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Inleiding 

Op 3 december 2012 heeft de raad een  Nieuw ondersteuningsmodel arbeidsmarkt ('NOMA')  vastgesteld. Na 

een implementatietraject is dit nieuwe model met ingang van 1 juli 2014 in uitvoering genomen. Het doel van 

NOMA is om vanuit samenwerking in een langdurig partnership een voorziening en structuur te bouwen, 

waarin meer mensen effectief en efficiënt uitstromen naar (betaald) werk. De samenwerking binnen NOMA 

bestaat uit vijf kernpartners: afdeling economie & arbeidsmarkt, afdeling werk & inkomen, UWV, Sagenn en 

Diamant groep.  

De gemeente wil nog sterker dan voorheen sturen op eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van de 

uitkeringsaanvrager en bevorderen dat werkgevers maximaal voorzien worden in de vraag die zij naar 

werknemers hebben. De grootste verandering die NOMA/P-wet brengt in de manier waarop de gemeente en 

haar partners werkzoekenden ondersteunt is dat er minder principieel wordt gewerkt met opdrachtgever en 

opdrachtnemer, maar er wordt samengewerkt in een partnerschap. Dit vraagt iets van alle partijen over hoe je 

kijkt naar de inbreng van de andere partijen in de hele keten. In NOMA is het proces verdeeld over 

verschillende partijen en veel minder op onderdelen van een proces. De opdracht wordt verstrekt aan een 

externe partij en dan is de gemeente in feite uit beeld en dit is gebaseerd op vertrouwen tussen de partijen. Dit 

creëert een verantwoordelijkheidsgevoel voor alle partners in zijn geheel.   

 

Er is gekozen voor een functionele indeling langs vier pijlers: de Poort (inmiddels hernoemd tot Cluster 

Werkplein), de Begeleiding die is belegd bij Diamant groep, Sagenn en Trom, de Werkgeversdienstverlening, en 

de Dienstverlening (inmiddels hernoemd tot IHD: inkomensvertrekking, handhaving en dienstverlening). Het 

doel van de pijlers is om door middel van duidelijke clustering van taken en verantwoordelijkheden ervoor te 

zorgen dat dubbel werk verrichten wordt vermeden. Doordat elke pijler een eigen taak heeft in een 

samenwerkingsverband, zijn de medewerkers uit de pijlers sterk afhankelijk van elkaar om te functioneren en 

het gezamenlijke doel te bereiken.  (NOMA, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Afbeelding 1: Hoofdlijnen NOMA(beleidsnota NOMA, 2012) 

 

 Cluster Werkplein: Verantwoordelijk voor het eerste contact met de klant en geeft toegang tot sociale 

zekerheid en ondersteuning bij arbeidsinschakeling. Belangrijke aspecten bij deze pijler zijn 

klantselectie en diagnose met als afgeleide hiervan instroompreventie en rechtmatigheid.  
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 Begeleiding: Verantwoordelijk voor het ondersteunen van klanten, aangemeld vanuit Cluster 

Werkplein naar een maximaal niveau van duurzame zelfredzaamheid en bemiddelbaarheid. Het doel 

van de pijler is het wegnemen van belemmeringen voor arbeidsinschakeling, verbeteren van motivatie 

en presentatie en het opdoen van arbeidsmarktrelevante vaardigheden.  

 

 IHD: Zorgt ervoor dat uitkeringen rechtmatig worden verstrekt door middel van een 

handhavingsbeleid en dat fraudesignalen worden behandeld. IHD heeft ook als taak om te zorgen voor 

een goede ondersteuning naar zorg en hulpverlening voor klanten zonder arbeidsperspectief. Via 

netwerken uit de stad in Tilburg, kan er een participatieplek voor de klant worden gerealiseerd, zonder 

het uitzicht om uit te stromen naar werk.  

 

 Werkgeversdienstverlening: het benaderen van werkgevers en bieden van dienstverlening aan 

werkgevers met als doel het creëren van kansen voor werkzoekenden in de regio, in het bijzonder 

voor werkzoekende aan de onderkant van de arbeidsmarkt. De vraag van de werkgever staat hierbij 

centraal. 

 

Hoewel met NOMA reeds in belangrijke mate werd voorgesorteerd op de komst van de Participatiewet, 

betekent de nieuwe wetgeving toch enkele wijzigingen in de dagelijkse uitvoeringspraktijk, met name de komst 

van een nieuwe doelgroep arbeidsbeperkten en de introductie van het loonwaarde instrument. Op 22 

september 2014, respectievelijk op 15 december 2014 heeft de raad dan ook aanvullend beleid vastgesteld 

waarmee het NOMA-beleid aansluit op de Participatiewet, waarbij tevens is besloten tot een evaluatie van 

NOMA en de Participatiewet. Met dit document geven we uitvoering aan dit besluit. 

Methodische verantwoording 

Het uitvoeren van een beleidsevaluatie dient om een maatregel, een beleidsprogramma of een project te 

beoordelen. Een beleidsevaluatie maakt onderdeel uit van de beleidscyclus, ook wel PDCA-cycle (Plan - Do - 

Check - Act) genoemd. Deze beleidsevaluatie heeft het karakter van een mid-term evaluatie: een tussentijdse 

evaluatie met het oog op bijsturen van de beleidsuitvoering. Dit sluit immers goed aan bij het uitgangspunt dat 

NOMA een model is dat aan voortdurende doorontwikkeling en verbetering onderhevig is en als zodanig nooit 

'af' kan zijn. Dat betekent dat de nadruk van het onderzoek en rapportage ligt bij output, resultaten, 

effectiviteit en de wijze waarop de uitvoering van het beleid is georganiseerd. Een beleidsevaluatie kan de 

organisatie rust bieden in het vertrouwen dat (de uitvoering van) het beleid reeds optimaal is. Echter, 

aangezien dit laatste maar zelden het geval is, bevat een goede, gedegen en zinvolle beleidsevaluatie daarom 

in ieder geval concrete aanknopingspunten om de beleidsvoering bij te sturen. Tot de kern teruggebracht gaat 

het bij een beleidsevaluatie om het geven van antwoord op de volgende drie vragen: 

 Doen we de juiste dingen? 

 Doen we de dingen goed? 

 Zijn er mogelijkheden om dingen nog beter te doen? 

Om beleid te kunnen evalueren is het handig dat er, behalve het aanwezig zijn van een beleid, ook informatie 

beschikbaar is over de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd. In deze evaluatie hebben we dan ook gebruik 

gemaakt van verschillende informatiebronnen: 

 Documentstudie:  

o Raadsbesluit 31 oktober 2011'Ombuigingen Participatiebudget en contouren nieuw ontwerp 

ondersteuning arbeidsmarkt'; 

o Raadsbesluit 3 december 2012 'Nieuw organisatiemodel ondersteuning arbeidsmarkt'; 

o Collegebesluit 13 augustus 2013 'Implementatieplan NOMA'; 

o Programmaplan NOMA d.d. 30 januari 2014 
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o Diverse projectdocumenten en opleverrapportages. 

Op  basis van deze documentstudie: 

a) Is inzichtelijk gemaakt wat de onderliggende logica is van het beleid en de gehanteerde 

beleidsuitgangspunten; 

b) Is in beeld gebracht wat de verwachte resultaten van het beleid zijn; 

c) Is een vragenlijst opgesteld ten behoeve van de interviews met het lijnmanagement (kwalitatief); 

d) Is de benodigde dataset voor de evaluatie bepaald (kwantitatief) 

 Verdiepend, kwalitatief onderzoek vond plaats door middel van semigestructureerde interviews 

met 12 lijnmanagers uit de verschillende binnen  NOMA actieve organisaties en een 

contractbeheerder van de afdeling Werk&Inkomen.  

 Kwalitatieve data uit een groot aantal systemen werd verzameld, geordend en geanalyseerd. 

 Vervolgens is de kwantitatieve informatie afgezet tegenover de kwalitatieve data 

(documentstudie en interviews) waarbij telkens de volgende vraag centraal stond: In hoeverre 

komen de resultaten overeen met de verwachtingen? En als dit afwijkt: welke duiding moet 

hieraan worden gegeven? Hieruit zijn voorlopige conclusies getrokken en aanbevelingen 

opgesteld, die vervolgens met de verschillende stakeholders zijn besproken in een interactieve 

sessie. 

 De input/feedback van deze interactieve sessie is toegevoegd aan de totale beschikbare 

informatie, gewogen en verwerkt in het definitieve evaluatierapport. 

 In deze evaluatie is veel aandacht uitgegaan naar het zo valide en betrouwbaar mogelijk verzamelen 

van relevante gegevens. Het sociale domein is complex en voortdurend onderhevig aan tal van 

interne en externe invloeden. Het is dan verleidelijk om uitstroomresultaten zuiver te verklaren door 

middel van het gevoerde beleid. Toch kan niet worden uitgesloten dat deze uitstroom in 

werkelijkheid vooral het gevolg is van het aantrekken van de (wereld)economie en het beleid 

nauwelijks een rol heeft gespeeld. Daarom is het belangrijk dat de onderzoeksgegevens voorzichtig en 

genuanceerd worden geduid. 

