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In 2002 wordt er van overheidswege een markt voor 
private re-integratiedienstverlening gecreëerd. Dit 
artikel richt zich op de ontwikkeling van drie proce-
dures die aan de totstandkoming en het verdere ver-
loop van de re-integratiemarkt hebben bijgedragen. 
Het betreft allereerst de zoektocht naar een geschik-
te aanbestedingsprocedure voor een competitieve én 
hanteerbare markt. Vervolgens komt het vraagstuk 
van de keuzevrijheid aan bod: hoe waarborg je de 
vrijheid van cliënten om naar eigen inzicht voor 
een bepaald bedrijf te kiezen? Als laatste komt de 
vraag aan de orde in hoeverre publieke instellingen 
als gemeente en Uitvoeringsinstituut Werknemers-
verzekeringen (UWV) verplicht worden het beschik-
bare budget voor re-integratiediensten op de private 
markt aan te besteden. Aan de hand van een reeks 
interviews met verschillende spelers op de re-inte-
gratiemarkt in de regio Rijnmond wordt getraceerd 
hoe de genoemde procedures in de praktijk uitpak-
ken. Vanuit de opgedane ‘praktijkervaring’ wordt in 
de conclusie weer teruggegrepen op de initiële be-
leidsinzet. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar 
het onderscheid tussen de voorwaarden waaronder 
de markt zich vrijelijk kan ontwikkelen en de inter-
venties die op de markt ingrijpen. 

1 Procedures en problemen op de 
re-integratiemarkt

De afgelopen decennia heeft de overheid in verschil-
lende sectoren ingezet op privatisering en markt-
werking. De vraag die daarbij telkens terugkwam, is 
op welke wijze je publieke diensten en instellingen 
zo in kunt richten en om kunt vormen dat ze in ieder 
geval beginnen te lijken op het allocatiemechanisme 
dat we ‘markt’ noemen. Veel van het onderzoek dat 
– al dan niet in eigen opdracht – naar de introductie 
van marktwerking wordt gedaan, richt zich op het 
evalueren van de verwachte en gewenste toename 
van effectiviteit en efficiëntie. Onder de noemer van 
‘effectiviteit’ wordt onderzocht of er sprake is van 
voldoende ‘borging’ van publieke belangen: weet 
de markt vooraf gestelde publieke doelstellingen in 
voldoende mate te behartigen of gaan er juist zaken 
(kwaliteit, bereiken van bepaalde doelgroepen) verlo-
ren die eerder wel adequaat werden afgedekt? Onder 
de noemer van ‘efficiëntie’ wordt bekeken of de heil-
zame werking van de markt ook gezorgd heeft voor 
het reduceren van de publieke middelen die aange-
wend worden om deze doelstellingen te halen. 

Zonder de waarde of noodzaak van dit type evalu-
atieonderzoek in twijfel te trekken is er veel minder 
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aandacht voor de vraag hoe de overheid de verschei-
denheid aan nieuwe markten bestiert. Het creëren, 
onderhouden en besturen van markten vraagt niet 
alleen om een retrospectieve beschouwing op al dan 
niet gehaalde doelstellingen, maar vergt ook een 
voorafgaand proces waarin de procedures en tech-
nieken ontwikkeld worden die het mogelijk maken 
dat er in een latere fase iets te evalueren valt. Dat 
ontwikkelingsproces zal in dit artikel worden be-
sproken aan de hand van de markt voor re-integra-
tiedienstverlening die in 2002 juridisch gestalte 
kreeg. De nieuwe wetgeving ging vergezeld van 
een beleidsfilosofie waarin de gekozen koers werd 
toegelicht (SZW 2002a). In de volgende drie para-
grafen staat telkens een van de ‘voorwaarden’ cen-
traal die in die beleidsfilosofie expliciet naar voren 
worden geschoven als wezenlijk voor een werkende 
re-integratiemarkt. In paragraaf 2 wordt de zoek-
tocht naar een aanbestedingsprocedure beschreven 
die in staat is om de concurrentie tussen bedrijven 
te bevorderen. In de daaropvolgende paragraaf staat 
het ideaal en de praktijk van keuzevrijheid centraal. 
Ook de vrijheid van cliënten om voor een bepaald 
re-integratiebedrijf te kiezen wordt als een ‘basis-
voorwaarde’ voor marktwerking aangemerkt. In pa-
ragraaf 4 komt een aan vrijheid gerelateerde kwestie 
aan bod. Waar men in eerste instantie inzet op een 
verplichte uitbesteding van het re-integratiebudget, 
daar hebben gemeenten en UWV door de tijd heen 
meer ruimte gekregen om dit budget naar eigen in-
zicht te besteden.1

Bij elk van de bovengenoemde procedures zal na 
het bespreken van de (initiële) beleidsinzet aanslui-
ting worden gezocht bij een aantal problemen waar 
verschillende spelers op de re-integratiemarkt tegen-
aan lopen. De re-integratiemarkt in de regio Rijn-
mond (Rotterdam en omgeving) fungeert daarbij 
als casus. De regio Rijnmond is een van de elf door 
het UWV onderscheiden administratieve distric-
ten. Het betreft een vrij omvangrijke (lokale) markt 
waarin meer dan dertigduizend cliënten behoefte 
hebben aan enige vorm van arbeidsbemiddeling. 
Op deze markt is naast een aantal grote, landelijk 
opererende spelers een groot aantal kleine, regio-
naal opererende re-integratiebedrijven actief. Beide 
aspecten – omvang en diversiteit in spelers – waren 
van belang voor de keuze voor deze regio. De om-
vang zorgt ervoor dat alle aanbestedingsprocedures 
– van zeer grote cohorten tot op maat gesneden indi-

viduele overeenkomsten – aanwezig zijn. De activi-
teit in deze regio van zowel grote als kleine bedrijven 
weerspiegelt de situatie op de landelijke markt.2 Veel 
van de algemene tendensen komen dan ook op regi-
onaal niveau terug (zie onderzoeksopzet voor deze 
vergelijking).

In paragraaf 5 wordt vanuit de bevindingen uit 
de voorgaande drie paragrafen op de verhouding 
van de overheid tot de (re-integratie)markt gereflec-
teerd. Het gevoerde beleid vertrekt vanuit het idee 
dat er een onderscheid kan worden gemaakt tussen 
de voorwaarden waaronder een markt zich vrij kan 
ontwikkelen aan de ene kant en de daadwerkelijke 
interventies op de markt aan de andere. Daarbij zou 
de overheid zich moeten beperken tot het scheppen 
van voorwaarden en zo veel mogelijk af moeten zien 
van interventies. In de laatste paragraaf wordt de 
houdbaarheid van dat onderscheid onderzocht in het 
licht van de in dit artikel gepresenteerde casus.

De onderzoeksopzet is drieledig en bestaat uit 
een inhoudsanalyse van beleidsdocumenten, uit 
een reeks interviews met verschillende spelers op 
de Rotterdamse re-integratiemarkt en uit een analy-
se van kwantitatieve gegevens die aan verschillende 
evaluatierapporten zijn ontleend. Om zicht te krij-
gen op inzet en rechtvaardiging van het beleid in 
de beginjaren van de re-integratiemarkt is gebruik-
gemaakt van documenten die door het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) naar 
buiten zijn gebracht. De belangrijkste bron vormt de 
eerder aangehaalde beleidsfilosofie (SZW 2002a). 
Daarnaast zijn ook een aantal andere toelichtingen 
op het gevoerde beleid in de analyse meegenomen 
(SZW 2002b, 2003, 2004, 2005 & 2009). 

