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1. Inleiding 
 
 

Veel gemeenten staan op het punt vormen van gesubsidieerde arbeid te introduce-
ren als reactie op de geringe arbeidsmogelijkheden van een deel van het WWB-
klantenbestand. De discussie daarover is recent (weer) aangezwengeld door de 
Raad voor Werk en Inkomen (2005) in een advies over de problematiek aan de on-
derkant van de arbeidsmarkt. De Raad constateerde dat een te sterke gerichtheid 
van het re-integratiebeleid op regulier werk geen recht doet aan de omvangrijke 
groepen in het cliëntenbestand voor wie dit niet of alleen op zeer lange termijn mo-
gelijk is. In de laatste WWB-monitor van Divosa wordt de omvang van deze groep 
door managers sociale zaken op ongeveer 60% (200.000 personen) geschat (Edzes, 
Moes & Westerhof, 2007). De RWI stelde voor uitkeringsgelden te ‘verlonen’ voor 
de inrichting van participatiebanen. Ook van de zijde van belangrijke adviesorganen 
werd dit instrument onderschreven (SER, 2006). In navolging van de RWI heeft het 
kabinet in een wetsvoorstel (Tweede Kamer, 30650, nr. 3) echter aangegeven par-
ticipatiebanen te willen toestaan, zij het met behoud van uitkering en zonder de 
‘verloningsconstructie’ met uitkeringsgelden.  
 
Even los van de technische discussie over de wijze waarop participatiebanen wor-
den ingericht, staat ook de gemeente Enschede voor de keuze of en op welke wijze 
zij gesubsidieerde arbeid wil inrichten. Daarbij is zij niet afhankelijk van de discus-
sie over de voortgang van de participatieplaatsen aangezien de WWB voldoende 
ruime overlaat voor de inrichting of in stand houding van (oude vormen: WIW/ID) 
van gesubsidieerde arbeid. Onlangs werd nog in de eindevaluatie van de WWB ge-
constateerd dat op gemeenten geen verplichting rust om gesubsidieerde arbeid af 
te bouwen. Dat gemeenten hier zich wel volop hebben gericht lijkt een indicatie dat 
‘gemeenten ook moeten leren hun eigen weg te gaan’ (Bosselaar et al., 2007: 16). 
 
Gesubsidieerde arbeid is geen nieuw fenomeen in het re-integratieinstrumentarium 
van Rijk en gemeenten. Er is zowel in Nederland als in het buitenland veel ervaring 
mee opgedaan en er is veel bekend over gewenste en ongewenste effecten. Om in 
de gemeente Enschede verantwoorde keuzes te kunnen nemen zetten we in deze 
notitie de belangrijkste leerervaringen op een rij.  
 
 

Definitie  
 

Gesubsidieerde arbeid is te plaatsen in het instrumentarium van het activerende 
arbeidsmarktbeleid (zie tabel 1 voor een overzicht). Het activerende arbeidsmarkt-
beleid heeft ten doel werklozen te activeren en toe te leiden naar reguliere arbeid of 
een volgende sport op de re-integratieladder, en is te onderscheiden van het pas-
sieve, op inkomensverschaffing gebaseerde arbeidsmarktbeleid.  
  

Tabel 1: Instrumentarium Activerend arbeidsmarktbeleid. Bron: De Koning, 2005. 

 
Incentives 
 
 
Bemiddeling 
 
 
 

 
- variatie naar vorm (sanctie, bonus, controle e.d)  
- variatie naar intensiteit 
 
- variatie naar vorm (open of gesloten vormen van bemiddeling) 
- variatie naar doel (actieve bemiddeling of cliënten vaardiger maken in solliciteren 

en hanteren van sociale netwerken)  
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Scholing 
 
 
 
 
Instroomsubsidies 
 
 
 
Gesubsidieerde 
arbeid 
 

- variatie naar doel (oriëntatie, vakscholing enz.) 
- variatie naar richting, niveau en duur  
- variatie naar uitvoerder (scholingsinstituut voor werklozen, algemene onderwijs-

instellingen, werkgever enz.) 
 