 

Bevindingen 

 

NOMA stelt ons in staat om meer mensen ondersteuning gericht op arbeidsinschakeling te bieden 

Onderstaande tabel geeft inzicht in het aantal trajecten met als doel arbeidsinschakeling, dat in de jaren 2012 

tot en met 2015 is ingezet. De tabel laat zien dat dit aantal fors is gestegen, ondanks een slinkend 

Participatiebudget. Dit is mogelijk door de in 2011 gemaakte keuze om het Participatiebudget in beginsel alleen 

nog in te zetten als dit bijdraagt aan arbeidsinschakeling. Met Tilburg Actief en de inzet van 

doelmatigheidsconsulenten zijn we bovendien in staat om kansrijke klanten efficiënt te ondersteunen, 

complementair aan hun eigen inzet om weer aan het werk te komen.  

 

 2012 2013 2014 2015 

Aantal re-

integratietrajecten 

977 1.216 587 2
e
 helft 

(startdatum 

NOMA) 

947 

Aantal deelnemers 

Tilburg Actief / 

Doelmatigheid 

Nvt nvt 825 (heel jaar) 985 

Totaal aantal 

trajecten 

arbeidstoeleiding 

977 1.216 1.412 1.932 
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Ook zonder inzet van het Participatiebudget slagen we erin om de maatschappelijke participatie van mensen 

met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen. 

Onder NOMA zijn we gestopt met het vanuit het Participatiebudget bekostigen van de 'klassieke' en kostbare 

sociale activeringstrajecten. In plaats daarvan is een nieuwe functie, de netwerkconsulent, ingevuld. Deze 

functionaris heeft de opdracht om voor de nog niet bemiddelbare doelgroep een verbinding te leggen met 

vrijwilligerswerk, zorg en hulpverlening. De netwerkconsulenten
1
 zijn uit de eigen organisatie geworven omdat 

we het belangrijk vinden dat zij bekend zijn met zowel het maatschappelijk middenveld als de klantgroep. In de 

tweede helft van 2014 zijn 20 organisaties bezocht, wat heeft geleid tot 37 bemiddelingen naar een vorm van 

maatschappelijke participatie. In 2015 zijn 38 organisaties bezocht, waarbij 103 vrijwilligersplekken zijn 

opgehaald. Een vrijwilligersplek kan overigens door meerdere personen worden ingevuld. In total zijn met inzet 

van de netwerkconsulenten in 2015 108 personen geplaatst op vrijwilligerswerk. Vanuit de intakegesprekken 

en het screenen van het zittend bestand zijn nog eens 200 personen onder de aandacht gebracht van de 

netwerkconsulenten.  

De netwerkconsulenten spelen ook een belangrijke rol binnen het Tilburgs Alternatief voor beschut werk. Dit 

heeft in 2015 geleid tot het ophalen van 48 beschikbare plekken waar deze kwetsbare doelgroep aan de slag 

kan: 10 bij Contour de Twern, 30 via de pilot arbeidsmatige dagbesteding en 8 via social return-clausules bij de 

aanbestedingen in het kader van de WMO. Inmiddels zijn 16 personen met een indicatie ‘beschut’, geplaatst. 

 

Toch is het aantal mensen met een bijstandsuitkering blijven stijgen. 

Onderstaande tabel laat het aantal uitkeringen zien per 1 januari van enig jaar.  

 

Uitkeringen 2012 2013 2014 2015 2016 

WWB/P-wet per 

1 januari 

5.389 5.610 6.273 6.547 7.022 

IOAW per 1 

januari 

159 193 244 295 366 

 

Uit de tabel en uit onderstaande grafiek blijkt dat het aantal bijstandsuitkeringen sinds 2012 is gestegen. De 

stijging lijkt in de tweede helft van 2015 wat af te vlakken, en in december is er zelfs sprake van een bescheiden 

daling. Volledigheidshalve merken we op dat definitieve bestandsvolume ultimo 2015 op het moment van 

dataverzameling nog niet bekend was
2
.  

 

We zien een enigszins vergelijkbaar beeld terug in de landelijke bijstandscijfers (grafiek 2). Zoals bekend heeft 

Tilburg reeds jaren een tekort op de BUIG-middelen. Om dit tekort terug te brengen is het nodig dat het aantal 

uitkeringen sneller afneemt dat landelijk. Grafieken 1 en 2 laten zien dat dit tot dusver nog niet is gelukt. Om 

toch de bestandsreductie te versnellen is onlangs besloten tot een intensivering op re-integratie. Het effect van 

deze intensivering op het bestandsvolume zou in de tweede helft van 2016 en de eerste helft 2017 zichtbaar 

moeten worden.  

 

 

                                                                 
1
 We merken op dat de formatie netwerkconsulenten wel wordt betaald vanuit het Participatiebudget.  

2
 Het cijfer kan lager uitkomen omdat nog niet alle beëindigingsonderzoeken van december waren afgerond. 

Daar staat weer tegenover dat mede ten gevolge van de inspanningsverplichting van vier weken, nog  niet alle 
uitkeringsaanvragen met een ingangsdatum per december waren afgehandeld waardoor het cijfer weer hoger 
uit kan komen. 
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Grafiek 1: ontwikkeling aantal uitkeringen WWB/Participatiewet en IOAW verstrekt door de gemeente Tilburg. Bron: afdeling 

Werk&Inkomen. 

 

 
Grafiek 2: Landelijke ontwikkeling aantal uitkeringen WWB/Participatiewet. Bron: CBS. 

 

 

We zijn er nog niet in geslaagd om meer uitstroom te realiseren 

 

 2012 2013 2014 2015 

Uitstroom naar 

werk 

764 832 814 665 

Uitstroom overig 1.623 1.768 1.809 1.360 

Uitstroom totaal 2.387 2.600 2.623 2.025 

 

Bovenstaande tabel laat de uitstroom per jaar zien sinds 2012 en maakt duidelijk dat de uitstroom sinds de 

invoering van NOMA niet is toegenomen en zelfs is afgenomen. Toch is het niet mogelijk om vast te stellen of 

dit een direct gevolg is van de invoering van NOMA. Ook externe invloeden (omstandigheden op de 

arbeidsmarkt) kunnen immers een rol kunnen spelen. Nog belangrijker is echter:  
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 In het kader van de crisismaatregelen werd in 2012 eenmalig voor een honderdtal werkzoekenden een 

tijdelijk, gesubsidieerd dienstverband ingekocht. Dit leidt tot een significant hogere uitstroom in 

december 2012. Anders gezegd, zonder deze 'artificiële' maatregel zou de uitstroom naar werk in 

2012 lager zijn dan 2015.  

 Een belangrijk onderdeel van NOMA is het invoeren van een inspanningsperiode, waarin nieuwe 

klanten eerst vier weken zelf aan zet zijn om werk te vinden. Deze inspanningsperiode heeft, zeker in 

de eerste maanden na invoering, geleid tot minder instroom van vooral zeer kansrijke 

werkzoekenden. De werkzoekenden die wel nog instromen en ondersteund worden bij de 

arbeidsinschakeling hebben hierdoor echter een relatief grotere afstand tot de arbeidsmarkt, c.q. een 

complexere ondersteuningsbehoefte. Anders gezegd: de uitstroomcijfers voor NOMA bestonden voor 

een deel ook uit relatief ‘makkelijke’ klanten. Deze groep zien we in de nieuwe uitstroomcijfers niet 

meer terug, omdat ze niet eens meer instromen en vermoedelijk zelf hun weg terug naar de 

arbeidsmarkt weten te vinden.     

 Een belangrijk onderdeel van NOMA is dat de begeleidingsorganisaties de casemanagementfunctie 

overnemen. De gedachte hierachter is dat dit de efficiency verbetert: dubbelingen in de 

dienstverlening worden voorkomen en de begeleidingspartijen kunnen in samenspraak met de 

werkzoekende, de dienstverlening voortdurend ‘updaten’ zonder dat hiervoor eerst een besluit van de 

gemeente moet worden afgewacht. Het effect is ook dat de gemeente in ieder geval voor wat betreft 

doelmatigheid in beginsel niet of nauwelijks nog contact heeft met de klant
3
. Dit vraagt van de 

begeleidingsorganisaties dat zij ook alert zijn op klantsituaties die van invloed zijn op het recht op 

uitkering (fraude, handhaving op ongewenst gedrag) en daar tijdig en effectief over schakelen met de 

gemeente. Om deze nieuwe rol goed uit te kunnen voeren moeten de verschillende onderdelen in de 

NOMA-keten goed weten welke regels gelden. Ook moet men weten wie waarvoor verantwoordelijk 

is, moeten werkprocessen goed op elkaar zijn aangesloten en bovenal moeten mensen in de keten 

elkaar kennen en op elkaar kunnen vertrouwen. Hoewel het implementatieplan NOMA scholing van 

medewerkers in de keten en een ‘cultuurtraject’ benoemt als op te leveren product, is dit in de 

feitelijke implementatie onderbelicht gebleven. Pas in 2015 en nadat NOMA niet langer de status van 

project had maar door de lijn was overgenomen is hier een begin mee gemaakt. Mede hierdoor zien 

we de ‘uitstroom overig’, waaronder ook handhaving in 2015 fors lager uitkomen.   