De vertaalslag van de inzet naar de praktijk van 
marktwerking in de re-integratiesector wordt ge-
maakt door middel van een aantal interviews met 
verschillende betrokkenen. Het betreft hier semi-
gestructureerde interviews waarin respondenten 
specifiek gevraagd werd naar: (1) de ervaringen met 
en het oordeel over de verschillende aanbestedings-
procedures die sinds 2002 van kracht waren of zijn; 
(2) de manier waarop en de mate waarin werkcoa-
ches (UWV), klantmanagers (gemeente) en jobcoa-
ches (re-integratiebedrijven) cliënten begeleiden 
in hun keuze voor een bepaald re-integratiebedrijf 
en in de invulling van hun re-integratietraject en 
(3) veranderingen in het inkoopbeleid ten aanzien 
van private re-integratiedienstverlening, de afwe-
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ging tussen inbesteding en uitbesteding (UWV, ge-
meente) en de effecten van die veranderingen en 
afwegingen voor de private sector (re-integratiebe-
drijven, branchevereniging Boaborea). Daarbij werd 
in meerdere of mindere mate op een van deze as-
pecten ingezoomd al naar gelang de positie van de 
respondent. Zie bijlage 1 voor een korte beschrijving 
van de geïnterviewden.

Om de ervaringen van de geïnterviewden in 
een breder kader te plaatsen – te verbinden met 
landelijk waarneembare trends op de re-integratie-
markt – wordt gebruikgemaakt van de kwantitatieve 
gegevens die in de eerder genoemde evaluatieonder-
zoeken naar voren komen. Het gaat daarbij allereerst 
om twee rapporten van het onderzoeksbureau Re-
gioplan (Regioplan 2000; 2002). In beide rapporten 
wordt op basis van enquêtes en interviews onder vra-
gers (gemeenten, UWV, werkgevers) en aanbieders 
(re-integratiebedrijven, uitzendorganisaties) van re-
integratiediensten een aantal trends aan vraag- en 
aanbodzijde onderscheiden. Daarnaast wordt ook 
gebruikgemaakt van evaluatieonderzoek dat in op-
dracht van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) 
werd uitgevoerd (RWI 2008a; 2008b). Het betreft 
allereerst een onderzoek waarin ontwikkelingen 
en trends aan de aanbodzijde van de re-integratie-
markt tussen 2000 en 2008 in kaart worden ge-
bracht op basis van een internetenquête onder 1000 
re-integratiebedrijven. Daarnaast heeft het RWI ook 
onderzoek gedaan naar de gemeentelijke beslissin-
gen rondom de interne en externe aanbesteding 
van re-integratiebudget, gebaseerd op een enquête 
onder 160 gemeenten en 50 diepte-interviews met 
medewerkers van negen geselecteerde gemeenten. 
Als laatste is gebruikgemaakt van een onderzoek 
naar de ontwikkeling van de individuele re-integra-
tieovereenkomst tussen 2004 en 2008 (Schrijvers-
hof e.a. 2008). Dit onderzoek is wederom gebaseerd 
op een enquête onder cliënten en medewerkers van 
het UWV aangevuld met een groepsinterview met 
re-integratiebedrijven.

2 Aanbestedingsprocedures
Concurrentie is van wezenlijk belang voor een goed 
functionerende markt (SZW 2002a, 1). Een van de 
manieren waarop die concurrentie bevorderd kan 
worden, is door een goede aanbestedingsprocedu-
re te ontwikkelen. De eis vanuit de overheid is dat 
80 procent van het gemeentelijke re-integratiebud-

get openbaar moet worden aanbesteed in de private 
sector. De overige twintig procent van het budget 
is beschikbaar in de zogenaamde ‘vrije ruimte’.3 
Binnen die vrije ruimte is er de mogelijkheid te ex-
perimenteren met projecten of benaderingswijzen 
die tot dan toe niet gangbaar zijn. Om voor dit type 
financiering in aanmerking te komen, kunnen be-
drijven op eigen initiatief voorstellen indienen. 
Vervolgens is het aan gemeenten en UWV om de 
haalbaarheid en effectiviteit van deze voorstellen te 
beoordelen.

Los van deze experimenten geldt voor het 
grootste gedeelte van het budget – zo is de lei-
dende gedachte – dat directe concurrentie tussen 
de verschillende partijen een prijsverlagend en re-
sultaatverhogend effect heeft: wanneer een aantal 
bedrijven met elkaar de strijd om cliënten aangaat, 
dan zal ieder van hen geneigd zijn zo veel mogelijk 
kwaliteit te leveren voor een zo laag mogelijke prijs. 
Uitgangspunt daarbij is wel dat er sprake is van een 
‘gelijk speelveld’, waarin alle bedrijven in staat zijn 
om onder dezelfde voorwaarden mee te dingen naar 
de uiteindelijke toewijzing van cliënten. De initiële 
eenduidigheid van de inzet – het creëren van meer 
concurrentie op een gelijk speelveld – verbloemt 
echter een veelzijdigheid aan mogelijke middelen 
om deze doelstelling te bereiken. Een kort overzicht 
laat dan ook zien dat de gehanteerde aanbestedings-
procedure in korte tijd ingrijpend verandert. In de 
volgende drie paragrafen zullen deze procedures de 
revue passeren, waarbij de aandacht speciaal uitgaat 
naar de effecten die elk van hen voor de verschil-
lende betrokkenen heeft. 

Het veilen van cohorten
In de eerste jaren na de introductie van marktwer-
king in 2002 werd er bij het UWV voornamelijk 
gewerkt met een openbare aanbestedingsprocedu-
re waarin cohorten cliënten aan bedrijven werden 
aangeboden. Een dergelijk cohort of kavel bestond 
uit een vooraf door het UWV vastgesteld aantal 
 cliënten uit een bepaalde doelgroep waarbij enkel 
de globale kenmerken van de doelgroep bekend wer-
den gemaakt (Koning 2007). Binnen dat raamwerk 
kon een re-integratiebedrijf bieden op een specifiek 
cohort door een offerte uit te schrijven waarin het 
verwachte plaatsingspercentage en de prijs werden 
aangegeven. Vervolgens was het weer aan het UWV 
om uit de aangemelde bedrijven de meest geschikte 
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te kiezen. In de Regio Rijnmond werkte het UWV 
op dat moment met een beperkt aantal grote lande-
lijk opererende bedrijven. Voor de grote bedrijven 
is het prettig werken. Ze zijn ieder jaar verzekerd 
van een bepaalde toestroom en kunnen daar hun 
personeelsbeleid op voeren. Voor kleinere bedrijven 
die actief waren bood de procedure echter weinig 
soelaas: 

‘Kwam er zo’n advertentie in de Volkskrant (…): 
“UWV besteedt aan…” En dan kon je inschrij-
ven op honderd mensen met een lichamelijke 
handicap… We waren een kleine organisatie. (…) 
De eerste advertentie, daar kon je gewoon eigen-
lijk niet aan mee doen.’ (interview voormalig 
manager re-integratiestichting)

In tweede instantie ging men in ieder geval voor 
cliënten met een Wajong-uitkering wel werken met 
kleinere cohorten van vijftien cliënten. Daar kon-
den kleinere bedrijven en stichtingen die ervaring 
met die specifieke doelgroep hadden zich wel op 
inschrijven. 

Bij de gemeente Rotterdam is de afdeling Regie 
Werk en Inkomen verantwoordelijk voor de inkoop 
van re-integratiediensten, bijgestaan door het In-
koopbureau. Daarbij wordt – in tegenstelling tot 
het UWV – weinig op specifieke doelgroepen in-
gekocht. De voorkeur gaat uit naar trajecten die 
breed inzetbaar zijn, zoals algemene re-integratie-
trajecten, sollicitatiecursussen, computercursussen 
en taalvaardigheidscursussen. Op het moment dat 
een cliënt op het UWV Werkplein dan bij een van 
de gemeentelijke klantmanagers terechtkomt, kan 
deze laatste putten uit een breed aanbod van reeds 
ingekochte instrumenten. Met een klantenbestand 
van dertigduizend werkt de gemeente Rotterdam tot 
op heden veelal met grote(re) cohorten van cliënten. 
Alhoewel er geen bindende afspraken over aantallen 
worden gemaakt, levert dat in de praktijk nauwe-
lijks problemen op. Er wordt vanuit een heel gerichte 
vraag of behoefte ingekocht en dat maakt dat gecon-
tracteerde bedrijven altijd wel een zekere mate van 
aanbod krijgen. Op het moment dat er streefgetallen 
genoemd worden, werken die ook de andere kant 
op: van het streefgetal gaat een zekere dwang uit 
richting het re-integratiebedrijf in die zin dat het 
dit aantal trajecten in ieder geval aan moet kunnen. 
Het effect van de gehanteerde aanbestedingsproce-

dure is ook in het geval van de gemeente dat men 
voornamelijk zaken doet met de grotere spelers op 
de markt (interview inkoopadviseur van het Inkoop-
bureau). Naast het feit dat kleine bedrijven moeilijk 
mee konden dingen naar cliënten, levert deze pro-
cedure in de uitvoering ook problemen op voor de 
grotere spelers. De daadwerkelijke aanmelding van 
cliënten binnen een (raam)overeenkomst was verre 
van homogeen verspreid over het jaar. Het kwam 
regelmatig voor dat alle cliënten in één keer werden 
aangemeld als op het eind van een periode nog niet 
aan de afspraak was voldaan. Deze pieken bemoei-
lijkten een consistente bedrijfsvoering (interview 
manager Boaborea).