- variatie naar duur en hoogte subsidie 
- variatie naar doelgroep (bijvoorbeeld eis aan uitkeringsduur)  
- variatie naar sector 

 
- als bij instroomsubsidies 
- variatie in mate waarin gericht op doorstroming naar reguliere banen 

 
Gesubsidieerde arbeid is samen met de instroomsubsidies te vatten onder de ver-
zamelterm van de loonkostensubsidies (‘subsidized employment’). Bij loonkosten-
subsidies wordt door middel van subsidies op de arbeidskosten arbeid aantrekkelijk 
gemaakt voor werkgevers. Hoewel het onderscheid tussen beide vormen van loon-
kostensubsidies klein is, is het voornaamste onderscheid dat bij gesubsidieerde ar-
beid veelal sprake is van additionele arbeid. In de Engelstalige literatuur valt ge-
subsidieerde arbeid onder de verzamelterm van ‘direct job creation’ (Martin & 
Grubb, 2001) 
 
Om het begrip gesubsidieerde arbeid te definiëren, zijn twee belangrijke kenmerken 
van belang. In de eerste plaats geldt dat het arbeid is die dankzij de subsidie 
bestaat en waaraan meestal de eis wordt gesteld dat deze additioneel is 
ten opzichte van bestaande werkgelegenheid. In dit opzicht onderscheidt het 
zich van de op instroomgerichte loonkostensubsidies die reguliere werkgevers ont-
vangen voor het aannemen van uitkeringsgerechtigden voor een reguliere baan. 
Nogmaals in de praktijk is het onderscheid gering en de variëteit aan instrumenten 
groot. Een tweede kenmerk is het contract en de beloning van de werknemer. 
De werknemer ontvangt als tegenprestatie een beloning. De uitkering geldt daarbij 
als minimale sociale norm en de beloning omvat vaak meer dan de uitkeringshoog-
te.  
 

 
Vraagstelling 

 
Wanneer gesubsidieerde arbeid op deze wijze wordt gedefinieerd hebben we in Ne-
derland de afgelopen decennia verschillende regelingen c.q. instrumenten gehad. 
Voor de gemeente zijn de belangrijkste de Banenpool en de Jeugdwerkgarantiewet, 
beide opgeheven in 1997 en opgegaan in de Wet Inschakeling Werkzoekenden en 
de Melkert-banen (overgegaan in de Instroom-Doorstroomregeling). Beide laatste 
regelingen zijn in 2004 opgeheven en opgegaan in de Wet werk en bijstand). De 
vraagstelling is: 
 
Welke lessen kunnen we trekken uit de (internationale) ervaringen met gesubsidi-
eerde arbeid voor de uitstroom naar reguliere arbeid?  
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Leeswijzer  
 

In het volgende hoofdstuk gaan we achtereenvolgens in op de basisgedachten en 
doelstellingen ten aanzien van gesubsidieerde arbeid (2) en de effecten en resulta-
ten (3). We eindigen met een blik vooruit (4). In de bijlage is een overzicht gege-
ven van de belangrijkste maatregelen rond gesubsidieerde arbeid in de jaren ne-
gentig van de vorige eeuw.  
 
 

 
2 Het trilemma van gesubsidieerde arbeid  
 
 
Basisgedachte: het economische verklaringskader 

Om te beginnen ligt de bestaansgrond van gesubsidieerde arbeid in de aanwe-
zigheid van werkloosheid. Werkloosheid is alleen geen natuurlijk fenomeen, aan-
gezien deze deels wordt veroorzaakt door overheidsbeleid dat tot doel heeft 
mensen te waarborgen en te verzekeren tegen werkloosheid en armoede. Door 
de instelling van bijvoorbeeld het minimumloon en de sociale zekerheid ontstaan 
(institutionele) mechanismen die op hun beurt de marktwerking verstoren en 
weer werkloosheid kunnen veroorzaken. Twee mechanismen spelen daarbij een 
rol:  

• Werkloosheidsval (ook wel armoedeval genoemd): mensen blijven vrijwillig 
werkloos omdat werken niet loont. 

• Productiviteitsval: door het minimumloon kunnen werkgevers mensen met 
een lage productiviteit niet winstgevend inzetten.  

Loonkostensubsidies compenseren onder meer dit marktfalen op de arbeids-
markt. Mensen met een lage productiviteit kunnen worden ingezet omdat de 
overheid de werkgever compenseert voor het verlies aan productiviteit én de 
werknemer ontvangt een loon dat voldoende opweegt tegen het verlies aan in-
komensvervangende subsidies (huursubsidie, toeslagen enz.).  
 

