles aangenomen wat 
ik kon krijgen, ik heb een opleiding gevolgd, ik heb me laten omscholen.   
 
Ik word behandeld als een geval. Weet je hoe ik graag behandeld wil worden? Als een mens, een 
mens met gevoel en een verleden en mogelijkheden.”   
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Aanleiding  
 
De gemeente Rotterdam wil dat werkzoekenden werkervaring opdoen met behoud van uitkering, als 
onderdeel van het re-integratietraject van de gemeente. Zij verrichten daarmee onbetaalde arbeid. 
Uiteindelijke doel is om een betaalde baan te vinden. Neveneffect van deze onbetaalde arbeid zou 
kunnen zijn dat andere mensen geen werk kunnen vinden of ontslagen worden, doordat het werk al 
door bijstandsgerechtigden wordt gedaan. Om deze – specifieke – vorm van verdringing zoveel mogelijk 
te voorkomen, heeft cluster Werk & Inkomen regels opgesteld.  
De directie Werk & Inkomen heeft de Brede Raad 010 en Cliëntenraad Werk en Inkomen gevraagd om 
samen te adviseren over de regels die zij heeft opgesteld om deze vorm van verdringing te voorkomen.  
 
Brede Raad 010 
De Brede Raad 010 is een adviesraad van Rotterdammers met kennis, expertise en ervaring met de 
gemeentelijke uitvoering van de drie wetten in het sociaal domein: de Wmo, de Participatiewet en de 
Jeugdwet. De Brede Raad 010 bestaat uit Rotterdammers met een breed netwerk in de stad, waar zij 
ervaringen van burgers met wet- en regelgeving en uitvoering van beleid ophalen. De leden zijn zelf 
ervaringsdeskundig, of zijn werkzaam in het sociaal domein.  
 
De Brede Raad 010 adviseert het college van B&W van Rotterdam en werkt samen met ambtenaren van 
de gemeente Rotterdam om nieuw beleid te ontwikkelen (co-creatie).  
 
Cliëntenraad Werk en Inkomen 
De Cliëntenraad Werk en Inkomen geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeenteraad, het 
College van B&W en de Clusterdirecteur over alle onderwerpen die de vorming, uitvoering, controle en 
evaluatie van het gemeentelijk beleid ten aanzien van de Participatiewet, IOAW en IOAZ betreffen. De 
Cliëntenraad Werk en Inkomen zet zich in voor belangenbehartiging van alle cliëntgroepen die een 
uitkering via cluster Werk en Inkomen ontvangen.2    
 
Pilot met Cliëntenraad Werk en Inkomen 
De huidige formele adviesrol van de Cliëntenraad Werk en Inkomen zal in het najaar van 2016 worden 
ondergebracht bij de Brede Raad 010. Tegelijk wordt de Cliëntenraad Werk en Inkomen omgevormd tot 
ervaringspanel, die zich in de toekomst bezig gaat houden met gevraagde en ongevraagde adviezen in de 
uitvoering. Daarom hebben de Brede Raad 010 en de Cliëntenraad Werk en Inkomen een pilot opgezet 
om de mogelijkheden tot samenwerking, nu en in de toekomst, te verkennen. De pilot omtrent 
samenwerking is vormgegeven rondom het onderwerp ‘verdringing’.   
 
Voor de Brede Raad 010 staat de Rotterdammer centraal. Hij of zij is de bron voor onze advisering en co-
creatie. In dit advies vindt u daarom verhalen van Rotterdammers die de Brede Raad 010 heeft 
opgehaald.  
 
Het bleek echter niet gemakkelijk om verhalen van mensen naar boven te halen. Veel mensen waren te 
bang dat hun uitkering gekort zou worden of zou worden ingehouden.  

 
“Of ik mijn verhaal snel zal vertellen? Nooit! Ik ben als de dood dat ik word gekort. En je weet het 
nooit he, je moet nooit een verkeerd woord zeggen, iets vergeten, niet snel genoeg iets regelen, 

                                                           
2 www.clientenraadweni-rotterdam.nl 



Advies Verdringing 31 augustus 2016 
4 

want dan word je gekort. Al die kleine beslissingen, die hebben zo’n impact. Als ik een maand geen 
bijstand krijg, zit ik direct in de schulden. Dat is het effect van al die regels. Een kleine beslissing heeft 
zo’n impact. Ik ben volledig afhankelijk van wat zij me geven. Hoe zou ik durven iets te zeggen? Je 
moet de hand die je voert niet bijten.”  Vrouw, 57 jaar.   