De opkomst van de IRO
Zonder de problemen met bovenstaande aanbeste-
dingsprocedure (expliciet) als afzetpunt te nemen, 
doet in 2004 een nieuwe contractvorm zijn intrede: 
de Individuele Re-integratieovereenkomst (IRO). 
De IRO komt tegemoet aan het belang dat de over-
heid hecht aan de keuzevrijheid van cliënten (zie 
paragraaf 4 voor meer details). Bij dit type contract 
worden de eerste stappen niet langer gezet door het 
UWV als opdrachtgever aan de ene kant en de be-
drijven als uitvoerders aan de andere kant. De aanzet 
tot re-integratie ligt primair bij de individuele cliënt 
die uit een reeks van bedrijven het bedrijf kiest dat 
het best past bij het trajectplan dat deze cliënt zelf 
heeft vormgegeven. Het UWV heeft in dezen enkel 
een voorlichtings- en controletaak; het moet cliënten 
wijzen op de mogelijkheid van de IRO en toetsen 
of het voorgestelde plan en re-integratiebedrijf aan 
vooraf bepaalde en openbaargemaakte kwaliteits-
eisen voldoen (SZW 2003, 4).

Alhoewel de doelgroep ‘niet beperkt moet wor-
den op basis van objectieve criteria’, dacht men dat 
vooral zeer gemotiveerde cliënten van de regeling 
gebruik zouden maken (SZW 2003, 4 en 6). Het 
ging in feite om de hogeropgeleide, zelfredzame 
 cliënt die zich niet kon vinden in de collectieve aan-
pak die tot dan toe overheerste op de re-integratie-
markt en daardoor ‘hakken in het zand’-gedrag ging 
vertonen (interview contractdeskundige UWV). 
Daarom moest de IRO-regeling vooral gezien wor-
den als een aanvulling op de reguliere aanbesteding 
van re-integratietrajecten en is het niet de bedoeling 
dat ze met laatstgenoemde interfereert (SZW 2004, 
6). Dwars tegen deze bedoeling in explodeerde het 
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aantal aanmeldingen voor de IRO. In het eerste jaar 
ging het al om 7500 cliënten, in plaats van de ver-
wachte 4000. En ook daarna zie je een grote aanwas 
van IRO-trajecten, zodanig dat de teller begin 2006 
al op 24.000 staat (Koning 2006). In het kielzog van 
die aanwas neemt het aantal re-integratiebedrijven 
in hoog tempo toe. Als geheel nieuw verpakt pro-
duct op de re-integratiemarkt spreekt de IRO ook 
bedrijven van een heel andere snit aan. Kleinere be-
drijven kunnen nu veel makkelijker dan voorheen 
aan cliënten komen. De re-integratiemarkt in de 
regio Rijnmond verandert dan ook van een relatief 
overzichtelijke markt met een beperkt aantal aanbie-
ders van re-integratiediensten naar een markt waar 
250 verschillende bedrijven aan cliënten proberen 
te komen. Van de nieuwkomers heeft meer dan de 
helft minder dan vijf lopende projecten per jaar.4

Voor de grote bedrijven heeft deze ontwikkeling 
niet onverdeeld gunstig uitgepakt. In eerste instan-
tie kunnen ze nog bouwen op de toezeggingen die 
het UWV op basis van de eerdere aanbestedingspro-
cedure gedaan had. Op het moment echter dat de 
grootschalige, meerjarige contracten aflopen, moe-
ten ook zij mee gaan vissen in de vijver van IRO’s. 
Zij komen daardoor in de problemen. Zo zie je factu-
ren die voorheen gerust enige tijd open konden blij-
ven staan, plotseling per direct geïnd worden. Ook 
verleggen ze de aandacht naar andere partijen, zoals 
de gemeente en het bedrijfsleven. Voor zover de gro-
tere spelers nog wel zaken doen met het UWV, wordt 
geprobeerd om financiering uit de eerder genoemde 
vrije ruimte te krijgen voor projecten die in wezen 
niets experimenteels in zich hebben (interview con-
tractdeskundige UWV).

Bij de gemeente Rotterdam heeft de individuele 
overeenkomst recentelijk zijn intrede gedaan. Het 
uitgangspunt bij deze overeenkomst is dat ze een 
aanvulling is op de reguliere aanbesteding en dat 
je het pas inzet op het moment dat het algemene 
aanbod niet voldoet. Re-integratiebedrijven kun-
nen zich bij de gemeente aanmelden en komen dan 
– nadat getoetst is of ze volgens het UWV aan be-
paalde kwaliteitseisen voldoen – op een lijst te staan. 
Wederom is het aan de klantmanager om te beoorde-
len of iemand voor zo’n op maat gesneden contract 
in aanmerking komt en al naar gelang de kenmer-
ken van de cliënt een bedrijf uit de lijst te selecteren. 
Deze regeling staat nog in de kinderschoenen maar 
zou in potentie nieuwe mogelijkheden kunnen op-

leveren voor kleine(re) re-integratiebedrijven – hoe-
wel ook hier nooit harde afspraken worden gemaakt 
over daadwerkelijke toewijzingen van cliënten. Een 
andere optie voor dit type bedrijven om opdrachten 
vanuit de gemeente te verkrijgen is via ‘onderhandse 
contracten’, waarbij na direct contact met een wet-
houder een overeenkomst wordt afgesloten (inter-
view beleidsmedewerker Regie Werk en Inkomen). 
Aangezien ‘de creativiteit wel vaak bij die wat klei-
nere clubs zit’ en ze moeilijker met de grote aanbe-
stedingen mee kunnen doen, kan men dit probleem 
via dit soort gunningen ondervangen (interview ma-
nager Inkoopontwikkeling en Advies).

Een veiling van onbepaalde gunningen
Waar de IRO voor de gevestigde bedrijven zorgt 
voor het opdrogen van een vaste bron van cliënten 
en inkomsten, daar betekent het voor het UWV een 
verzwaring van zijn taken. Voor elk nieuw bedrijf 
moet immers een accounthouder worden aangewe-
zen die de visitaties en controle op zich neemt; zo 
is dat binnen het UWV georganiseerd. Voor de hoe-
veelheid cliënten die bij het UWV werkplein binnen-
komen, geldt hetzelfde: het is voor de werkcoaches 
haast ondoenlijk om elke cliënt aan de hand naar 
een IRO-bedrijf te begeleiden. Daarom is men af-
gelopen september weer gestart met een gunnings-
procedure voor de volledige begeleidingstrajecten 
van cliënten. Deze gunningsprocedure verenigt 
aspecten van beide voorgaande procedures in zich. 
Enerzijds gaat het weer om een openbare aanbeste-
ding waarbij alle bedrijven zich in kunnen schrij-
ven op een regiogebonden gunning die betrekking 
heeft op een bepaalde doelgroep waar ze affiniteit en 
ervaring mee hebben (45+, allochtoon, psychische 
problematiek, lichamelijke problematiek). Daarbij 
moet worden aangegeven voor welke prijs het bedrijf 
bereid is een cliënt te helpen, binnen welk termijn 
ze dat denkt te gaan doen en welk percentage van 
aangemelde cliënten ze zichzelf toestaat om terug 
te sturen naar het UWV. Op elk van deze thema’s 
kan een bedrijf punten scoren. Die punten worden 
bij elkaar opgeteld en zo ontstaat een onderlinge 
rangschikking. Aan de hand van die rankschikking 
bepaalt het UWV welke bedrijven in de toekomst 
cliënten toegewezen mogen krijgen en welke niet. 
Het grote verschil met de veiling van cohorten is dat 
het nu gaat om een toegangsovereenkomst waarbij 
geen (streef)aantallen meer worden afgesproken. Zo 
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kunnen bedrijven niet eisen dat het UWV eerder 
gemaakte afspraken moet nakomen. Het gaat steeds 
– net als bij de IRO – om individuele cliënten die 
bij voorkeur in samenspraak met de werkcoach of 
arbeidsdeskundige een bedrijf uitkiezen dat door de 
gunningsprocedure is heen gekomen.