Drie doelstellingen 

De basisgedachte dat loonkostensubsidies in essentie marktfalen op de arbeids-
markt dienen op te heffen, is wijdverbreid. Dat neemt niet weg dat in essentie 
drie doelstellingen met gesubsidieerde arbeid worden nagestreefd (IBO, 2001; 
Serail et al, 2002). 

Opstap naar regulier werk: re-integratiedoelstelling  
De achterliggende gedachte is dat gesubsidieerd werk een bijdrage levert aan de 
uitstroom naar reguliere arbeid van kansarme werkzoekenden. Deze doelstelling 
staat ook centraal in het Enschedese re-integratiebeleid waarbij gesubsidieerde 
arbeid als arbeidsmarktinstrument is bedoeld. Voor de inzet van gesubsidieerde 
arbeid als re-integratiedoelstelling zijn veel redenen. De doelgroep heeft onvol-
doende werkervaring en/of kan nauwelijks aan een werkgever laten zien wat hij 
of zij kan. Of de werkloze is zo lang uit het arbeidsproces dat hij of zij eerst ar-
beidsritme moet opdoen. Of de werkgever moet worden gecompenseerd in de ri-
sico’s die hij loopt bij het in dienst nemen van personeel. De beoogde effecten 
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zijn als volgt: óf de werkgever neemt de uitkeringsgerechtigde naar verloop van 
tijd in vaste dienst óf de cliënt is zelf enthousiast geworden en zoekt en vindt 
een andere baan.  
 
Employer of last resort: sociale doelstelling 
Een tweede doelstelling is de sociale doelstelling. Hier is de achterliggende ge-
dachte dat de werking van de arbeidsmarkt zo verstoord is (loonniveaus, sociale 
zekerheid) dat bepaalde groepen langdurige werklozen géén kans (meer) heb-
ben – lees: onvoldoende productiviteit hebben - om reguliere arbeidsplaatsen te 
bezetten. Zelfs niet met het duwtje van de loonkostensubsidie. Ook hier zijn 
meerdere redenen voor. Of vraag- en aanbod zijn zo uit balans dat er simpelweg 
te weinig werkgelegenheid is. Of de gevraagde en aangeboden competenties lo-
pen ver uiteen. De gedachte is hier dat gesubsidieerde arbeid dient om extra 
werkgelegenheid te creëren voor kansarme werklozen. Gesubsidieerde arbeid 
dient in dat geval als ‘last resort’ om uitkeringsgerechtigden toch kansen te ge-
ven op werk. De gemeente functioneert in dat geval als ‘employer of last resort’.  

 
Het nut van maatschappelijke dienstverlening: productiedoelstelling  
De derde doelstelling is in feite de keerzijde van de productiviteitsval. Door de 
hoge arbeidskosten is veel maatschappelijk zinvolle arbeid (conciërges, stads-
wachten, buurtbeheer enz.) verdwenen. Door arbeid te subsidiëren wordt een 
werkgelegenheidsvraag gecreëerd op terreinen die de samenleving maatschap-
pelijk zinvol acht. Wanneer deze werkgelegenheid wordt bemenst met kansarme 
werkzoekenden worden in feite twee doelstellingen tegelijk gerealiseerd: werk-
zoekenden worden aan werk geholpen terwijl tegelijkertijd nuttige dienstverle-
ning wordt geleverd. Van belang is dat er motieven zijn voor instandhouding 
van gesubsidieerde arbeid anders dan het individuele belang van de werkzoe-
kende. Soms is er bij gesubsidieerde arbeid nauwelijks een positief productie-
efffect wat blijkt uit het feit dat veel WSW-instellingen verlies leiden, omdat de 
gerealiseerde toegevoegde waarde kleiner is dan de extra managementkosten. 
    