 
 

Inleiding  
 
Dit advies gaat specifiek over de regels die zijn ontworpen om verdringing door mensen die werken met 
behoud van uitkering tegen te gaan. De Brede Raad 010 en de cliëntenraad Werk en Inkomen zien echter 
verdringing op meer terreinen plaatsvinden. Wij zien als risico dat de ene kwetsbare groep de andere 
kwetsbare groep verdringt op de arbeidsmarkt en er een vorm van draaideurwerkloosheid ontstaat: 
kwetsbare groepen, zoals mensen met een beperking, mensen met een bijstandsuitkering, jongeren 
zonder diploma’s en zo meer verdringen elkaar aan de onderkant van de arbeidsmarkt, doordat er te 
weinig banen zijn. Op een later moment zal de Brede Raad 010 aandacht besteden aan verdringing in 
een breder perspectief. 
 
De Brede Raad 010 en de cliëntenraad Werk en Inkomen vinden het positief dat het onderwerp 
‘verdringing’3 op de agenda van de gemeente staat en dat zij regels ontwerpt om dit tegen te gaan. 
Duidelijk is dat de gemeente Rotterdam het onderwerp verdringing van belang vindt. De intentie om 
achterstanden voor kwetsbare mensen te reduceren waarderen wij. We denken dat de regels een goed 
(theoretisch) uitgangspunt vormen om verdringing zoveel mogelijk tegen te gaan. Aanvullend op de 
regels hebben wij één concreet advies, over een klachten- en informatieregeling. De overige adviezen 
gaan in op de effecten van het beleid.  
 

Adviezen 
 
Klachten- en informatieregeling 
Het ontbreekt in de beleidsnotitie aan een goede klachten- en informatieregeling voor zowel 
werknemers als werkgevers. Zorgvuldigheid en heldere communicatie met zowel de 
uitkeringsgerechtigde als werkgevers is belangrijk, omdat het voor iedereen duidelijk moet zijn waar je 
heen kan met een vraag of klacht.   
 

“Toen ben ik ontslagen. Ik wist niets van regelingen of instanties. Ik had geen idee hoe ik alles aan 
moest pakken. Het voelde als een aanval van het leven.” Man, 34 jaar.  
 
“Als ik iets wil weten, moet ik 14010 bellen en steeds mijn hele verhaal uitleggen.” Vrouw, 62 jaar.   

 
Het gaat hierbij om een klachten- en informatieregeling voor zowel werknemers die werken met behoud 
van uitkering als voor mensen die door hen verdrongen (denken te) zijn en werkgevers.  
De Brede Raad 010 en de cliëntenraad Werk en Inkomen stellen voor om bij deze klachten- en 
informatieregeling een onafhankelijke beoordelingscommissie in te stellen, die er op toeziet dat 
gemaakte afspraken tussen gemeente, bedrijven, re-integratiebureaus en intermediairs worden 
nagekomen en beoordeelt of er sprake is van verdringing of niet.  

                                                           
3 Vanaf dit punt wordt met ‘verdringing’ alleen bedoeld: verdringing door mensen die werken met behoud van 
uitkering.   
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1: Advies: De Brede Raad 010 en de cliëntenraad Werk en Inkomen adviseren de gemeente om zorg te 
dragen voor een goede klachten- en informatieregeling, waarbij een beoordelingscommissie is 
aangesloten om te toetsen of er sprake is van verdringing. 
 
De Brede Raad 010 adviseert vanuit de leefwereld van Rotterdammers. De knelpunten die de Brede Raad 
010 en de cliëntenraad Werk en Inkomen in dit advies schetsen, komen voort uit hun beleving. Het gaat 
daarbij in veel gevallen niet direct om de verdringing zelf, maar om de effecten van het beleid van de 
gemeente op Rotterdammers.  
 
Wanneer het uiteindelijke doel van de gemeente Rotterdam (duurzame) uitstroom van mensen met een 
uitkering is, denken wij dat er meer mogelijkheden liggen dan hoe het beleid nu is omschreven.  
Overkoepelend thema in deze knelpunten is ‘motivatie’. De ervaringen die de Brede Raad 010 heeft 
opgehaald laten zien dat verschillende factoren, zoals deze zijn omschreven in de regels om verdringing 
tegen te gaan, een negatief effect kunnen hebben op de motivatie van potentiële werknemers – en 
daarmee de mogelijkheden om daadwerkelijk duurzaam uit te stromen. Andersom lijkt het centraal 
stellen van de behoeften en wensen van mensen juist positief te werken op motivatie.  
 