Uiteraard is het nog lastig in te schatten wat de 
precieze effecten van deze nieuwe procedure zullen 
zijn. De verwachting is dat door deze formalisering 
van de doorverwijzing naar re-integratiebedrijven 
een deel van de IRO’s binnen de nieuwe gunningen 
komt te vallen, waarbij de individuele overeenkomst 
blijft bestaan voor de ‘buitencategorie’ van cliënten 
waar echt maatwerk voor nodig is. Ook wat dit con-
creet voor bedrijven betekent, is nog onduidelijk. Op 
dit moment worden de meeste bedrijven afgewezen 
op vormvereisten en op het feit dat ze geen aange-
toonde ervaring in de regio hebben. Bedrijven die 
zijn afgewezen kunnen bij een nieuwe procedure 
weer mee doen – al is het de vraag of zo’n procedure 
op de korte termijn nog van start zal gaan. De leden 
die zijn aangesloten bij de branchevereniging zijn 
niet onverdeeld gelukkig met de nieuwe gunnings-
procedure: enerzijds brengen elf districten, een veel-
voud aan verschillende diensten en een verscheiden-
heid aan type doelgroepen nieuwe administratieve 
lasten met zich mee. Anderzijds heeft men geen 
enkel idee wat er tegenover deze investering staat – 
noch hoeveel cliënten er (ongeveer) aangemeld zul-
len worden, noch hoeveel cliënten er in totaal wor-
den gegund (interview manager Boaborea).

Ook bij de gemeente wordt – deels vanuit an-
dere ervaringen – gewerkt aan een herziening van 
het beleid ten aanzien van de inkoop van private re-
 integratiedienstverlening. Daarbij gaat het onder 
meer om de rol die klantmanagers spelen bij de be-
slissingen rondom de inkoop van re-integratiedien-
sten. Op dit moment koopt Regie Werk en Inkomen 
de diensten in en wordt er maar in beperkte mate 
gebruikgemaakt van de kennis die aanwezig is op 
het niveau van de uitvoering. Door de klantmana-
ger nauwer te betrekken bij de inkoop, kan beter 
bij de door hen gesignaleerde behoefte worden aan-
gesloten. Waar men wellicht nog sterker tegenaan 
loopt, is de inflexibiliteit van de grote, meerjarige 
contracten. Heb je namelijk op basis van een be-
stek een aanbesteding geformuleerd en op basis van 
die aanbesteding contracten afgesloten, dan kun je 
relatief moeilijk op tussentijdse ontwikkelingen in-

spelen. Daarom wil men bij de gemeente meer toe-
werken naar ‘raamovereenkomsten’. Dat houdt in 
dat er geen aanbestedingen meer gedaan worden 
op basis van een instrument, maar op basis van een 
samenwerkingsverband met één of enkele bedrij-
ven. Deze vorm van contracteren zou het mogelijk 
moeten maken om tijdens de loop van het contract 
specifieke opdrachten te formuleren dan wel te 
wijzigen – al naar gelang de dan gesignaleerde be-
hoefte. Overigens kan die herziening ook leiden tot 
een verdubbeling van de aanbestedingsmomenten. 
Bij een raamcontract met meerdere aanbieders zul 
je bij elke nieuwe behoefte om een offerte moeten 
vragen bij de gecontracteerde bedrijven om op basis 
daarvan tot een definitieve keuze te komen (inter-
view manager Inkoopontwikkeling en Advies). Bij 
het Inkoopbureau voegen ze nog twee redenen toe 
aan die van flexibiliteit en een meer ‘uitvoerings-
gerichte’ aanbesteding. Allereerst komt de verande-
ring tegemoet aan het probleem van beheersbaar-
heid dat eerder al bij het UWV naar voren kwam. 
Als je met heel veel spelers te maken hebt, dan gaat 
een groot gedeelte van de beschikbare tijd en ener-
gie zitten in het toezicht op de geleverde prestaties. 
Daarnaast speelt ook de kwestie van de positie van 
de gemeente als opdrachtgever op de markt voor re-
integratiedienstverlening een rol in het verhaal. Als 
er met grote opdrachten en een beperkt aantal part-
ners wordt gewerkt, dan krijgt men meer grip op de 
zaak en kan men organisaties ‘naar ontwikkeling 
toe duwen’ (interview manager Inkoopontwikkeling 
en Advies). Er is voor gemeente en UWV met an-
dere woorden een spanning tussen het gebruik van 
een groter deel van de markt enerzijds en de mo-
gelijkheid die je als opdrachtgever hebt om macht 
over de opdrachtnemers uit te oefenen en al dan 
niet bereikte resultaten te overzien anderzijds. Op 
het moment dat je als publieke instelling van meer 
bedrijven diensten afneemt, dan ben je voor die be-
drijven een kleinere opdrachtgever en wordt zowel 
evalueren als toezicht houden tijdrovender. Op het 
moment dat je daar echter van afziet, laat je wellicht 
op de markt aanwezige expertise onbenut en loop je 
het risico de competitieve dynamiek te verkleinen.

3 Van vrije en bemiddelde keuzen
Een (volgende) belangrijke parameter voor markt-
werking is keuzevrijheid en de mate waarin deze 
ook voor de cliënt van toepassing is. Het vormt 
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zelfs een ‘basisvoorwaarde’ voor succesvolle re-
 integratie. Keuzevrijheid speelt op verschillende 
niveaus. Enerzijds moet het de cliënt vrijstaan om 
een re-integratiebedrijf naar eigen keuze te selecte-
ren. Anderzijds moet ze na die initiële keuze ook 
een stem hebben bij het samenstellen van het re-
integratietraject en bij de keuze voor op maat gesne-
den voorzieningen (SZW 2002a, 7-8). Het gaat erom 
dat de cliënt zelf ‘de regie over zijn re-integratietra-
ject kan voeren’ (SZW 2003, 4). In eerste instantie 
wordt er in drie regio’s geëxperimenteerd met een 
‘persoonsgebonden re-integratiebudget’ (PRB) voor 
arbeidsgehandicapten. Dit experiment wordt in be-
scheiden mate voortgezet, met ruim 1000 trajecten 
in de periode van 2002 tot 2008 als resultaat. De 
ware voortzetting zit in een andere regeling. Op 
basis van het succes van de PRB’s wordt begin 2004 
de eerder genoemde IRO gelanceerd: ‘De positieve 
ervaringen met dit experiment hebben destijds ge-
leid tot de invoering van de landelijke IRO-regeling 
voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten én werklozen 
in 2004’ (SZW 2009, 4).5 Vanaf het moment dat 
de vrije keuze van cliënten centraal komt te staan, 
wordt de kwestie van de gegevens op basis waarvan 
mensen een afweging kunnen maken van groter 
belang. Om die reden pleit de Raad voor Werk en 
Inkomen dan ook voor een

‘(…) herkenbaar en toegankelijk informatiepunt 
ten behoeve van voorlichting aan cliënten over 
onder meer de aanbieders op de (lokale) markt 
voor re-integratiediensten’. (SZW 2003, 2)