 Het gebruik van re-integratietrajecten bij de begeleidingsorganisaties is lang achtergebleven bij de 

ramingen. Hoewel in 2015 het totale aantal trajecten is toegenomen, zijn de aanmeldingen bij de 

begeleidingsorganisatie pas in de tweede helft van 2015 echt goed op gang gekomen (grafiek 3). 

Bovendien duurt het gemiddeld wat langer dan verwacht voordat klanten vanuit deze trajecten 

uitstromen. Dit alles zien we terug in een lage uitstroom in 2015, zowel naar werk als overig. 

Overigens betekent dit ook dat, nu de aanmeldingen eind 2015 met verschillende incidentele acties 

alsnog zijn gerealiseerd, we met name in de tweede helft van 2016 en de eerste helft van 2017 een 

aanzienlijk hogere uitstroom mogen verwachten.  

 

                                                                 
3
 Nota bene: het gaat hier uitsluitend om de doelmatigheidsaspecten. De gemeente blijft te allen tijde het 

aanspreekpunt voor de klant als het gaat om uitkering gerelateerde zaken. 
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Grafiek 3: Cumulatieve instroom bij Sagenn, Diamant groen en Trom per maand. Bron: afdeling Werk&Inkomen.  

 

Wel neemt de instroom af 

Onderstaande grafiek laat zien dat het aantal nieuw toegekende uitkeringen geleidelijk afneemt. Met name de 

inspanningsverplichting die we sinds juli 2014 in de uitvoering van NOMA hanteren en die later in deze nota 

wordt geëvalueerd, lijkt hierin een grote rol te spelen.   

 

 
Grafiek 3: Ontwikkeling instroom. Bron: afdeling Werk&Inkomen. 

 

We kunnen nog niet met zekerheid zeggen of de gemiddelde prijs per uitkering  afneemt 

De Participatiewet voorziet in het bieden van een loonkostensubsidie zolang iemand door een beperking niet in 

staat is om met voltijdsarbeid tenminste het wettelijk minimumloon te verdienen. Hierdoor blijven mensen 

met een verminderde loonwaarde gebonden aan gemeentelijke ondersteuning, soms tot aan het pensioen. 

Met andere woorden, er is wel sprake van werkaanvaarding en een werkend perspectief, maar van uitstroom 

zoals we tot dusver gewend zijn is in feite geen sprake. De prestaties die een gemeente levert in de uitvoering 

van de Participatiewet kunnen daarom niet langer eenzijdig worden afgemeten aan het aantal personen 
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waaraan een uitkering wordt verstrekt en het aantal werkzoekenden dat (duurzaam) uitstroomt naar werk. 

Niet in de minste plaats omdat gemeenten financieel verantwoordelijk – en risicodrager - zijn voor de bijstand 

uitgaven. De mate waarin de gemeente er in slaagt om de loonwaarde van te het kandidatenbestand te 

verzilveren (en daarmee mensen met een arbeidsbeperking bij werkgevers in het reguliere arbeidsproces laat 

functioneren) zal dan ook steeds zwaarder gaan wegen in de beoordeling hoe succesvol we zijn in het 

uitvoeren van de Participatiewet. Om die reden vormt de gemiddelde prijs per uitkering inmiddels een 

indicator in de programmabegroting.  

 

Uit onderstaande tabel kunnen we concluderen dat van een significante daling van de prijs per uitkering nog 

geen sprake is. De voornaamste reden hiervoor is dat het loonwaarde-instrument onder werkgevers nog niet 

altijd goed bekend is, c.q. we er nog onvoldoende goed in slagen om mensen met een verminderde 

loonwaarde in enig volume te plaatsen. Dit vraagt van de accountmanagers werkgeversdienstverlening het 

nodige zendingswerk richting werkgevers, maar zeker ook om kennis en kunde bij de accountmanagers zelf om 

zonder de relatie geweld aan te doen de vraag van werkgevers naar 'ideaal personeel' om te buigen naar het 

beschikbare aanbod. Vanuit een vraaggerichte benadering stellen de accountmanagers nu nog, zeker bij 

werkgevers waarmee nog een goede werkrelatie moet worden opgebouwd, vooral de kandidaat voor die het 

beste aansluit bij de wensen van die werkgever – in de hoop dat hiermee in de toekomst wellicht een 

kandidaat die wat minder goed ‘past’ geplaatst kan worden. Het aantal plaatsingen van mensen met een lagere 

loonwaarde is hierdoor nog beperkt.  

 

We merken op dat de gemiddelde prijs per uitkering in Tilburg evengoed ca. € 800,- lager ligt dan het landelijk 

gemiddelde (Bron: W&I). Relevant is bovendien dat we in 2016 vanuit de intensiveringsmaatregelen (‘BUIG-

maatregelen’) extra inzet plegen op het vergroten van de parttime inkomsten uit werk: we verwachten dat dit 

zal leiden tot een lagere gemiddelde prijs per uitkering.  

 

 2012 2013 2014 2015 

Gemiddelde prijs 

per uitkering 

€ 14.317,47 14.130,58 14.248,26 14.135,24 

 

De ondersteuning die we bieden is efficiënter 

Een belangrijke opgave van NOMA is om een antwoord te bieden op het gegeven dat steeds meer mensen een 

beroep doen op gemeentelijke ondersteuning bij de arbeidsinschakeling (en inkomen), terwijl het budget dat 

de gemeente voor het bieden van deze ondersteuning van het Rijk ontvangt steeds verder slinkt. Inzichtelijk 

maken in hoeverre NOMA hierin slaagt is geen eenvoudige zaak. Uiteindelijk geven de indicatoren ‘gemiddelde 

prijs per uitstroom’ en ‘gemiddelde prijs per uitstroom naar werk’, opgenomen in onderstaande tabel, voor wat 

betreft efficiency nog het beste een beeld van het overall functioneren van NOMA.  

 

 2013 2014 2015 (tot en met 30 

september) 

Uitgaven 

Participatiebudget, 

onderdeel S&A 

€ 11.594.265 € 10.317.334 € 6.904.173 

Uitstroom totaal 2.184 2.611 1.610 

Uitstroom naar werk 692 812 504 

Uitstroom overig 1.492 1.799 1.106 

Prijs per uitstroom € 5.309 € 3.951 € 4.288 

Prijs per uitstroom naar 

werk 

€ 16.755 € 12.706 € 13.699 
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Bovenstaande tabel laat zien dat zowel de prijs per uitstroom als de prijs per uitstroom naar werk onder NOMA 

fors zijn gedaald. Langs deze lijn berekend lijkt de conclusie dat de ondersteuning met NOMA overall 

beschouwd efficiënter is geworden, gerechtvaardigd. Evenwel zijn ook hier verschillende aandachtspunten en 

nuanceringen te maken: 

 Een re-integratietraject heeft enige tijd nodig alvorens uitstroom wordt gerealiseerd. Aangezien 

NOMA pas per 1-7-2014 operationeel is, zijn eventuele efficiencyvoordelen ook pas vertraagd 

zichtbaar en is het eigenlijk te vroeg om nu al conclusies te trekken. 

 Het reeds eerder beschreven effect van de inspanningsperiode op de uitstroomcijfers (door het 

minder vaak instromen van 'makkelijk bemiddelbaren').     

 

We zetten onze steeds schaarser wordende middelen vooral in als dit in directe zin bijdraagt aan de 

arbeidsinschakeling en de werkzoekende niet in staat is om binnen afzienbare tijd op eigen kracht de transitie 

van uitkering naar werk te maken 

Cluster Werkplein is de plaats waar het eerste contact met de klant wordt gelegd. De medewerkers van het 

cluster staan voor de ingewikkelde opdracht om aan de ene kant een strenge poortwachter te zijn teneinde te 

voorkomen dat mensen onnodig een beroep doen op publieke middelen, en aan de andere kant 

dienstverlenend, uitnodigend en klantgericht te zijn jegens werkzoekenden die onmiskenbaar zijn aangewezen 

op onze ondersteuning. Dit vraagt om een genuanceerde kijk op de klant en diens (on)mogelijkheden: 

vakmanschap dus. Drie elementen van NOMA zijn in dit verband relevant: a) middels een quickscan brengen 

we de problematiek van de klant in kaart en schalen we zonodig op naar gespecialiseerde hulpverlening; b) we 

kennen een inspanningsverplichting waarin de klant zelf aan zet is om werk te vinden; c) met behulp van 

zorgvuldige diagnostiek vormen we ons een goed beeld van de klant, op basis waarvan we komen tot een 

valide opdrachtverstrekking (in één keer raak met de juiste ondersteuning). 

 

Quickscan 

Net als andere partners in de Toegang maakt W&I gebruik van een gestandaardiseerde quickscan om in beeld 

te brengen in hoeverre er sprake is van complexe en meervoudige problematiek en op basis waarvan door de 

Toegang de juiste interventies kunnen worden gepleegd. De quickscan is inmiddels beschikbaar en wordt 

conform de afspraak, tijdens ieder meldingsgesprek afgenomen.  