 

Trilemma: instrument of systeem  
 
De doelstellingen zijn niet alleen analytisch te onderscheiden, ze verschuiven 
ook in de tijd afhankelijk van politieke voorkeuren, institutionele belangen en 
arbeidsmarktomstandigheden. Het bekendste voorbeeld is de ID-regeling uit de 
jaren negentig, die aanvankelijk was opgezet als permanente gesubsidieerde 
arbeid (employer of last resort) in zogenaamde Melkert-banen, maar in 1998 is 
omgezet als doorstroomregeling met een re-integratiedoelstelling. Begin 2000 
werd hierover geconstateerd dat in de praktijk het onderscheid aan het verva-
gen is en niet zelden een volgtijdelijke inzet ontstaat van de verschillende rege-
lingen die banen en mensen met subsidies blijvend ondersteunen (IBO, 2001: 
52) 
 
Het trilemma van gesubsidieerde arbeid schuilt onder meer in de neveneffecten 
die ontstaan uit de combinatie van doelstellingen (Vgl. IBO, 2001). Het nevenef-
fect is dat het belang van gesubsidieerde arbeid voor de werkzoekenden, de in-
stellingen en organisaties die het gesubsidieerde werk uitvoeren en de gemeen-
te, de individuele doelen gaat overstijgen. We zien dat terug bij de uitvoering 
van de Wet op de Sociale Werkvoorziening. Werkzoekenden/werknemers raken 
gewend aan de werksituatie en ervaren geen prikkel om door- of uit te stromen. 
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Instellingen hebben een gevestigd belang bij instandhouding van gesubsidieerd 
werk omdat dit hun kernactiviteit is. Zij houden de goede werknemers vast om-
dat deze het meeste productief zijn. Meer nog dan als instrument, raakt gesub-
sidieerde arbeid verwikkeld in een systeem, waarbij oneigenlijke belangen en 
doelstellingen de inzet van het instrument doet afdrijven van waar het oor-
spronkelijk voor bedoeld was. 
 
Dat zien we terug in de productiedoelstelling. De keuze van de voorzieningen – 
lees: maatschappelijk zinvolle arbeid -  die we als samenleving belangrijk vin-
den, moet door de gemeenteraad vastgesteld worden, los van de vraag of er 
(toevallig) geschikte mensen met een gesubsidieerde baan beschikbaar zijn. Wel 
zou de gemeente kunnen stellen dat zij de totale dienstverlening in de gemeen-
te voor een bepaalde omvang ingevuld wil zien door mensen op gesubsidieerde 
banen. Maar de directe koppeling van bepaalde voorzieningen aan het vervullen 
door gesubsidieerde krachten is in essentie oneigenlijk. 
   
 
 

3 Effecten en resultaten 
 

 
In de evaluatieliteratuur worden verschillende schema’s gebruikt bij de beoorde-
ling van gesubsidieerde arbeid. In de standaardliteratuur wordt gesubsidieerde 
arbeid gezien als een beleidsinstrument waarvan we de effectiviteit en efficiency 
kunnen beoordelen. Dat is de annotatie die in de meeste overzichten wordt ge-
bruikt (zie onder meer De Koning, 2006; Martin & Grubb, 2001). Daarbij valt 
nog een indeling te maken in (a) studies die zich richten op het vaststellen van 
de effectiviteit van een maatregel voor individuen, soms met behulp van een 
controlegroep (micro-niveau), en (b) studies die zich richten op de meer geag-
gregeerde effecten op de werkgelegenheid en werkloosheid (macro-niveau). Bij 
deze laatste wordt getracht de neveneffecten mee te nemen als verdringing van 
bestaande werkgelegenheid (deadweightloss, substitutieeffecten, displacement).  
 
 

Micro- en macro-effecten 
 

Micro-effecten 
Om te beginnen draagt gesubsidieerde arbeid bij aan het aan het werk brengen 
van werklozen. Een groot deel van de tewerkgestelden zou zonder de regeling 
werkloos zijn gebleven (IBO, 2001: 112). Dat geldt echter alleen gedurende de 
looptijd van de subsidie, na afloop is de kans van ex-deelnemers om aan het 
werk te blijven of ander (regulier) werk te vinden, niet of nauwelijks groter dan 
van vergelijkbare werkzoekenden die geen gesubsidieerde werk hebben gehad 
(IBO, 2001: 112). Deze conclusie is gebaseerd op veel onderliggend onderzoek.  
 