Om die informatievoorziening concreet gestalte te 
geven, krijgt Stichting Blik op Werk de taak om voor 
iedereen een transparant beeld van de re-integratie-
markt te creëren. Uit die taakstelling ontstaat een 
website waar werkgevers, werknemers en instellin-
gen terechtkunnen voor informatie over alles wat met 
re-integratie te maken heeft (www.blikopwerk.nl). 
Als je als werkzoekende een re-integratiebedrijf in 
een bepaalde stad of regio zoekt, dan verschijnt een 
lijst van bedrijven die daar een vestiging hebben. 
Deze lijst is gerangschikt op basis van een ‘tevre-
denheidcijfer’ dat voortkomt uit een periodiek ge-
houden onderzoek onder cliënten en instellingen. 
Selecteer je er vervolgens een, dan kun je meer 
informatie vinden over het desbetreffende bedrijf 
(de contactgegevens, de diensten die worden aan-

geboden, de doelgroepen waar het bedrijf zich op 
richt, et cetera). Dit is de formele manier waarop 
een cliënt bij een bedrijf uit zou kunnen komen: 
als je naar werk begeleid wilt worden en daar een 
indicatie voor hebt, dan zoek je in de zoekmachine 
naar bedrijven. Vervolgens weeg je op basis van alle 
informatie die je daar kunt vinden verschillende 
opties tegen elkaar af en kies je het bedrijf dat je 
het meest aanspreekt.

De praktijk is diffuser. Zo stelt de geïnterviewde 
directeur van een re-integratiebedrijf dat er nog nooit 
via die weg een cliënt bij haar heeft aangeklopt. Ook 
de voormalig manager van een re-integratiestichting 
geeft aan dat dit zeker geen gebruikelijke route voor 
cliënten is.6 Dat zou uiteraard aan de specifieke doel-
groep kunnen liggen maar zelfs als cliënten wel en 
masse via de zoekmachine hun keuzevrijheid probe-
ren te verwerkelijken, is het nog maar de vraag of ze 
daar erg veel wijzer van worden. Zo is klanttevreden-
heid wellicht niet het meest geschikte criterium om 
het ene bedrijf te verkiezen boven het andere. Terwijl 
de grote commerciële bedrijven eerder geneigd zijn 
om de cliënten wat harder op hun verantwoorde-
lijkheden te wijzen, zijn veel nieuwkomers geneigd 
de cliënt te ‘pamperen’. En dat uit zich in de klant-
tevredenheid. Uiteindelijk ben je als cliënt echter niet 
alleen op zoek naar een vriendelijke jobcoach, maar 
wil je er ook een die zorgt dat je aan het eind van de 
rit een baan hebt. En dan kan het wel eens zo zijn dat 
met de ‘hardere hand’ meer plaatsingen gerealiseerd 
worden (interview contractdeskundige UWV). Maar 
zelfs als bedrijven geordend zouden zijn op grond 
van de plaatsingsresultaten die ze behalen, blijft de 
keuze problematisch. Het begrijpen van deze gege-
vens is geen sinecure.

‘Ja, kijk voor cliënten blijft dat gewoon heel las-
tig. (…) Plaatsingscijfers zijn sowieso al lastig te 
begrijpen omdat het brutocijfers zijn. Je weet 
dus niet echt iets over de toegevoegde waarde 
van een bedrijf. Het kan zijn dat ze gewoon be-
tere cliënten hebben. Dat is een klassiek pro-
bleem. Dat is al lastig voor UWV om dat vast te 
stellen.’ (interview programmaleider CPB)

Het is ondoenlijk om als individuele cliënt een goed 
beeld te krijgen van de bedrijven die voor hem of 
haar geschikt zouden zijn. Het gaat idealiter om 
een eenmalige keuze en wil die werkelijk op een 
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grondige afweging gebaseerd zijn, dan vereist dat 
erg veel van de cliënt.7

Als er maar beperkt op deze ‘formele’ manier 
wordt gekozen, of als deze formele keuzevrijheid 
zelfs in gebruik maar beperkte resultaten op zou 
leveren, hoe wordt er dan in de praktijk daadwerke-
lijk gekozen? Er zijn twee manieren waarop het in 
de Wajong gespecialiseerde bedrijf aan IRO-cliën-
ten komt. Enerzijds is dat via opgebouwde contacten 
met een aantal praktijkscholen.

‘Dat betekent dat leerlingen die van school gaan, 
dat we die in het laatste jaar al een beetje [gaan] 
monitoren zodat we ze al kennen op school (…). 
[Dat] doen we gewoon op eigen kosten, vragen 
we geen traject voor aan. En op het moment dat 
dan die leerling van school komt, (…) kunnen 
we ze een-op-een overnemen.’ (interview direc-
teur re-integratiebedrijf)

Pas op dat moment wordt er een IRO-traject aan-
gevraagd en kan de betaalde begeleiding naar werk 
van start gaan. Het UWV is op de hoogte van dit 
contact en is ook partner aan tafel. Ook gebeurt het 
dat de bedrijven met voldoende financiële middelen 
paginagrote advertenties in de krant zetten om aan 
 cliënten te komen. Als mensen zich via deze weg 
aanmelden, dan kan het UWV moeilijk weigeren, 
want een cliënt mag zelf kiezen door wie hij begeleid 
wil worden, zelfs als het UWV maar weinig vertrou-
wen heeft in het desbetreffende bedrijf. Anderzijds 
wordt er ook direct vanuit het UWV gevraagd of deze 
of gene cliënt bij het bedrijf terechtkan. Dan is het 
aan de arbeidsdeskundige of werkcoach om op grond 
van eerdere ervaringen een afweging te maken welk 
bedrijf voor een bepaalde cliënt geschikt is. Het ene 
verwijst dus niet direct terug naar de cliënt, maar 
naar de verscheidenheid aan initiatieven die door 
de bedrijven worden ontplooid. Het gaat met andere 
woorden om actieve werving van cliënten, niet zo-
zeer om actieve ‘werving’ van bedrijven door cliën-
ten.8 Het andere wijst meer in de richting van het 
UWV. Omdat de meeste cliënten eerst bij het UWV 
op gesprek komen en van daaruit eventueel weer 
doorgaan naar een particulier re-integratiebedrijf, is 
het van essentieel belang zicht te krijgen op de wijze 
waarop het keuzeproces daar gestalte krijgt. 

Het budget is meer dan gehalveerd, stelt de con-
tractdeskundige Inkoop en Re-integratie, en dus 

moet ook bij het desbetreffende UWV ‘de knop om’. 
Om naar Den Haag toe duidelijk te maken dat ook 
het UWV efficiëntie nastreeft, wordt er gewerkt met 
lijstjes waarin de tien best presterende re-integratie-
bedrijven in de regio onder elkaar staan. 

‘De werkcoaches hebben natuurlijk niet het to-
tale overzicht van al die bedrijven. (…) Dus waar 
we nu steeds meer naartoe gaan is een top 
10-ranking. Van bijvoorbeeld IRO, maar ook van 
een dienst als jobhunting.’ (interview contract-
deskundige UWV)

Met die ranking op de achtergrond, kan de werk-
coach cliënten van passend advies voorzien. Op de 
vraag hoe dit zich verhoudt tot de inzet van de over-
heid op de vrijheid van de cliënt om te kiezen met 
welk bedrijf hij in zee wil gaan, stelt hij dat ‘we daar 
heel voorzichtig mee [moeten] zijn. Want in het verle-
den konden we dus die cliënt zeggen van: “Joh, zoek 
maar wat uit en dan zien we je wel weer terug”.’ In 
de huidige situatie zijn er echter heel veel mensen 
die aanspraak willen maken op een IRO. Dat bete-
kent in de praktijk dat zo’n overeenkomst nu niet 
alleen meer wordt afgesloten voor hoger opgeleide, 
zelfredzame cliënten maar ook voor bijvoorbeeld de 
Wajong- cliënten, die niet tot die eerste categorie be-
horen. Voor de minder zelfredzame cliënt is advies 
onontbeerlijk. Daarbij is wel van belang te vermel-
den dat de werkcoach niet één naam mag geven. ‘Die 
mag niet zeggen: “Ik stuur ze allemaal naar [naam 
bedrijf].” (…) Je moet er wel in ieder geval drie noe-
men’ (interview contractdeskundige UWV).9 Zon-
der een speler de absolute voorkeur te geven, kan 
de top 10-ranking wel gezien worden als een poging 
de keuze tussen de grote verscheidenheid aan re-
integratiebedrijven enigszins te stroomlijnen. Aller-
eerst bemiddelt het lijstje als uiterst eenvoudig market 
device (Callon, Millo en Muniesa 2007) de ‘autonome 
keuze’ van de werkcoach. Vervolgens bemiddelt de 
werkcoach in veel gevallen weer de ‘autonome keuze’ 
van de cliënten.10 Nemen we daarbij ook de rol van de 
bedrijven in ogenschouw die actief cliënten werven 
en trajecten (mede) helpen opstellen, dan volgt daar-
uit dat de vraag wie nu precies de ‘probleemeigenaar’ 
is, niet meer eenduidig beantwoord kan worden (in-
terview programmaleider CPB).