 

Inspanningsverplichting 

Met de invoering van NOMA is besloten om de inspanningsperiode van vier weken voor klanten onder de 27 

jaar, ook voor de 27+ groep in te voeren. Gedurende de inspanningsverplichting wordt door de gemeente geen 

actieve ondersteuning geboden en is de klant volledig zelf aan zet om zich in te spannen om werk te vinden en 

zo uitkeringsafhankelijkheid te voorkomen. De beleidstheorie achter deze maatregel is dat hierdoor het aantal 

uitkeringsaanvragen op jaarbasis af zal nemen, vooral door een drempelverhogend effect voor de meest 

kansrijke klanten.  

 

 Verwachting 

(implementatieplan 

NOMA) 

Werkelijk (Q3 en Q4 

2014) 

Werkelijk (2015) (cijfers 

t/m september) 

Preventiequote 

inspanningsverplichting 

40% 42,2% 30,9% 

 

We zien dat de inspanningsverplichting in 2014 zeer effectief is gebleken. In de loop van 2015 echter zien we 

toch dat steeds meer mensen na de inspanningsverplichting toch terugkomen om de uitkeringsaanvraag door 

te zetten. Een verklaring hiervoor ontbreekt vooralsnog.    
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Maatwerk bij het opleggen van de inspanningsverplichting 

Het beleid  biedt nadrukkelijk de mogelijkheid om, aan de hand van de uitkomsten van de quickscan, de 

inspanningsverplichting achterwege te laten voor klanten waarbij dit vanwege overduidelijke belemmeringen, 

redelijkerwijs niet zinvol is. Bijvoorbeeld omdat er acute problematiek speelt op het terrein van armoede 

(aansluiten bij betalingscyclus), crisissituaties (broodnood, dreigende uithuiszetting) of omdat relatief 

eenvoudig objectief kan worden vastgesteld dat de klant niet beschikt over voldoende zelfredzaamheid (bijv. 

beperkte verstandelijke vermogens). Verwacht werd dat dit in circa 10% van alle meldingen aan de orde zou 

zijn. 

 

 Verwachting 

(implementatieplan 

NOMA) 

Werkelijk (Q3 en Q4 

2014) 

Werkelijk (2015) 

Geen 

inspanningsverplichting 

opgelegd (als percentage 

van het aantal 

meldingen) 

10% 23% 6% 

 

 

Bovenstaande tabel laat zien dat het aantal keren dat de inspanningsverplichting wordt opgelegd niet alleen 

afwijkt van de beleidsmatige verwachtingen, maar ook dat er een aanzienlijk verschil zit tussen de 2
e
 helft van 

2014 en 2015. De verklaring hiervoor is tweeledig. Allereerst is, in afwijking van het implementatieplan, door 

de projectorganisatie besloten om de quickscan niet uit te laten voeren door medewerkers met de specialisatie 

doelmatigheid, maar door medewerkers met de specialisatie rechtmatigheid. Voor deze medewerkers was dit 

type klantcontact, namelijk het beoordelen van de mogelijkheden, beperkingen en het contextueel afwegen 

van de problematiek van de klant, nieuw. Dit heeft ertoe geleid dat, zeker in de eerste periode, zowel het 

beoordelen of een inspanningsverplichting al dan niet opportuun is als ook het registreren ervan, niet 

eenduidig is geweest.  

Vervolgens is het proces zo aangescherpt dat voortaan in beginsel iedereen
4
 de inspanningsverplichting kreeg 

opgelegd. De feitelijke invulling van de inspanningsverplichting werd echter maatwerk. Zo wordt voor personen 

die instromen vanuit een WW-uitkering, de laatste 4 weken WW gelijk gesteld als inspanningsverplichting, 

waarmee men per saldo naadloos overgaat van WW naar Participatiewet. Van personen waarvoor 

(specialistische) zorg nodig is wordt verwacht dat zij de inspanningsperiode benutten om die zorg voor zichzelf 

te organiseren. De uitvoering van de inspanningsverplichting wijkt hiermee af van het beleid. Een ongewenst 

effect van deze afwijking is dat het voor personen met een meervoudige zorgvraag soms langer dan nodig 

duurt voordat de uitkering is toegekend en daarmee een financieel stabiele situatie tot stand is gebracht die 

veelal randvoorwaardelijk is voor effectieve hulpverlening op andere leefgebieden
5
.  

  

Inzicht in de groep die niet meer terugkomt na de inspanningsperiode 

Bij het behandelen van de beleidsnota NOMA in 2012 is aan de raad toegezegd om inzichtelijk te maken wat er 

gebeurt met personen die na de zoekperiode niet terugkeren om de uitkering aan te vragen. Omdat het hier 

niet gaat om personen waarmee de gemeente een uitkeringsrelatie heeft, is het de gemeente wettelijk niet 

toegestaan om geautomatiseerde systemen (SUWInet) te raadplegen om vast te kunnen stellen wat de actuele 

inkomenssituatie van deze mensen is. Dit is op te lossen door de klant tijdens het meldingsgesprek te vragen 

om hiervoor schriftelijk toestemming te verlenen. Om onbekende reden is tijdens de implementatiefase 

verzuimd om dit in te regelen. Dat betekent dat het niet mogelijk is om ‘harde’ cijfers te laten zien.  

                                                                 
4
 Met uitzondering van statushouders.  

5
 Hierbij dient wel de nuancering gemaakt te worden dat, indien er bijvoorbeeld sprake is van een crisissituatie, 

het recht op uitkering wel degelijk onverwijld wordt vastgesteld. 
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Vanuit de RMC-functie weten we wél dat jongeren die zich niet terug melden in zijn algemeenheid terug naar 

school gaan of werk hebben gevonden. Over de 27+-groep kunnen we zeggen dat we relatief weinig voorkomt 

dat een werkzoekende die niet is teruggekeerd na de inspanningsverplichting, zich binnen 6 maanden toch 

opnieuw een uitkeringsaanvraag indient. Gericht onderzoek liet geen causaal verband zien tussen het opleggen 

van de inspanningsverplichting en een beroep op schuldhulpverlening. We hebben van het maatschappelijk 

middenveld geen zorgelijke signalen met betrekking tot de inspanningsverplichting ontvangen. 

 

De begeleidingsorganisaties leveren kwalitatief goede ondersteuning van werkzoekenden en leveren maatwerk 

Met name vanuit efficiency-overwegingen is onder NOMA besloten om het aantal externe begeleidingspartijen 

waarmee wordt samengewerkt in te dekken van veel naar in beginsel 2, Sagenn en Diamant groep. Daarnaast 

voert ook Trom, onderdeel van de afdeling Werk&Inkomen, re-integratietrajecten uit. Gelijktijdig met dit 

'indikken van het speelveld' is aan de partijen meer ruimte en mandaat gegeven om samen met de klant 

inhoudelijk lading aan het traject te geven. Oftewel, de gemeente stelt vast welk resultaat moet worden 

gehaald (wat), maar houdt zich verder niet of nauwelijks bezig met hoe de uitvoerder dit resultaat behaalt. Per 

saldo betekent dit dan ook dat ieder traject toegesneden is op de specifieke kansen en beperkingen van de 

klant. We zien de begeleidende organisaties op verschillende manieren maatwerk leveren. Dit is vooral aan de 

orde bij complexe casuistiek, bijvoorbeeld bij mensen met een (middel)zware arbeidsbeperking, problemen op 

meerdere leefgebieden enzovoort. Maatwerk wordt zichtbaar onder andere als het gaat om de keuze voor het 

decor waar de klant arbeidsvaardigheden op gaat doen en de toeleiding naar noodzakelijke hulpverlening en 

scholing. We geven hieronder een aantal voorbeelden.  

 

Casus 1. 

P. is een man van middelbare leeftijd. Licht-verstandelijk gehandicapt, hoge mate van negatieve faalangst 

vermoedelijk voortkomend uit ADHD-problematiek. O. heeft gewerkt in diverse functies die hem echter telkens 

na verloop van tijd onvoldoende prikkels boden, met als gevolg dat bij hem weerstand ontstond en hij zijn 

interesse in het werk verloor. Client is in dit verband inmiddels meerdere keren in een uitkeringssituatie 

terecht gekomen en mede hierdoor zijn depressiviteitsklachten ontstaan. Om deze cirkel te doorbreken en 

client te helpen zijn depressiviteit te verminderen is hij eerst geplaatst op een decor waar nadrukkelijk veel 

ruimte wordt gegeven aan 'de sociale kant'. Aansluitend is hij doorgeplaatst naar het Ambachtshuis, waar hij 

de mogelijkheid krijgt om in een aangepast leertraject opgeleid te worden tot automonteur, een beroep dat 

erg goed aansluit bij zijn kennis, kwaliteiten en niveau en wat hem voldoende afwisseling en prikkels biedt.  

 

Casus 2. 

Alleenstaande hindoestaanse vrouw, kind van 2 jaar, weinig sociale contacten, aangewezen op Kinderopvang. 