Bij de micro-effecten gaat het in hoofdzaak om de effecten voor het individu, 
d.w.z. draagt gesubsidieerde arbeid bij aan een hogere ‘baankans’ of uitstroom 
naar regulier werk voor het individu in kwestie. Op basis van een internationale 
literatuurstudie komt De Koning (2005) tot de conclusie dat van alle onderzoch-
te instrumenten (zie tabel 1) gesubsidieerde arbeid het enige is dat ‘een over-
wegend negatief beeld laat zien’. Negatief in de zin dat van de 24 beschikbare 
(internationale) studies er 14 studies insignificante of contraproductieve resulta-
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ten melden, 8 studies rapporteren een significant positief effect op de baankans 
en in 2 gevallen zijn de resultaten gemengd. Vergelijkbare resultaten worden 
gevonden in overzichtstudies van de OECD (Martin & Grubb, 2001). Over de Ne-
derlandse regelingen in de jaren negentig (WIW, ID) werd in een Interdeparte-
mentaal onderzoek (IBO, 2001: 52) geconstateerd dat als opstap naar regulier 
werk de programma’s minder effectief zijn geweest.  
 
Wel zijn er andere, meer subjectieve en indirecte, effecten te melden. De tevre-
denheid onder cliënten die gesubsidieerde arbeid verrichten is groot (Van der 
Aalst et al, 1993). Vooral de meer immateriële zijde van het werken (‘mensen 
leren kennen’, ‘het doen van zinvol werk’) blijkt een belangrijke rol te spelen. Er 
is overigens een indicatie dat deze waardering afneemt naarmate de duur van 
de dienstbetrekking toeneemt. Deze waardering is belangrijk omdat deze effec-
ten heeft op andere aspecten, als welzijn en geluk, minder geestelijke en licha-
melijke klachten en een verminderd gebruik van (en indirecte besparing op) de 
gezondheidszorg (Edzes & Moes, 2007).  
 
 
Macro-effecten  
Vervolgens kunnen we kijken naar de effecten op macro-niveau. Leidt gesubsi-
dieerde arbeid ook tot vermindering van de werkloosheid, een toename van de 
werkgelegenheid of het oplossen van discrepanties op de arbeidsmarkt? Deze 
vraag is empirisch veel moeilijker te onderzoeken. Echter ook hier laten de 
overzichtsstudies geen gunstig beeld zien. De Koning (2002) constateert dat op 
korte termijn verdringingseffecten (werklozen verdringen werkenden) aanzien-
lijk zijn. Hoewel dit ten goede komt aan de werkloze, die per saldo zijn positie 
verbetert, betekent dit voor de vermindering van de werkloosheid hoegenaamd 
niets.  Een mogelijk positief – theoretisch - effect is dat het arbeidsaanbod rui-
mer wordt en zeker in tijden van krappe arbeidsmarkt de lonen minder snel 
gaan stijgen. Maar ook dit effect is klein of nul omdat de mensen in gesubsidi-
eerde arbeid meestal niet passen op de vacatures die moeilijk vervulbaar zijn.  
  
 

Verklaring 
 
Voor de verklaring van de geringe effecten van gesubsidieerde arbeid op de 
baankans van werklozen (micro-effectiviteit) worden verschillende redenen ge-
geven (IBO, 2001; Hoff & Jehoel-Gijsbers, 2002; De Koning, 2005).  
 
1. Afwezigheid van prikkels voor de cliënt. Om te beginnen heeft de cliënt vaak 

onvoldoende prikkels om uit te stromen en/of zelf op zoek te gaan naar an-
der werk. Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt doordat het loonni-
veau bij gesubsidieerd werk en bij regulier werk te weinig van elkaar ver-
schilt, met inachtneming van de armoedeval, waardoor men er te weinig op 
voorruit gaat. In de oude vormen van gesubsidieerde arbeid (WIW, ID) was 
daarbij (ook nog) sprake van contractuele relaties (met CAO) waardoor de 
facto en in de beleving van de werkzoekende gesubsidieerde arbeid het ka-
rakter heeft van reguliere arbeid. ‘Er is geen stimulans naar ander werk door 
te stromen; eerder zal na verloop van tijd de vraag ontstaan waarom van 
specifieke arbeidsvoorwaarden eigenlijk nog sprake is’ (IBO, 2002: 53).  
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2. Afwezigheid van prikkels in de financiering. De WIW- en ID-regeling werden 
bekostigd op basis van bezette arbeidsplaatsen. De financiering was daar-
door afhankelijk van het in dienst houden van WIW-ers waarmee een prikkel 
is ontstaan die contrair werkt aan de door- en uitstroomprikkel.  