Wat begon als het primaat van keuzevrijheid en 
cliënteninitiatief, blijkt in de praktijk veel meer op 
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een (sterk) bemiddelde keuze uit te draaien.11 Vanuit 
het ideaal van de vrije keuze kun je dat de praktijk 
uiteraard verwijten, maar de omgekeerde weg – van 
de praktijk terug naar de idealen – is evenzeer steek-
houdend. Ontspringen de verwachtingen rondom 
de aard en effecten van vrije keuzen niet eerder aan 
politieke overtuigingen dan aan overtuigingen die 
betrekking hebben op het reële functioneren van de 
markt? Vanuit die optiek weet de IRO beide zijden 
van het politieke spectrum aan te spreken. Enerzijds 
is het ‘sociale’ van de IRO gelegen in de suggestie 
dat cliënten zo meer macht en motivatie krijgen, 
anderzijds is ze ook aantrekkelijk vanwege haar ‘li-
berale’ karakter in de zin dat het individu eindelijk 
‘bevrijd’ is van eerdere collectieve regelingen en nu 
wat te kiezen heeft (Koning 2009b).

4 Re-integratie: uit of thuis
Niet alleen de aanbestedingsprocedures veranderen 
in de loop van de tijd aanzienlijk. Ook op de vraag of 
er überhaupt wel moet worden aanbesteed, volgt op 
verschillende momenten een ander antwoord. Vanaf 
1998 is er reeds sprake van een zeer lichte vorm van 
marktwerking. De uitvoeringsinstellingen van de 
sociale wetgeving, de toenmalige UVI’s, waren ver-
plicht om 80 procent van de re-integratietrajecten bij 
de publieke Arbeidsvoorziening in te kopen, terwijl 
de overige 20 procent bij private aanbieders mocht 
worden ingekocht. In 2000 wordt die verplichting 
opgeheven. Het staat de UVI’s nu vrij re-integratie-
diensten naar eigen inzicht in te kopen (Regioplan 
2000). In 2002 volgt een nieuwe verplichting, maar 
dit keer juist de andere kant op. Vanaf het moment 
dat de private markt voor re-integratiediensten of-
ficieel van de grond kwam, gold er voor gemeenten 
en UWV een door het Rijk opgelegde verplichting 
om het re-integratiebudget openbaar aan te beste-
den. Die verplichting tot externe aanbesteding is op 
haar beurt een aantal jaar later weer losgelaten. In 
2005 verviel de algemene aanbestedingsplicht voor 
gemeenten. Omdat ze via de Wet werk en bijstand

‘(…) volledig financieel verantwoordelijk zijn ge-
maakt voor het re-integratiebudget en daarmee 
een optimale prikkel hebben om de kortste weg 
naar werk te zoeken (…) past het in de redene-
ring van de Tweede Kamer niet dat het Rijk ge-
meenten verplicht een gedeelte van hun vrij 
besteedbare budget te reserveren voor reïntegra-

tietrajecten op de private markt.’ (Wijziging van 
de Wet werk en bijstand)

Daarmee hebben gemeenten in potentie weer een 
deel van de verantwoordelijkheden terug die met het 
in gang zetten van de markt juist waren afgestoten. 
Toentertijd werd immers een duidelijke scheiding 
tussen (publieke) opdrachtgevers en (private) uit-
voering gepropageerd. Bij de afdeling Detacheren 
en Begeleid Werken van de gemeente Rotterdam 
geeft de teamchef Begeleid Werken te kennen dat 
er in het verleden ook externe aanbieders van re-
integratiediensten gecontracteerd werden. Omdat 
die trajecten kostbaar waren en in haar ogen niet 
genoeg resultaat leverden, is men daarmee gestopt. 
Ze sluit niet uit dat er in de toekomst weer kortlo-
pende trajecten worden aangekocht voor intensieve 
begeleiding of training, maar geeft tegelijkertijd aan 
dat de afdeling ‘zelf ook een aantal jobcoaches heeft’. 
Bij een andere afdeling – Regie Werk en Inkomen – 
speelt dezelfde vraag naar de interne mogelijkhe-
den: ‘Dat is ook wel een beetje een tendens: maak 
nou eens gebruik van wat er hier allemaal voor in-
stellingen zijn binnen de gemeente’ (interview in-
koopadviseur van het Inkoopbureau). Zo worden 
daar re-integratiediensten ingekocht bij Roteb, een 
‘soort van intern re-integratiebedrijf’ (interview be-
leidsmedewerker Regie Werk en Inkomen). De in-
koop gaat daar via een zogenaamde ‘inbesteding’, en 
niet via een aanbesteding op de private re-integratie-
markt. Om die reden heeft het Inkoopbureau niets 
met die inkoopprocedure te maken, dat doet Regie 
Werk en Inkomen zelf.12

Ook het UWV geeft in 2005 te kennen in be-
paalde gevallen naar een uitgebreidere ondersteu-
ning van cliënten door de eigen re-integratiecoach 
toe te willen (SZW 2005, 6). Omdat het UWV in 
financiële zin geen risico draagt voor het gereali-
seerde resultaat en zodoende geen sterke ‘prikkel’ 
kent om het budget effectief te besteden, blijft daar 
de uitbestedingsverplichting echter onverminderd 
gelden. Ondanks die plicht valt ook daar een ten-
dens waar te nemen in de richting van meer eigen 
begeleiding. Met het vervallen van de ‘sluitende aan-
pak’ – waarin voor elke cliënt binnen een bepaalde 
termijn een traject moest worden opgesteld – wordt 
er meer ‘modulair’ ingekocht (RWI 2008a, 52 e.v.). 
Dat houdt in dat het UWV zich meer op kan werpen 
als overkoepelende begeleider waarbij enkel speci-
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fieke diensten uit worden besteed. Daar komt bij dat 
door een reorganisatie een deel van de arbeidsdes-
kundigen naar het UWV Werkplein toekomt om de 
cliënten uit de Wajong naar werk te begeleiden. Een 
van de mogelijkheden is dan ook om alles zelf op te 
lossen tot het je te veel wordt en dan pas externe be-
drijven aan te schrijven met de vraag of ze een aantal 
cliënten van het UWV over willen nemen (interview 
contractdeskundige UWV). 