Bij start begeleiding ontdekt coach dat mevrouw moeite heeft om voor haar kind Kinderopvang (KO) in te 

zetten. Dit kwam voort uit moeite om haar kind toe te vertrouwen aan een ander en uit het ontbreken van 

vertrouwen in KO organisaties. Deze overtuigingen belemmeren haar in het kunnen zetten van stappen. Coach 

heeft ervoor gekozen om met mevrouw als 1e actie met de KO aan de slag te gaan, dus nog voordat zij met 

het introductieprogramma is gestart. KO is gezamenlijk aangevraagd: Gezamenlijk contact leggen met KO 

organisatie, gemeente afdeling KO en Belastingdienst. Bij gekozen KO  ‘overtuigingen’ van mevrouw 

bespreekbaar gemaakt, zodat KO hier op kan acteren. Mevrouw is vervolgens met het introductieprogramma 

van de begeleidingsorganisatie gestart en is bij alle bijeenkomsten aanwezig. Als tweede stap heeft mevrouw 

ervoor gekozen om met een decor te starten bij Ad Pak: inpakwerkzaamheden. Doel: dagdelen opbouwen qua 

werk en kinderopvang + opbouwen werkervaring. Resultaat tot nu toe: mevrouw werkt nu drie ochtenden en 

haar kind gaat die ochtenden naar de KO. Binnen 2 weken vindt er uitbreiding van uren plaats naar 3 hele 

dagen. 

 

Casus 3. 

Man, 32 jaar: maatwerk mbt ontwikkeling/ werknemersvaardigheden. Meneer is na kennismaking en het 

introductieprogramma gestart met het door de begeleidingsorganisatie ingerichte administratie simulatie 

kantoor (ASK), waar werkzoekenden algemene administratieve vaardigheden worden aangeleerd. Doel: 

middels urenopbouw dag/nachtritme herstellen en algemene werknemersvaardigheden. Focus tijdens dit 

decor: wat kan ik al wel? Hoe kan ik uren uitbouwen? Hoe voorkom ik uitval? Resultaat bij evaluatie en 

begeleiding na 8 weken: doel = bereikt, dag/nachtritme is hersteld + talenten zijn naar boven gekomen die 

goed aansluiten bij CV (organiseren, werkprocessen analyseren en optimaliseren). 2e stap: vervolg decor ASK. 

Doel:  (Her)ontdekte talenten verder uitbouwen: communiceren, aansturen en plannen. Resultaat bij 



14 

 

eindevaluatie: meneer functioneert boven verwachting op het decor, heeft zich goed ontwikkeld op 

communiceren, aansturen en plannen. 3e stap: Meneer heeft een contract als assistent bedrijfsleider. 

 

 

 
Casus 4.  

Jongeman, IQ 75, vermoedens ADHD. 

Meerdere trajecten doorlopen. 

Terugkerend probleem is het niet op tijd 

aanwezig kunnen zijn op afspraken en 

stages waardoor sollicitaties telkens niet 

tot het gewenste resultaat leidden. Met 

behulp van diagnostische informatie 

verkregen tijdens een eerder traject is 

cliënt geïndiceerd en is ambulante 

begeleiding van ASVZ geregeld. 

Daarnaast is inmiddels een indicatie 

Baanafspraak geregeld. Problematiek 

van op tijd komen leeft nog steeds. Met 

cliënt middels meerdere gesprekken 

zeer basaal aan de slag gegaan (ism 

met ASVZ) om hem aan te leren  

 

hoe hij op tijd  kan komen. Daarbij 

onder andere uitgebreid stilgestaan en 

geoefend hoe zijn ochtend- en 

avondritueel eruit moet zien om op tijd 

te kunnen komen. Cliënt heeft dit in 

stappen uitgeschreven op een flip over 

(zie foto's) die hij van ons op een 

zichtbare plek in huis moest ophangen. 

Vervolgens hebben we oefenafspraken 

ingepland, waarbij de client om 7.30u ‘s 

ochtends bij ons aanwezig moest zijn. 

Dit bleek succesvol, waarna cliënt kon 

starten op een decor bij Kringloop 

Tilburg. Inmiddels succesvol aan de 

slag. 
 

 

Casus 5. 

Man, 27 jaar. Meneer bleek bij aanvang van begeleiding angststoornis met paniekaanvallen te hebben. 

Daarnaast is er sprake van smetvrees. Actie: Meneer is niet in het reguliere introductie programma gestart. Er 

is gekozen om de introductie individueel te doorlopen. Hiermee is een veilige situatie gecreëerd. Resultaat: 

Gaandeweg deze individuele begeleiding is het meneer gelukt om stappen te maken in het reguleren van zijn 

angstaanvallen. Inmiddels is hij gestart bij een decor, waarbij gebruik wordt gemaakt van de infrastructuur 

van één van de andere begeleidingsorganisaties. Hier is hij werkzaam in een groep. Binnen dit decor wordt 

specifieke begeleiding ingezet, met als doel het kunnen zetten van positieve vervolgstappen.  

 

We zijn beter in staat om met inzet van de begeleidingsorganisaties, werkzoekenden te ontwikkelen in lijn met 

de (wisselende) vraag van werkgevers 

Het primaire idee achter Workfirst, het leidende re-integratieprincipe dat aan NOMA vooraf ging, was om 

werkzoekenden in een relatief onaantrekkelijke, afgeschermde omgeving arbeidsmatige activiteiten te laten 

verrichten. Werkzoekenden zouden hierdoor arbeidsritme opdoen en daarna zelfstandig een baan vinden.  

Wetenschappelijk onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat de effectiviteit van dit type trajecten zeer 

beperkt is en soms zelfs de uitstroom naar werk eerder bemoeilijkt dan bevordert, onder andere omdat weinig 

aandacht wordt besteed aan de arbeidsmarktrelevantie van de geboden ondersteuning. 

 

Onder NOMA is werkend re-integreren eveneens de norm. Echter, waar arbeid onder Workfirst vooral een 

middel is om het aanvragen van een uitkering te ontmoedigen, dient arbeid onder NOMA als een middel om de 
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competenties van werkzoekenden meer in overeenstemming te brengen met de vraag van werkgevers. De 

ondersteuning die aan werkzoekenden wordt geboden bestaat daarom voor een belangrijk deel uit het creëren 

van omgevingen (decors) waarin de werkzoekende praktijkgerichte, arbeidsmarktrelevante activiteiten en 

werkhandelingen verricht. Deze decors worde zoveel mogelijk buiten de muren van de uitvoerder 

georganiseerd. Dat wil zeggen dat de klant zoveel mogelijk werkervaring en vaardigheden opdoet bij reguliere 

werkgevers. De begeleidingspartijen dienen dan ook in staat te zijn tot het faciliteren, implementeren en 

uitvoeren van een gevarieerde en flexibele leer/werk infrastructuur. Daarnaast is behoefte aan wat meer 

‘honkvaste’ decors, bijvoorbeeld een wat meer afgeschermde omgeving waarin kwetsbare werkzoekenden 

voor wie de context van het reguliere bedrijfsleven nog net even een stap te ver is, een ‘zachte landing’ kunnen 

maken, algemene vaardigheden op kunnen doen en daarna zo snel mogelijk alsnog in een buitendecor gaan 

werken aan hun bemiddelbaarheid.  

 

Inmiddels is er een breed palet aan decors ontwikkeld waarin de beweging 'van binnen naar buiten' duidelijk 

zichtbaar is. Een ‘decor toetsgroep’ bestaande uit medewerkers van de gemeente en de begeleidingspartijen 

onderzoekt periodiek in hoeverre de beschikbare decors nog aansluiten bij de aanbod- en vraagkant van de 

arbeidsmarkt.  

 

Branche Diamant groep Sagenn Voorbeeld 

Groot- en detailhandel 78 plaatsen 4 plaatsen La Poubelle, Kringloop 

Tilburg, Groenrijk 

Informatie, 

communicatie, 

administratief 

5 plaatsen 80 plaatsen Computaria, Adecco, 

Administratief 

simulatiekantoor 

Overheid 3 plaatsen  Gemeente Tilburg 

Vervoer en opslag 5 plaatsen 32 plaatsen Diamant Post&Vervoer, 

Adpak 

Onderwijs 9 plaatsen 1 plaats TiU, Tias 

Facilitair 51 plaatsen 57 plaatsen AFAC, 

Schoonmaakcorporatie, 

ContourdeTwern, 

Mercure. 

Groen 28 plaatsen  Groen Xtra 

Industrie 26 plaatsen  Schenker, Loalak, Sort 

Zorg en welzijn 27 plaatsen 23 plaatsen De Wever, 

ContourdeTwern, 

Tweesteden ZH 

Bouw en techniek 14 plaatsen 8 plaatsen Goed Werk, Beter 

Groenewoud 

Horeca 5 plaatsen 35 plaatsen Mercure, Bonheur Groep 

 

Er zijn verschillen tussen de begeleidingsorganisaties 

 

 Uitstroompercentage Geaccepteerde 

terugmeldingen 

binnen 4 weken 

(onjuiste 

verwijzing) 

Terugmeldingen na 

4 weken 

(decompensatie) 

Sagenn 58,3% 0.63% 8.1% 

Diamant groep 32,6% 2.3% 10.2% 
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Trom 76% 12.3% 12.3% 

 

Bovenstaande tabel laat zien dat de begeleidingsorganisaties verschillend scoren op uitstroom en op 

terugverwijzingen. Voor wat betreft de primaire indicator, de mate waarin het traject leidt tot uitstroom, 

scoort Trom het beste en zit Sagenn dicht bij de target van 60%. Het uitstroomresultaat van Diamant groep 

echter is in deze periode duidelijk onvoldoende. Uit gesprekken met de verschillende stakeholders komen de 

volgende verklaringen voor deze verschillen naar voren:  

 De financiering van Trom is een vast bedrag (gemeentelijke formatie en exploitatiekosten) en niet 

direct gekoppeld aan het instroomvolume. Gegeven het aantal klanten dat in deze periode bij Trom is 

ingestroomd, is het budget dat Trom per klant beschikbaar heeft aanzienlijk hoger dan bij Sagenn en 

Diamant groep het geval is. Daarom is Trom formatief in staat om de klant ‘veel dichter op de huid te 

zitten’, hetgeen we terugzien in een hogere uitstroom. 