 
3. Afwezigheid van prikkels bij inleners/werkgevers. Werkgevers hebben van-

zelfsprekend geen belang bij uitstroom van de beste cliënten omdat deze 
een basis leggen voor de betreffende vorm van dienstverlening. Dit argu-
ment komen we veel tegen bij bijvoorbeeld scholen die hun conciërge moe-
ten laten gaan, terwijl deze functie voor de subsidie nog niet eens bestond. 

 
4. Afwezigheid van prikkels bij bemiddelings- en uitvoeringsorganisaties. In de 

jaren negentig is de uitvoering van de gesubsidieerde arbeid neergelegd bij 
aparte, door de gemeente bestuurde, organisaties. Eerst waren dit de zoge-
naamde Banenpool- en JWG- organisaties, vervolgens WIW- en ID-
organisaties, weer later de zogenaamde publieke re-integratiebedrijven. De 
WSW wordt van oudsher al uitgevoerd in sociale werkvoorzieningsbedrijven. 
Ook deze publieke bedrijven hadden (tot voor kort) geen prikkel tot re-
integratie van cliënten met gesubsidieerd werk. Sterker nog, WSW-bedrijven 
en in mindere mate de publieke WIW- en ID-organisaties zijn een toonbeeld 
van organisaties waar zich het trilemma van de gesubsidieerde arbeid mani-
festeert.    

 
5. Voor een deel wordt de geringe effectiviteit veroorzaakt door het generieke 

karakter van de regelingen en de ruime omschrijving van de doelgroep. 
Daardoor is er te weinig ruimte voor maatwerk en afspraken op individueel 
niveau. Zowel cliënten als werkgevers ‘gedragen’ zich naar de rechten en 
plichten waardoor institutioneel gedrag plaats gaat vinden dat haaks staat 
op de mogelijkheden op individueel niveau.   

 
De slotsom van de Nederlandse ervaringen in de jaren negentig is dat gesubsidieer-
de arbeid heeft geleid tot een institutionele dynamiek die eerder heeft zorg gedra-
gen voor in stand houding van gesubsidieerde arbeid dan dat deze als arbeids-
marktinstrument heeft gefunctioneerd. Deze conclusies wordt ook internationaal 
gedeeld.  

  
 

4 Blik vooruit: over verlonen, participeren en loonwaarde 
 
 

De teleurstellende resultaten van gesubsidieerde arbeid, plaatst de huidige discus-
sie over participatiebanen en verlonen in een bijzondere context. Niet voor niets is 
de Rijksoverheid van mening dat er geen landelijke regeling voor participatiebanen 
moet komen, anders dan het werken met behoud van uitkering. Dit moet de finan-
ciële prikkel voor de cliënt om uit te willen stromen maximaliseren. Tegelijk is de 
constatering terecht dat er grote groepen mensen langs de zijlijn van de arbeids-
markt staan, die zonder een vorm van loonkostensubsidie niet eenvoudig zijn te re-
integreren (RWI, 2005; Edzes et al, 2007).   
  
Verlonen van uitkeringen is daarnaast ook om budgettaire redenen interessant, 
aangezien de uitkering (vanuit het werkdeel) wordt ingezet als loon, de uitkerings-
gerechtigde niet meer meetelt in het bijstandsvolume en een besparing optreedt op 
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het I-deel. Een overschot op het I-deel kan weer worden meegenomen naar het 
werkdeel in het jaar daarop. Vele Nederlandse gemeenten boeken langs deze weg 
‘kunstmatig’ succes op het bijstandsvolume, terwijl het feitelijk gaat om een ver-
plaatsing van gelden in de richting van gesubsidieerde arbeid.  
 
Vanuit de ervaringen uit het verleden zijn een aantal lessen te trekken als het gaat 
om de inzet van gesubsidieerde arbeid.  
 
1. Bepaal de doelstelling van gesubsidieerde arbeid.  
 

a. Is de doelstelling re-integratie, vermijd dan de contraire prikkels in sys-
tematiek en uitvoering. 

b. Is de doelstelling ‘employer of last resort’, benoem dan een taakstelling 
en reserveer een vast budget voor de komende jaren. 

c. Is de doelstelling instandhouding van maatschappelijk nuttige dienstver-
lening, financier deze dan langs de lijn van reguliere plaatsen in de pu-
blieke sector. 