Met het wegvallen van bovengenoemde ver-
plichting voor gemeenten en UWV ontstaat een 
soort schemergebied waarin deze instellingen zelf 
bepalen of er al dan niet wordt aanbesteed (interview 
programmaleider CPB). In dat schemergebied van 
lokaal gesitueerde afwegingen, ontstaat de ruimte 
voor een ‘terugtrekkende beweging’ van meer markt 
naar meer overheid. Geen luidruchtige nationalisa-
tie die het gevolg is van een expliciete beleidsstrate-
gie, zoals het geval was bij een aantal grote banken, 
maar een ‘stille nationalisatie’ die zich veel heime-
lijker voltrekt en wellicht nooit als zodanig geïnten-
deerd is (Koning 2009). Dat die ruimte ook daad-
werkelijk op deze manier wordt benut, suggereren 
de eerste resultaten over de aanbestedingen in 2008 
(cf. RWI 2008b, 39). Bij het UWV wordt inmiddels 
nog maar de helft van de trajecten uitbesteed. Ook 
de gemeente ontkomt niet aan deze tendens. Daar 
wordt de optie van externe uitbesteding nog maar 
in een kwart van de gevallen gekozen. Recentelijk 
heeft het UWV deze ‘stilte’ doorbroken en aan de 
bedrijven en het publiek kenbaar gemaakt dat de 
terugtrekkende beweging er een is die de komende 
tijd expliciet onderdeel van de beleidsvoering zal zijn 
(ANP 11 maart 2010). Sterker nog: ze is zelfs naar 
aanleiding van budgetproblemen abrupt gestopt met 
de inkoop van trajecten. Voor de bedrijven in kwes-
tie is deze ontwikkeling funest. Ze zien het aantal 
aangemelde cliënten dramatisch teruglopen. Van 
de 17 procent van het totale re-integratiebudget dat 
op de private markt wordt aanbesteed, is nu – naar 
schatting – nog maar 14 procent over. Zo is de op-
drachtgever ineens ook een concurrent geworden, 
waarbij niet duidelijk wordt op welke gronden er 
vanuit gemeente en UWV voor aanbesteden of ‘in-
besteden’ gekozen wordt.

‘Wat ons heel erg hindert, is dat onze bedrijven, 
onze leden heel transparant [zijn] over wat ze 
tegen welke kosten [doen] en met welk resultaat. 

Als je het hebt over een markt dan horen andere 
partijen in de markt dat dus ook te kunnen. 
Zodat je kan vergelijken en op basis van objec-
tieve gronden een keuze kan maken. En dat is 
nou juist niet tot stand gekomen.’ (interview 
manager Boaborea)

In tegenstelling tot eerder besproken opvattingen, 
vormde de IRO op zich geen onoverkomelijk obsta-
kel voor de grote bedrijven – het leverde hoogstens 
wat aanpassingsproblemen op. Ook de ‘economi-
sche omstandigheden’ zijn volgens Boaborea niet 
debet aan de penibele situatie waarin sommige re-
integratiebedrijven zich op dit moment bevinden. 
Eerder omgekeerd: de werkloosheid stijgt, dus zou 
je eerder een toegenomen vraag naar arbeidsbemid-
deling verwachten. Veel meer nog dan deze beide 
zaken is het de bovengenoemde ontwikkeling die 
ervoor zorgt dat een aantal bedrijven het heel zwaar 
heeft en zich genoodzaakt voelt mensen te ontslaan 
en tijdelijke contracten niet te verlengen.

5 Interveniërende voorwaarden
Uit bovenstaande beschrijving blijkt dat de regelge-
ving met betrekking tot de re-integratiemarkt in een 
korte tijd aanzienlijk is veranderd. Wat kun je op 
grond van die beschrijving concluderen over de rol 
van de overheid als ‘marktmeester’? Uit de initiële 
beleidsdocumenten waarin de verschillende stappen 
op weg naar een re-integratiemarkt worden geëxpli-
citeerd, spreekt een groot vertrouwen in de eigen 
verwachtingen met betrekking tot de effecten die 
het beleid zal hebben. Een van de centrale ideeën die 
uit die documenten naar voren komt, is het idee dat 
er een helder verschil kan worden gemaakt tussen 
een voorwaarde of conditie voor en een daadwerke-
lijke ingreep of interventie op de markt. Uitgangs-
punt is dat de markt ‘maximale ruimte krijgt om 
tot ontwikkeling te komen’ wat inhoudt dat ‘over-
heidsinterventie tot een minimum wordt beperkt’ 
(SZW 2002a, 1, cursivering GD). Als de overheid 
nog een taak heeft, dan is die gelegen in het stel-
len van voorwaarden of condities aan de werking van 
de markt in verband met het ‘borgen van publieke 
belangen’. Omdat het hier uiteindelijk altijd om de 
aanwending van publieke middelen gaat, is het zaak 
dat de effectiviteit en doelmatigheid van de re-inte-
gratiedienstverlening gewaarborgd is. De gedachte 
is met andere woorden dat er voorwaarden zijn die 
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op de een of andere manier ‘buiten’ de markt blijven 
staan en haar als het ware omgeven en dat er inter-
venties zijn die hun aangrijpingspunt ‘binnen’ de 
markt hebben. Schematisch ziet dit dualisme van de 
liberale beleidsfilosofie eruit als in figuur 1.

Figuur 1. Schematische weergave van het dualisme van de libe-

rale beleidsfilosofie

In het algemeen kun je stellen dat de meeste van 
de hiervoor behandelde procedures als ‘voorwaar-
den’ worden aangemerkt. In paragraaf 2 hebben we 
gezien dat de aanbestedingsprocedure vanuit die 
optiek een van de voorwaarden is voor een bloei-
ende, competitieve markt en dat de IRO een van de 
procedures is die dat zou moeten garanderen. In de 
literatuur staat het ‘IRO-effect’ bekend als de com-
binatie van de toegenomen tevredenheid bij cliënten 
over het re-integratietraject en een hoger slagings-
percentage. Waar de overheid op grond hiervan de 
loftrompet steekt over deze contractvorm, daar stelt 
het CPB dat men in feite totaal geen zicht heeft op 
de effectiviteit van de IRO omdat selectie-effecten 
op basis van de huidige gegevens niet te achterhalen 
zijn.13 Los van dit omstreden effect, kun je spreken 
van een veel minder controversiële manier waarop 
de IRO effect sorteert. Het is een aanbestedingspro-

cedure die als ‘voorwaarde’ voor een goed functio-
nerende markt zodanig in die markt ‘intervenieert’ 
dat een algehele configuratie in de markt voor re-
integratiebedrijven het gevolg is. Met de introduc-
tie van de IRO breekt een nieuwe fase aan waarin 
kleine bedrijven zich mengen in de strijd om cliën-
ten. Wat geldt voor de IRO, geldt in wezen ook voor 
de aanbestedingsprocedure die ze langzamerhand 
(deels) heeft overgenomen. Op het moment dat je 
het grootste gedeelte van het cliëntenbestand on-
derbrengt in (relatief) grote contracten, dan ‘past’ 
daar een markt bij van grote(re) spelers die op die 
contracten kunnen inschrijven. Ook de vrijheid van 
verschillende partijen die bij de re-integratiemarkt 
betrokken zijn, wordt als voorwaarde voor haar func-
tioneren gezien. In paragraaf 4 bleek dat de vrijheid 
van gemeenten en UWV om te kiezen tussen zelf 
uitvoeren of uitbesteden de facto een verkleining 
van de markt tot gevolg heeft. Wat dus begint als 
vrijheid voor de publieke instellingen die met re-
integratie zijn gemoeid, eindigt als een inkrimping 
van het marktaandeel van alle private bedrijven te-
zamen. Omgekeerd geldt hetzelfde. Als je – zoals in 
paragraaf 3 duidelijk werd – sterk inzet op de keuze-
vrijheid van cliënten als ‘basisvoorwaarde’ voor suc-
cesvolle re-integratie en individuele contracten intro-
duceert om die vrijheid te garanderen, dan heeft dit 
de facto gevolgen voor de ‘beheersbaarheid’ van de 
markt voor degenen die er als directe opdrachtgever 
bij betrokken zijn.

Met andere woorden: wat in overheidsbeleid 
begon als een relatief helder onderscheid tussen 
‘voorwaarden’ en ‘interventies’, blijkt in de praktijk 
veel diffuser uit te pakken. Dat leidt tot de volgende 
vraag: zouden de huidige en gewenste staat van de 
markt niet een explicieter object van aandacht moe-
ten zijn, zonder daarbij in de weg te worden gezeten 
door de onvruchtbare tegenstelling tussen het stel-
len van voorwaarden en het daadwerkelijk interve-
niëren? In ieder geval is het zaak in beleidsmatige 
vervolgstappen te verdisconteren dat alle voorwaar-
den voor marktwerking in deze sector (vooralsnog) 
interveniërende voorwaarden gebleken zijn.