 Vergeleken met Sagenn en Diamant groep, zien we bij Trom veel meer terugverwijzingen. Het is lastig 

om dit goed te duiden. Om hier met meer zekerheid iets over te kunnen zeggen is onderzoek op 

dossierniveau nodig. Dit zal worden opgepakt door contractbeheer. 

 NOMA betekende voor Sagenn en Diamant groep een ingrijpende wijzing in de dienstverlening, 

bijvoorbeeld als het gaat om het maken van de beweging ‘van binnen naar buiten’ en het ingespeeld 

raken in de keten. Voor Trom echter heeft NOMA niet geleid tot een wezenlijk andere aanpak. 

 Sagenn heeft er in een vroeg stadium al voor gekozen om een sterke verbinding met 

werkgeversdienstverlening te leggen. Medewerkers van Sagenn sluiten aan bij het vacature-overleg, 

waardoor zij in staat zijn om direct klanten voor te stellen op relevante vacatures. Inmiddels heeft 

Diamant een vergelijkbare aanpak ingesteld, en verwacht mag worden dat dit het uitstroomresultaat 

ten goede zal komen.    

 

De verbinding met werkgevers is sterker geworden 

Om meer mensen aan het werk te krijgen is het versterken van de verbinding met werkgevers een vereiste. 

Met de implementatie van NOMA is de formatie werkgeversdienstverlening dan ook aanzienlijk uitgebreid en 

werken we bovendien met onze regionale partners intensief samen om te komen tot één gecoordineerde 

dienstverlening aan werkgevers. Vanuit deze aanpak zijn we er in geslaagd om in 2015 vacatures op te halen bij 

346 verschillende bedrijven. Van deze bedrijven vormen 168 een nieuw contact, en zijn 178 bestaande relaties. 

Het grote aantal nieuwe relaties is onder andere het gevolg van de werkwijze van Werkgeversdienstverlening 

binnen de NOMA-keten. Doordat er korte en vaak ook directe lijnen bestaan tussen de verschillende partners is 

het mogelijk om direct te schakelen bij leads of vraagstukken. Behalve directe werkgeverscontacten is 

Werkgeversdienstverlening ook vertegenwoordigd in verschillende relevante regionale netwerken. Doordat het 

hele team hier actief aan deelneemt, heeft het team een hoge aanwezigheidsfactor en herkenbaarheid. Directe 

benadering door werkgevers is een directe opbrengst hiervan en dit werkt direct door in de plaatsingen.  

 

Duidelijk is ook dat we via werkgeversdienstverlening er steeds beter in slagen om een substantieel deel van 

het benodigde aantal baanopeningen te realiseren en dat we verder kijken dan alleen ‘de eigen doelgroep’. Zo 

hadden van de 688 plaatsingen in 2015, er 84 betrekking op personen met een WW-uitkering, ontvingen 19 

personen een bijstandsuitkering van een gemeente uit de regio. 67 plaatsingen hadden betrekking op niet-

uitkeringsgerechtigden, WSW-ers en Wajongers.  

   

 2012 2013 1
e
 helft 2014 2014 2015 

Aantal 

plaatsingen 

(fulltime en 

parttime) 

144 77  55 (vanaf 

november)  

688 

     Waarvan       nvt nvt nvt nvt 46 
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     proefplaatsing  

     t.b.v.  

     loonwaarde-    

     meting 

     Waarvan  

     plaatsing met  

     compensatie  

     verminderde  

     loonwaarde 

nvt nvt nvt nvt 43, met 

gemiddeld 

50% 

loonwaarde* 

Aantal 

opgehaalde 

vacatures 

Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet 

beschikbaar 

41 (vanaf 

oktober) 

1.349 

     Waarvan  

     vacature  

     Baanafspraak 

    58 

Aantal ingezette 

arrangementen 

Niet beschikbaar Niet beschikbaar Niet 

beschikbaar 

34 468  

* 20 van deze plaatsingen zijn binnen het Tilburgs Banenmodel, een project waarbij de Diamant groep de rol 

van tijdelijk werkgever vervult.  

 
Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van leerwerktrajecten en de diversiteit van dit type arrangement is sterk 

toegenomen. Voorheen werd vooral ingezet op min of meer gestandaardiseerde leerwerktrajecten in de 

logistieke en technische branche. Het aantal kandidaten dat voor dit type traject geschikt is, is echter 

afgenomen. Op basis van onderzoek naar de behoefte van de arbeidsmarkt (vraagzijde) zijn daarom in 2015 de 

volgende niet-reguliere trajecten gestart: 

- ICT repair engineer en software tester; 

- Defensie; 

- Asbestsaneerder; 

- Energie architect. 

Omdat deze trajecten naadloos aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt slagen we erin om vanuit deze 

trajecten een hoog uitstroompercentage naar werk te realiseren. 

 

Werkgevers waarderen WSP Werkhart vanwege het uitdragen van één herkenbaar gezicht namens 

overheidspartners. Eén hoofdaccounthouder als aanspreekpunt voor werkgevers. In 2015 is veel geinvesteerd 

in het ontwikkelen van de werkmakelaars en accountmanagers tot volwaardig gesprekpartner voor bedrijven. 

Inmiddels is besloten om aan te sluiten bij het werkgevers klanttevredenheidsonderzoek dat naar verwachting 

in September 2016 door UWV zal worden uitgevoerd.  

 
Studietoeslag 

De Participatiewet kent een individuele studietoeslag voor studenten met een beperking. Deze gedachte achter 

deze toeslag is dat studenten door hun beperking niet of moeilijker in staat zijn om bij te verdienen naast hun 

studie. Wie recht heeft op de toeslag is bij wet geregeld, gemeenten mogen zelf de hoogte van de toeslag 

bepalen. In Tilburg is gekozen voor een bedrag ad. € 100,- per maand. Tot dusver is 19 keer een aanvraag voor 

de individuele studietoeslag ingediend. Zeven keer heeft deze aanvraag geleid tot een toekenning en een 

aanvraag was bij het schrijven van deze evaluatie nog in behandeling. 

Tijdens de behandeling van de raadsnota 'Uitvoering Participatiewet' in 2014 is door de D66-fractie gevraagd 

om na te gaan in hoeverre de hoogte van de toeslag van invloed is op de keuze van een jonggehandicapte om 

wel of niet te gaan/blijven studeren. Het aantal keren dat de toeslag tot nu toe is verstrekt is echter te klein om 
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hier iets zinvols over te kunnen zeggen. Ook navraag bij andere gemeenten (G32) heeft niet geleid tot meer 

inzicht.  

 

Wat moet beter? 

De implementatie van NOMA en kort daarop de komst van de Participatiewet veel heeft gevraagd van de 

betrokken organisaties. Diamant groep heeft in dezelfde periode ook nog een re-organisatie door moeten 

voeren en de afdeling Werk&Inkomen is verhuisd naar een nieuw pand. We kunnen vaststellen dat in een 

relatief korte tijd veel is bereikt, terwijl de winkel ondertussen grotendeels open is gebleven. We moeten 

echter ook onder ogen zien dat de uitvoering van NOMA op een aantal punten voor verbetering of, als gevolg 

van voortschrijdend inzicht, voor een update in aanmerking komt. Ook  is inmiddels duidelijk dat er gedurende 

het implementatietraject onderdelen niet goed uit de verf zijn gekomen of zelfs geheel zijn blijven liggen. De 

instroom bij de begeleidingspartijen is bijvoorbeeld in het eerste jaar van NOMA sterk achtergebleven bij de 

planning, waardoor we het verondersteld positieve effect van de nieuwe manier van werken nog onvoldoende 

terug zien in de uitstroomcijfers. Belangrijker is ook dat de kanteling naar een strategisch partnership geen 

gemakkelijke is en van partijen vraagt om zich vanuit een nieuwe rol ten opzichte van elkaar te verhouden. Er is 

simpelweg meer tijd nodig om deze transitie volledig uit te kunnen voeren en de onderlinge samenwerking 

door de keten heen te optimaliseren.  