“Ik ga elke dag met veel plezier naar mijn werk. En later kan ik dan zelf fietsenmaker worden. Ik zou 
willen dat iemand van de gemeente eens bij me kwam kijken op mijn werk, ik ben er heel trots op.” 
Man, 54 jaar.  

 
 
Duurzame uitstroom 
De Brede Raad 010 en de cliëntenraad Werk en Inkomen missen in de beleidsnotitie aandacht voor 
duurzame uitstroom van mensen die werken met behoud van uitkering. Wij gaan er vanuit dat uitstroom 
naar (duurzaam) betaald werk van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen het uiteindelijke doel is 
van de gemeente Rotterdam. 
 
2: Advies: De Brede Raad 010 en de cliëntenraad Werk en Inkomen adviseren de gemeente Rotterdam in 
de beleidsnotitie helder te formuleren hoe zij duurzame uitstroom van mensen die werken met behoud 
van uitkering bereikt. 

 
“Weet je wat mijn droom is … Ik wil zelfstandig fietsenmaker worden. En zo mijn geld verdienen. 
Door een eerste hulp mobiele service voor fietsers op te zetten, net als de ANWB.” Man, 54 jaar.   

 
 
Controle op malafide bedrijven 
Zorg van de Brede Raad 010 en de Cliëntenraad Werk & Inkomen is dat bedrijven misbruik maken van de 
‘gratis’ krachten: werkgevers hoeven geen loon te betalen, maar hebben wel een onbetaalde werknemer 
en diens productie erbij. Wij vinden het daarom positief dat de gemeente hier aandacht aan besteedt: er 
wordt een intentieverklaring gemaakt en er wordt niet samengewerkt met werkgevers, intermediairs en 
re-integratiebureaus die misbruik maken van re-integratievoorzieningen.  
Wij denken dat er meer controle zou moeten komen op bedrijven, zodat duidelijk wordt welke bedrijven 
zich niet aan de afspraken houden. Het stellen van regels is alleen succesvol als ook de handhaving 
serieus wordt genomen. Een keurmerk kan een manier zijn om er zeker van te zijn dat bedrijven gericht 
zijn op (duurzame) arbeidsplaatsing. 
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3: Advies: De Brede Raad 010 en de cliëntenraad Werk en Inkomen adviseren de gemeente Rotterdam 
om meer te controleren bij bedrijven en re-integratiebureaus of er geen sprake is van misbruik.  
 
 
Onbetaald werk – betaald worden voor je werk 
De werknemer die in het kader van re-integratie onbetaalde arbeid verricht om werkervaring op te doen, 
wordt niet betaald door de werkgever; hij behoudt wel zijn uitkering. De ervaringen die wij hebben, is 
dat het voor motivatie, aanzien en (zelf)respect een groot verschil maakt of iemand betaald krijgt voor 
zijn werk of niet. Werken met behoud van uitkering is feitelijk onbetaalde arbeid. Immers, loon is een 
directe waardering voor datgene wat je doet. Daarnaast biedt loon (zeker als de arbeid voor een langer 
traject wordt gedaan, zoals zes maanden tot een jaar) voordelen zoals pensioenopbouw.  
 

“Weet je wat het is? Het enige dat mij kon redden was geld. Geld verdienen om mezelf te 
onderhouden. Om me mijn trots terug te geven.” Vrouw, 57 jaar.  

 
4: Advies: De Brede Raad 010 en de cliëntenraad Werk en Inkomen adviseren de gemeente om 
(aanvullend) loon te geven in plaats van alleen het behoud van uitkering. Een andere mogelijkheid kan 
zijn om een basisinkomen te geven wanneer iemand werkt in het kader van re-integratie. 
 
 
Maatwerk – mens en wens centraal 
Het valt de Brede Raad 010 en de cliëntenraad Werk en Inkomen op dat de beleidsnotitie geschreven is 
vanuit een systeem-perspectief. De ervaringen van mensen zelf, met hun behoeften en wensen komen 
niet terug in de beleidsnotitie. Wij begrijpen dat de beleidsnotitie geschreven is om verdringing op de 
arbeidsmarkt tegen te gaan, maar meent dat ook hierbij niet mag worden vergeten wat dergelijke 
‘systeemregels’ voor effect hebben op de mensen die werken met behoud van uitkering.  
 

“Stap eens in mijn schoenen. De schoenen van een dakloze. En doe normaal tegen me. Toon respect 
en waardering voor wat ik doe en doe niet neerbuigend.” Man, 34 jaar.  
 
“Ik kon wel werken bij bedrijven om werkervaring op te doen met behoud van mijn uitkering, maar ik 
heb het geweigerd. Het was werk waar ik al veel ervaring in had. Ik voelde me totaal niet serieus 
genomen. Ze wilden dat ik gratis kwam werken.” Vrouw, 57 jaar.  