Voorwaarde Interventie

Markt

Noten

Naast deze drie kwesties, zijn er (in ieder geval) nog twee 1 
andere procedures die door het ministerie van SZW van groot 
belang worden geacht. Zo wordt transparantie eveneens aan-

gemerkt als ‘voorwaarde’ voor een goed functionerende re-
integratiemarkt. In de vorm van ‘openbare benchmarks’ moe-
ten de resultaten van re-integratiebedrijven op het vlak van 
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kwaliteit en efficiëntie voor cliënten en overheidsinstanties 
inzichtelijk worden gemaakt. Daarnaast wordt hier – wegens 
ruimtegebrek – ook voorbij gegaan aan de uitbetaling als be-
sturingstechniek. Vanaf het begin wordt er gesleuteld aan 
de juiste formule om een ‘prikkel’ tot presteren bij private 
partners te leggen. Zie voor beide kwesties de uitgebreidere 
versie van de casus (Dix 2010).

Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het district West-Bra-2 
bant en Zeeland waar het aantal cliënten geringer is met als 
gevolg dat de grote re-integratiebedrijven daar veel minder 
actief zijn (interview contractdeskundige UWV).

Op dit moment vormt de vrije ruimte nog maar tien pro-3 
cent van het budget.

Landelijk geldt dat het aantal bedrijven waar het UWV 4 
zaken mee doet, is gegroeid van ongeveer 60 in 2004 tot 
meer dan 1600 vier jaar later (Schrijvershof e.a. 2008, 8). 
Het totaal aantal aanbieders ligt in 2008 rond de 2000. Ruim 
1000 bedrijven hebben één tot maximaal vijf trajecten (RWI 
2008a, 16).

Waarom vanuit het succesvolle experiment met de PRB’s 5 
niet is gekozen voor een landelijke invoering van deze budget-
teringsvorm – maar voor een andersoortige regeling – is mij 
nergens duidelijk geworden.

Uit de eindevaluatie van de IRO komt naar voren dat 6 
slechts twee procent via de zoekmachines van Boaborea of 
Blik op werk bij een re-integratiebedrijf uitkomt (Schrijvers-
hof e.a. 2008, 71).

Vanuit de ervaring van de cliënten ziet het plaatje er als 7 
volgt uit. Ongeveer een derde van de cliënten geeft aan de 
zoektocht naar een re-integratiebedrijf (erg) moeilijk te vin-
den, een derde staat er neutraal tegenover, en een derde er-
vaart het als (erg) makkelijk (Schrijvershof e.a. 2008, 68).

Overigens blijkt in hetzelfde onderzoek dat slechts zes à 8 
zeven procent van de cliënten via advertenties in kranten bij 
een re-integratiebedrijf uitkomt. Voor vijf à zes procent van de 
geënquêteerden geldt dat een re-integratiebedrijf hen recht-
streeks benaderde (Schrijvershof e.a. 2008 71).

Het merendeel van de arbeidsdeskundigen en re-inte-9 
gratiecoaches is van mening ‘dat cliënten hulp nodig heb-
ben bij het kiezen van een re-integratiebedrijf’ (Schrijvers-
hof e.a. 2008, 80). Daarbij geeft 80 tot 90 procent van hen 

de namen van een aantal re-integratiebedrijven. Alhoewel 
enigszins tentatief, komt deze weergave goed overeen met 
de resultaten omtrent de vergelijking die cliënten tussen re-
integratiebedrijven maken. Rond de 70 procent van de cliën-
ten geeft aan dat ze daadwerkelijk een vergelijking hebben ge-
maakt. Van deze groep geeft de overgrote meerderheid (zo’n 
80 procent) te kennen dat die vergelijking tussen de twee 
en de vier bedrijven bevatte. Op de een of andere manier is 
de grote hoeveelheid bedrijven waaruit kan worden gekozen, 
dus al teruggebracht tot een klein aantal (Schrijvershof e.a. 
2008, 66).

Uit de enquête komt naar voren dat de arbeidsdeskundige 10 
of re-integratiecoach van het UWV niet alleen een belangrijke 
bron van informatie is – dat geldt voor bijna de helft van de 
cliënten – maar dat ze bij vier op de tien cliënten ook het re-
integratiebedrijf hebben aangeraden dat uiteindelijk door de 
cliënt werd gekozen (Schrijvershof e.a. 2008, 71).

Wat geldt voor het kiezen van een bedrijf, geldt ook voor 11 
het tweede aspect van de keuzevrijheid die de IRO zou moe-
ten waarborgen – het opstellen van een eigen trajectplan. Uit 
de eindevaluatie blijkt dat slechts vijf procent het trajectplan 
grotendeels zelf heeft opgesteld. Voor bijna de helft geldt dat 
het trajectplan in samenspraak met het re-integratiebedrijf 
tot stand kwam en bij ongeveer 35 procent van de cliënten is 
het plan zelfs grotendeels door het bedrijf vormgegeven. Voor 
de overige cliënten speelde het UWV een (zeer) belangrijke 
rol in de totstandkoming van het traject (Schrijvershof e.a. 
2008, 83).

In het rapport van de Raad voor Werk en Inkomen over 12 
gemeentelijke beslissingen rondom de aanbesteding wordt 
gesproken van een ‘tendens (…) om meer in eigen beheer 
te gaan doen’. Teleurstellingen over de prestaties van re-
 integratiebedrijven vormen daarbij de belangrijkste overwe-
ging. Tegelijkertijd wordt duidelijk dat deze negatieve erva-
ringen nauwelijks worden geobjectiveerd (RWI, 2008b, iv, 
vergelijk 53 e.v. voor meer details over de overwegingen).

Zie bijvoorbeeld het rapport ‘Eindevaluatie IRO’ waarin 13 
gesteld wordt dat ‘bij de berekening van de kosten per plaat-
sing geen rekening [is] gehouden met verschillen tussen IRO-
cliënten en reguliere cliënten in de afstand tot de arbeids-
markt’ (Schrijvershof e.a. 2008, 6-7).
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Directeur van een re-integratiebedrijf waar zeven  –
jobcoaches werkzaam zijn – waaronder de direc-
teur zelf (27 januari 2010). Het bedrijf richt zich 
specifiek op cliënten met een Wajong-uitkering en 
begeleidt hen zowel op de werkplek als in de voor-
bereiding daarnaartoe. 
Contractdeskundige Inkoop en Re-integratie bij  –
het UWV (8 februari 2010). In die hoedanigheid 
enerzijds als adviseur verantwoordelijk voor het 
aansturen van werkcoaches op het UWV Werkplein 
en anderzijds als accounthouder voor het onder-
houden van relaties met vijftien re-integratie-
bedrijven die op de re-integratiemarkt in de regio 
Rijnmond actief zijn. 
Teamchef Begeleid Werken bij de afdeling  –
Detacheren en Begeleid Werken van de Gemeente 
Rotterdam (8 februari 2010). Was voorheen ma-
nager van een stichting die zich eveneens richtte 
op  cliënten met een Wajong-uitkering.
Programmaleider semipublieke diensten bij het  –
Centraal Planbureau (4 maart 2010). Vanaf het 
eerste moment als onderzoeker betrokken bij de 

ontwikkeling en het functioneren van de re-inte-
gratiemarkt.
Beleidsmedewerker Regie Werk en Inkomen bij  –
afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 
de gemeente Rotterdam (22 maart 2010). Houdt 
zich bezig met het (veranderen van het) inkoop-
beleid ten opzicht van externe re-integratiedienst-
verlening.
Beleidsmedewerkers Ministerie van Sociale Zaken  –
en Werkgelegenheid (12 april 2010).
Manager Inkoopontwikkeling en Advies van het  –
Inkoopbureau van de gemeente Rotterdam 
(15 april 1010). Het Inkoopbureau adviseert en 
 faciliteert gemeentelijke instellingen bij de inkoop 
van dienstverlening.
Inkoopadviseur van het Inkoopbureau van de  –
Gemeente Rotterdam (15 april 2010).
Manager Boaborea (26 april 2010). Boaborea is de  –
branchevereniging voor private dienstverleners 
die actief zijn op het vlak van werk, loopbaan en 
vitaliteit – waaronder re-integratiebedrijven.

Bijlage 1: Lijst geïnterviewden
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