 

Het blijkt geen gelukkige keuze te zijn om de verantwoordelijkheid voor de uitkeringsaanvraag niet langer in één 

hand te beleggen  

In onderstaande grafieken en tabel is duidelijk zichtbaar dat de implementatie van NOMA grote impact heeft 

gehad voor de gemiddelde afhandelingstermijn van uitkeringsaanvragen. Tot de invoering van NOMA gold de 

interne servicenorm dat 95% van alle aanvragen binnen 30 dagen moest zijn afgehandeld. Deze norm is met de 

invoering van NOMA losgelaten, omdat deze door het invoeren van de inspanningsperiode van 4 weken 

logischerwijs niet langer haalbaar was.  

 
 

 2014 2015 

Januari n.n.b. 60% 

Februari n.n.b. 54% 

Maart n.n.b. 42% 

April n.n.b. 49% 

Mei n.n.b. 50% 

Juni n.n.b. 44% 

Juli 97% 39% 

Augustus 93% 52% 

September 93% 47% 

Oktober 89% n.n.b. 

November 85% n.n.b. 

December 76% n.n.b. 

Grafiek 4: afgewerkte aanvragen naar servicenormen per maand, 2014. Bron: 

W&I. 
Grafiek 5: afgewerkte aanvragen naar servicenormen per maand, 2015. Bron: 

W&I. 
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In de grafiek zien we echter ook dat het percentage aanvragen dat niet binnen de wettelijke termijn van 56 

dagen is afgehandeld sterk toenemen. Er is dus een achterstand ontstaan in de werkvoorraad. Navraag bij de 

afdeling W&I wijst uit dat hiervoor twee redenen waren: 

1) Inefficiency in het proces. De inrichtingskeuze om niet langer één medewerker verantwoordelijk te 

laten zijn voor de uitkeringsaanvraag  heeft als onbedoeld effect gehad dat er veel tijd verloren is 

gegaan aan overdrachtsmomenten en het inlezen/verdiepen in klantdossiers. De aldus ontstane 

achterstand had bovendien een exponentiele werking: klanten gingen namelijk bellen, vragen stellen, 

voorschotten aanvragen en dit zorgde voor nog meer werkdruk en dus nog verder oplopende 

achterstanden. 

2) Een tekort aan beschikbare medewerkers rechtmatigheid als gevolg van langdurige ziekte; 

Met ingang van oktober is hierop door W&I ingegrepen en is weer één medewerker verantwoordelijk voor de 

uitkeringsaanvraag. Ook is tijdelijk extra capaciteit vrijgemaakt om achterstanden weg te werken. Deze 

interventie heeft resultaat gehad. Van de nieuwe aanvragen die zijn binnengekomen vanaf oktober is 98,38% 

afgewerkt binnen de wettelijke termijn. Separate inzet vindt plaats om de aanvragen van voor oktober zo snel 

mogelijk af te handelen. 

 

Het ontbreekt aan goede sturingsinformatie 

Zoals beschreven in het implementatieplan introduceert NOMA een werkmodel waarin verschillende 

organisaties in onderlinge afhankelijkheid werken aan 1 resultaat. Over afdelingen, teams en organisaties 

moeten activiteiten worden afgestemd en bestuurd. Een complexe situatie. Vaak is de output van de ene 

partner input voor het proces van de ander partner. De beschikbaarheid van relevante, complete en correcte 

sturingsinformatie is dan ook van groot belang. Het inregelen van sturingsinformatie op de NOMA-keten als 

geheel is daarom opgenomen in de implementatieopdracht. In de door het MT-participatie vastgestelde 

opleverrapportage van de projectorganisatie 'implementatie NOMA' staat beschreven dat het proces om de 

benodigde sturingsinformatie in regelen niet is gestart omdat de noodzakelijke informatie systemen daarvoor 

nog niet voldoende ontwikkeld waren. Het ontbreken van de juiste informatie heeft ervoor gezorgd dat het tot 

dusver lastig is gebleken om binnen de NOMA-keten met elkaar goed onderbouwd het gesprek te kunnen 

voeren over knel- en verbeterpunten. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat één ICT-systeem waarin alle 

NOMA-partners samenwerken voorlopig geen werkelijkheid zal worden.  

Om die reden is recent gestart met het beste alternatief, namelijk het inregelen van een 

sturingsarrangement/dataset die zo goed mogelijk aansluit bij de huidige informatieregistratie van de diverse 

NOMA-partners. Deze dataset is inmiddels bepaald. De volgende stap, om op basis van deze dataset een 

'dashboard' te ontwikkelen waarmee ook op strategisch niveau de juiste informatie wordt ontsloten is ten tijde 

van het schrijven van deze notitie nagenoeg afgerond. We verwachten daarom dat het ontbreken van 

sturingsinformatie ingaande 2016 tot het verleden zal behoren. 

 

Werkgeversdienstverlening: een vraaggerichte benadering alleen is niet voldoende 

Een belangrijk uitgangspunt van NOMA is dat we onze dienstverlening afstemmen op de vraag van werkgevers: 

alleen dan zullen we erin slagen om de concurrentiepositie van onze klanten in een nog altijd ruime 

arbeidsmarkt te verbeteren. De uitwerking van deze keuze is bijvoorbeeld zichtbaar in de begeleidingsdecors 

waar onze klanten instromen en waar zij, zo mogelijk in een echte werkomgeving, arbeidsmarktrelevante 

vaardigheden kunnen ontwikkelen. Voor de pijler Werkgeversdienstverlening echter is de werkzoekende niet 

de primaire klant, maar de werkgever. De pijler Werkgeversdienstverlening richt zich op het benaderen van en 

bieden van dienstverlening aan werkgevers met als doel het creëren van kansen voor werkzoekenden aan de 

onderkant van de arbeidsmarkt. De vraag van de werkgever staat hierbij centraal. Kernwoorden zijn onder 

andere: relatiebeheer en acquisitie, ontzorging, HRM advies, matching vraag en aanbod.  

Tot dusver is de aanpak er vooral op gericht om werkzoekenden te selecteren en voor te stellen die zo goed 

mogelijk passen in het plaatje dat de werkgever ons meegeeft van zijn ideale kandidaat. Echter, met de komst 
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van de Participatiewet wordt de gemeente nog meer dan voorheen, verantwoordelijk voor de 

arbeidsinschakeling van personen die niet aan dit plaatje voldoen. Voor Werkgeversdienstverlening betekent 

dit dat het hanteren van een overwegend vraaggerichte strategie onvoldoende is: er is simpelweg geen vraag. 

In plaats daarvan is een en/en-strategie nodig, waarin we enerzijds trachten de vraag van de werkgever 

zodanig om te buigen dat ook klanten met een beperking, kans maken op een baan. Uitstekende 

gespreksvaardigheden  zijn daarvoor een vereiste, net als een gedegen kennis van de mogelijkheden om 

werkgevers financieel en inhoudelijk te ondersteunen (bijvoorbeeld met de inzet van jobcoaching, 

jobcarving/jobcrafting), compenseren (o.a. de inzet van het loonwaarde-instrument) en verleiden (denk 

bijvoorbeeld aan reshoring). Inmiddels zijn door de afdeling Werk&Inkomen hier stappen ingezet en richten 

twee medewerkers zich specifiek op het plaatsen van werkzoekenden met een grotere afstand tot de 

arbeidsmarkt, bijvoorbeeld ten gevolge van een arbeidsbeperking, bij reguliere werkgevers. Nota bene: zowel 

Diamant Groep als Sagenn beschikken over jarenlange ervaring en veel expertise met betrekking tot het 

bemiddelen van mensen met een arbeidsbeperking. Het verdient aanbeveling om te onderzoeken hoe deze 

kennis en kunde voor de NOMA-keten kan worden ontsloten. 

 

We moeten ervoor waken dat de groep met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt, niet uit zicht verliezen 

Voor NOMA kende Werk&Inkomen een dienstverleningsmodel dat was gebaseerd op 3 klantgroepen, die ieder 

een eigen normcaseload kenden. Voor werkzoekenden met een geschatte afstand tot de arbeidsmarkt tot 1 

jaar en werkzoekenden met een afstand van 1 tot 3 jaar werd ondersteuning/regie op doelmatigheid geboden 

op basis van een caseload 1:80. Voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt >3 jaar/niet 

bemiddelbaren was deze caseload 1:160. Tijdens de implementatie van NOMA is dit model komen te vervallen, 

overigens zonder dat hier bewuste, weloverwogen en formele besluitvoming over heeft plaatsgevonden. Het 

gevolg is dat de regiefunctie op doelmatigheid voor klanten, waarvan de inschatting is dat zij binnen 12 

maanden zodanig te ontwikkelen zijn dat zij daarna geschikt zijn voor de arbeidsmarkt, overgedragen aan de 

begeleidingsorganisaties. Een onbedoeld effect is dat werkzoekenden die wel degelijk over arbeidspotentieel 

beschikken, maar die in het oude model onder de doelgroep >1 jaar werden geschaard, nu tussen wal en schip 

belanden: geen intensieve inzet op doelmatigheid vanuit Werk&Inkomen, maar evenmin komen zij in 

aanmerking voor ondersteuning/re-integratie door de begeleidingsorganisaties. Dat betekent dat we nu niet in 

staat zijn om met de klant wat voor afspraken dan ook te maken (en de nakoming van die afspraken te volgen) 

die kunnen leiden tot een verkleining van de afstand tot de arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaat een nieuw 

‘granieten bestand’. Dit vinden we niet acceptabel. Relevant in dit verband is ook dat door het loslaten van het 

op caseload gebaseerde dienstverleningsmodel, de formatie van W&I sinds juli 2014 niet meer automatisch 

'meeademt' met de omvang van het klantvolume. Ook dit is nooit zo bedacht of besloten: het is altijd de 

bedoeling geweest om de formatieomvang flexibel te houden. Aangezien het volume ondertussen wel is 

gegroeid, betekent dit vanzelfspreken dat  de werkdruk aanzienlijk is toegenomen.  