 
Maatwerk is nodig om mensen gemotiveerd te krijgen én te houden. Wij pleiten daarom voor een goede 
selectie van mensen waarbij de match tussen mens en arbeid centraal staat. Wanneer de opleiding, 
vaardigheden, ervaringen en wensen van mensen worden meegewogen, ontstaat een zo groot mogelijke 
kans op een blijvende betaalde baan.  
 

“Werkervaring opdoen met behoud van mijn uitkering is me wel aangeboden. Ik heb het een keer 
gedaan. Ik was er na drie maanden weer weg. Ik functioneerde goed, het ging echt goed. Maar 
omdat ik ‘niet in het team paste’ moest ik toch weg. De banen die ik aangeboden heb gekregen, 
pasten totaal niet bij mij, bij mijn interesses, opleiding, mogelijkheden. Ik vind het belangrijk dat de 
gemeente daar iets aan doet. Dat ze kijken naar welk werk bij iemand past.” Vrouw, 57 jaar.   

 
“De gemeente zou moeten beginnen bij de persoon en zich afvragen wat iemand kan en wil. Ik 
raakte zo gedemotiveerd door het werken (met behoud van uitkering), dat ik zo ongelukkig en 
depressief werd dat ik het bijna opgaf.” Man, 25 jaar.  
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5: Advies: De Brede Raad 010 en de cliëntenraad Werk en Inkomen adviseren de gemeente Rotterdam 
om zorg te dragen voor een goede selectie van mensen en oog te houden voor de individuele wensen en 
behoeften van mensen – ten behoeve van een goede match en met het oog op (duurzame) uitstroom.  
 
 
Additionele arbeid – zinvol werk 
De ervaringen die de Brede Raad 010 en de Cliëntenraad Werk & Inkomen hebben met ‘additionele 
arbeid’ is dat dit nagenoeg gelijk staat aan zinloze arbeid. Wanneer het ‘zinloze’ arbeid is, geen echte 
baan dus, is de vraag wat mensen er van leren. Wij denken dat mensen vooral leren (werknemer-
vaardigheden) wanneer zij ook daadwerkelijk gemotiveerd zijn. En motivatie komt eerder wanneer 
iemand ook nuttig werk doet. Bovendien kan een écht vak leren juist leiden tot duurzame uitstroom. Het 
beeld dat ‘additionele arbeid’ bij ons oproept is ‘zinloze arbeid’: het is werk dat aanvullend is, maar geen 
betaalde functie kan vervullen. 
 
 
Begeleiding op het werk 
De ervaringen van Rotterdammers die (lange tijd) niet hebben gewerkt en in het kader van re-integratie 
werken met behoud van uitkering, is dat zij daarbij weinig tot geen begeleiding hebben gehad, terwijl zij 
hier wel behoefte aan hadden. Begeleiding op het werk is nodig om het effect – duurzame uitstroom – te 
optimaliseren.  
 
6: Advies: De Brede Raad 010 en de cliëntenraad Werk en Inkomen adviseren de gemeente om te zorgen 
voor passende begeleiding op de werkvloer voor mensen die werken met behoud van uitkering. 
 
 
Lange termijn 
De Brede Raad 010 en de cliëntenraad Werk en Inkomen missen in de beleidsnotitie een lange termijn 
perspectief. Wij zijn van mening dat de behoefte van de arbeidsmarkt een factor van belang zou moeten 
zijn voor re-integratietrajecten, omdat er zo meer kans wordt gegeven op duurzame uitstroom in de 
vorm van een betaalde baan. 
 
Met cijfers van het UWV kan worden ingespeeld op de actualiteit en de toekomst.  
 
7: Advies: De Brede Raad 010 en de cliëntenraad Werk en Inkomen adviseren de gemeente Rotterdam 
om het lange termijn perspectief zichtbaarder en nadrukkelijker aan de orde te laten komen in de 
beleidsnotitie. 
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Bijlage:  

 

Factoren die bijdragen aan demotivatie werknemer verminderen (duurzame) uitstroom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Demotivatie 

Beperkte uitstroom  

Onbetaald  

Mens en 

wens niet 

centraal 

Geen 

begeleiding 

Zinloos 

(additioneel) 
Misbruik 

werkgevers 
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Factoren die bijdragen aan motivatie werknemer t.b.v. (duurzame) uitstroom 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Motivatie 

Duurzame uitstroom  

Betaald 

Mens en 

wens 

centraal 

Begeleiding 

Zinvol Controle op 

werkgevers 