 
2. Is de doelstelling louter en alleen gericht op re-integratie dat is het advies om 

contraire prikkels in systematiek en uitvoering bij re-integratie te vermijden. 
 

a. Zorg voor tijdelijkheid en maximale duur.  
b. Zorg voor variabele subsidieniveaus waarbij op individueel niveau de 

hoogte van de subsidie de tekortschietende productiviteit compenseert.    
c. Zorg voor periodieke herbeoordeling en diagnoses. 
d. Zorg voor prestatieprikkels voor de bemiddelingsorganisatie, bijvoor-

beeld bonus bij re-integratie naar regulier werk. 
e. Zorg voor een beloningsniveau dat de uitkeringsnorm weerspiegelt of 

koppel extra prestaties (leerplicht) aan hogere beloning. 
f. Plaats bij voorkeur bij reguliere werkgevers waarbij niet vrijblijvende 

baangaranties (al dan niet koppelen aan leerwerkovereenkomst) onder-
deel uitmaken van de plaatsingsovereenkomst. 

 
3. Hoe meer de loonkostensubsidie wordt geïndividualiseerd, hoe beter het is. Op 

dit moment vinden in het land experimenten plaats met loonwaardemetingen. 
Hierbij wordt op de werkplek bekeken wat de cliënt aan productiviteit heeft 
(loonwaarde), wat het te ontwikkelen potentiëel is en welk deel niet-productief 
is. De subsidie compenseert het niet productieve deel inclusief het te ontwikke-
len potentieel. Periodieke herbeoordelingen leiden tot aanpassingen in de subsi-
die. Consulenten worden afgerekend om de mate waarin ze er in slagen de po-
tentiële productiviteit te verbeteren. Idealiter doet een dergelijke meting en 
subsidiesystematiek het meeste recht aan de uitgangspunten van gesubsidieer-
de arbeid. Wel zal de tijd moeten uitwijzen of het mogelijk is valide en betrouw-
bare productiviteitsmetingen uit te voeren.  
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6 Bijlagen  
 
 
 

Tabel 2: Overzicht regelingen gesubsidieerde arbeid in de jaren negentig, vorige eeuw. 

 Doelstelling Subsidieregiem Contract 

Banenpool (1990-
1997) 

Aanbieden van betaalde 
arbeid aan langdurig werk-
lozen (> 3 jaar) die geen 
uitzicht hebben op een 
reguliere baan 

Rijkssubsidie van FL. 
33.600,- per jaar 

Dienstverband bij Banen-
poolstichting tegen mini-
mumloon 

Jeugdwerkgarantiewet 
(1992-1997) 

Doorstromen van werkloze 
(min. zes maanden) jonge-
ren naar de arbeidsmarkt 

Rijkssubsidie van fl. 
16.200,- excl. gemeentelij-
ke bijdrage en vergoeding 
uitvoeringskosten 

Dienstverband bij JWG-
organisatie tegen mini-
mumloon bij 32 uur 

Wet Inschakeling 
Werkzoekenden – 
werkervaring (1997-
2004) 

Doorstromen van langdurig 
werklozen 

Werkgever ontvangt één-
malige subsidie van € 
18.700 (2001) voor de 
duur van maximaal 1 jaar 

Dienstverband met regulie-
re werkgever, salaris vol-
gens geldende CAO  

Wet Inschakeling 
Werkzoekenden – 
dienstbetrekking 
(1997-2004) 

Bieden langdurig werklozen 
een tijdelijke, gesubsidieer-
de baan als opstap naar 
regulier werk 

Mogelijkheid voor onbepaal-
de tijd 

Werkgever ontvangt één-
malige subsidie van € 
18.700 (2001) plus aanvul-
lende normbedragen voor 
verschillende doelgroepen 

In aanleg twee jaar, met 
mogelijkheid voor onbe-
paalde verlenging 

Dienstverband bij gemeen-
te, gedetacheerd bij werk-
gever 

I/D banen (1997-
2004) 

Werkgelegenheidscreatie in 
de collectieve en non-
profitsector voor langdurig 
werklozen 

Jaarlijkse subsidie Dienstverband bij gemeen-
te  

WSW (1968 – heden) Werkgelegenheidscreatie in 
de collectieve en non-
profitsector voor arbeidsge-
handicapten 

Jaarlijkse subsidie  Dienstverband bij WSW-
bedrijf  

 