 

De komende maanden voeren we verschillende verbeteringen in die moeten leiden tot betere resultaten. We 

voeren een formatie calculatie uit op basis waarvan we vervolgens in staat zijn om de formatie van 

Werk&Inkomen weer als mee te laten ademen met het klantvolume. Daarbij zal ook aandacht moeten zijn voor 

een adequate en structurele verbinding tussen het vooralsnog vooral stedelijk georiënteerde NOMA en de op 

wijkniveau georiënteerde Toegang. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de structurele omvang en financiering van de 

'Vooruitgeschoven posten in de wijk'. Vooruitlopend op het opnieuw invoeren van een met het klantvolume 

mee-ademend formatiemodel, wordt de formatie Werk&Inkomen opgehoogd zodat deze beter overeenkomst 

met het op dit moment werkelijke klantvolume.  

 

 

Het ontbreekt aan een praktijkassessment 

Een belangrijk uitgangspunt van NOMA is dat de ondersteuning die we bieden ‘in één keer raak’ is.  Terecht 

gaat binnen Cluster Werkplein dan ook veel aandacht uit naar de kwaliteit van de diagnose. Echter, zelfs met 
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de inzet van arbeidmedisch onderzoek, blijft het dikwijls gaan om een momentopname. Eén van de producten 

die daarom door de projectorganisatie moest worden geregeld is de beschikbaarheid van een 

praktijkassessment of praktijkdiagnose (om duurbelasting, arbeidsritme en belastbaarheid in uren te bepalen. 

Dit is niet gebeurd. De reden die hiervoor wordt opgegeven is dat, wanneer we met praktijkassesments of 

praktijkdiagnoses aan de slag gaan, moeten weten wanneer dit wel en niet ingezet moet worden. Het gaat vaak 

om arbeidsintensieve en dure diagnose instrumenten. Nadere uitwerking over wanneer, hoe en bij wie we dit 

inzetten werd daarom noodzakelijk geacht, waarna dit werd benoemd als een ontwikkelopgave, die uiteindelijk 

niet aan het lijnmanagement is overgedragen. In samenhang met het versterken van de verbinding 

W&I/Toegang onderzoeken we of en zo ja in welke vorm het alsnog organiseren van een praktijkassessment 

van toegevoegde waarde is.  

 

Het toekomstperspectief van tRom is nog niet duidelijk 

Zoals beschreven in het beleidskader NOMA wordt de uitvoering van de pijler begeleiding belegd bij twee 

uitvoerders: een publieke (Diamant groep) en een private (Sagenn). Het beleidskader beschrijft de 

positionering van het gemeentelijk re-integratiebedrijf Trom als een belangrijk uitwerkingsvraagstuk voor de 

implementatie en dit is dan ook als zodanig in het implementatieplan opgenomen. In maart 2014 is door het 

managementteam besloten dat tRom vooralsnog blijft bestaan onder de vlag van gemeente Tilburg (afdeling 

W&I), totdat de strategische koers Diamant groep is vastgesteld en met NOMA verband houdende de re-

organisatie van W&I is afgerond. Aan tRom de opdracht om zich te ontwikkelen tot een arbeidsmarktrelevant 

begeleidingsconcept dat onder dezelfde randvoorwaarden als Sagenn en Diamant groep kan functioneren, 

zodat in de toekomst bij aantoonbare meerwaarde, overdracht naar Diamant groep gemaakt kan worden. 

De strategische koers van Diamant groep is inmiddels al enige tijd bekend en ook de reorganisatie van W&I is al 

geruime tijd geleden afgerond. Er is echter nog altijd geen duidelijkheid omtrent het toekomstperspectief van 

tRom, noch is er een proces gestart om deze duidelijkheid te bieden. Mede vanuit zorgvuldig werkgeverschap is 

het van belang dit de komende tijd snel en adequaat wordt opgepakt.   

 

De samenwerking in de keten kan nog beter, zeker op tactisch en strategisch niveau 

NOMA introduceert een werkmodel waarin verschillende organisaties in onderlinge afhankelijkheid werken 

aan 1 resultaat. De sturing van NOMA gebeurt binnen de context van een zakelijk partnership. Vertrouwen in 

daarin een belangrijke grondhouding van de verschillende partners. De sturing op en de resultaten van NOMA 

zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We kunnen vaststellen dat mensen elkaar steeds beter weten te 

vinden en er een duidelijke en effectieve samenwerkingsbereidheid is. Zo maken de begeleidingsorganisaties 

veelvuldig gebruik van elkaars decors, bijvoorbeeld om werkzoekenden via een ‘snuffelstage’ te laten 

ontdekken of een bepaalde uitstroomrichting voor hem of haar geschikt is. De keuze om van partijen te vragen 

om een deel van de omzet in het model terug te investeren (ROI) heeft geleid tot nieuwe instrumenten zoals 

de webapp tilburg.zoektcollega.nl, die ten goede komen aan de gehele NOMA-keten. 

 

Toch is er in de samenwerking ruimte voor verbetering. In de beleidsnota NOMA wordt gesproken over twee 

MT’s die de sturing van het model ter hand nemen. In het implementatieplan echter is men tot conclusie 

gekomen dat er voor de sturing van de uitvoering van NOMA kan worden volstaan met één managementteam, 

namelijk het MT-Participatie. Al vrij snel nadat NOMA operationeel werd bleek dat er toch behoefte bestond 

aan een gestructureerd overleg op het midden-management niveau. Dit heeft geleid tot de komst van een 

‘Operationeel MT-participatie’. In evaluatieve zin moeten we vaststellen dat dit 'OMTP'  nog onvoldoende uit 

de verf komt als voorbereidend/agendavormend voor het meer strategisch georienteerde MT-participatie. Het 

MP-participatie op zijn beurt blijft nog vaak hangen in operationele details. Ook vallen regelmatig overleggen 

uit wegens een gebrek aan agendapunten – terwijl juist die momenten ruimte geven om wat meer 

bespiegelend met elkaar te te bespreken hoe we er nu eigenlijk echt voorstaan.  

 

Een ander aandachtspunt is dat er in het MT-participatie nog onvoldoende gezamenlijk eigenaarschap 

zichtbaar is en het partnership-concept nog onvoldoende in de haarvaten terecht is gekomen. Dit komt 
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bijvoorbeeld terug in een klassieke opdrachtgever-opdrachtnemer-opstelling in combinatie met vragen als ‘wie 

van ons is voor dit resultaat nu eindverantwoordelijk’, met name wanneer resultaten achter dreigen te blijven 

– waarop het enige antwoord kan zijn ‘wij allemaal’. De samenwerking op basis van een zakelijk partnership is 

voor alle betrokkenen nieuw en soms wat onwennig en komt niet vanzelf tot wasdom. Mede ook gelet op de 

rol en voorbeeldfunctie van het lijnmanagement als 'cultuurdrager' is het belangrijk dat het lijnmanagement 

zich (nog) nadrukkelijker en zichtbaarder verbindt aan en investeert in de netwerk/samenwerking die 

randvoorwaardelijk is voor het slagen van NOMA. Gedacht kan worden aan teambuilding-achtige activiteiten 

en snuffelstages in elkaars organisatie/afdeling. Maar ook het opstellen van een gezamenlijk en integraal 

'NOMA-jaarplan' kan hier mogelijk van toegevoegde waarde zijn.   

 

Overzicht van aanbevelingen en vervolgacties 

Wat Trekker 

Stel middels dossieronderzoek vast wat de achterliggende oorzaak is van 

het relatief grote aantal terugverwijzingen van tRom. 

Contractbeheer i.s.m. 

tRom. 

Ontwikkel een plan om de handhaving/fraudealertheid te versterken Diamant groep i.s.m. 

Sagenn, tRom en IHD. 

Maak afspraken om de kennis en kunde van Sagenn en DG m.b.t. het 

bemiddelen van werkzoekenden met een beperking te ontsluiten. 

WGDVL i.s.m. Sagenn en 

DG. 

Onderzoek, in samenhang met de ontwikkelingen in de Toegang, wat de 

optimale, 'meeademende' c.q. volumegerelateerde formatie is voor de 

nieuwe inrichting (NOMA). 

W&I i.s.m. E&A 

Onderzoek im samenhang met de ontwikkelingen in de Toegang, of en op 

welke wijze een praktijkassessment van toegevoegde waarde kan zijn en 

ontwikkel een advies/voorstel hiertoe.  

E&A i.s.m. Cluster 

Werkplein 

Biedt op korte termijn duidelijkheid aan tRom Hoofd W&I i.s.m. DG en 

E&A. 

Investeer in samenwerken MTP 

 


