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Managementsamenvatting 

Significant APE heeft eerder, in de periode 2018-2021, een langlopend evaluatieonderzoek1 uitgevoerd naar de 

Werkclubaanpak. De Werkclub biedt re-integratiedienstverlening specifiek voor de groep asielstatushouders (deels in 

opdracht van gemeenten). De doelgroep van de Werkclub bestaat uit ingeburgerde en niet-ingeburgerde 

vergunninghouders, door de Werkclub ‘members’ genoemd. De Werkclub begeleidt asielstatushouders naar hun eerste 

(start)baan of opleiding en zet die begeleiding voort tijdens deze baan en volgende banen, om de kans op duurzaam 

succes op de arbeidsmarkt te vergroten. Het begeleidingsprogramma kenmerkt zich door een integrale benadering: niet 

alleen wordt er gewerkt aan taalontwikkeling, ook is er ruime aandacht voor het ‘jobfit’ maken van de member en voor 

het vergroten van de zelfredzaamheid in het algemeen. 

Uit het eerdere evaluatieonderzoek kwam onder andere naar voren dat de Werkclub-aanpak effectief is in het vergroten 

van de kans op uitstroom uit de bijstand door werk. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wilde 

nu, een jaar na afronding van het evaluatieonderzoek, in kaart brengen of de gevonden positieve effecten (grotere kans 

op uitstroom naar werk en kostenbesparingen) duurzaam zijn. Ook was nog niet bekend of de Werkclubaanpak effectief 

is als het gaat om behoud van werk. Daarvoor was de onderzoeksperiode van de evaluatie te kort. Het ministerie heeft 

Significant APE daarom gevraagd om onderzoek te doen naar de duurzaamheid van de effecten van de 

Werkclubaanpak. Belangrijk om te vermelden is dat de maanden juli 2020 t/m juli 2021 er nu bij zijn gekomen. Dit waren 

maanden waarin in wisselende mate maatregelen van kracht waren vanwege COVID-19. Het is mogelijk dat deze 

maatregelen invloed hebben gehad op de resultaten, bijvoorbeeld op de mate van uitstroom uit de bijstand naar werk en 

de mate van baanbehoud. 

De volgende hoofdvraag stond centraal in het onderzoek: In hoeverre draagt de Werkclub-interventie bij aan het doel 

van de Werkclub, namelijk om vluchtelingen met een verblijfsvergunning uit de uitkering te begeleiden én te houden van 

startbaan naar een (hart)baan die bij ze past en waarmee ze bouwen aan een betere toekomst in Nederland? 

Om de netto effectiviteit van de Werkclub te kunnen meten hebben we de Werkclub-members gematcht aan een 

vergelijkbare groep statushouders in een vergelijkbare regionale arbeidsmarkt (de vergelijkingsgroep). Het was helaas 

niet mogelijk om te matchen op drie bepalende variabelen (gezondheid, taalbeheersing en opleidingsniveau) waardoor 

de statushouders uit beide groepen niet helemaal vergelijkbaar zijn. De resultaten moeten daarom met enige 

voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Uit dit onderzoek blijkt dat de Werkclub-aanpak waarschijnlijk effectief is in het 

vergroten van de kans op uitstroom uit de bijstand door werk. Na tien maanden is de kans dat Werkclub-members zijn 

uitgestroomd uit de bijstand doordat ze een baan hebben gevonden 100% groter dan voor een vergelijkbare groep 

statushouders in een vergelijkbare regionale arbeidsmarkt (de vergelijkingsgroep). Na ruim drie jaar is de kans op 

uitstroom uit de bijstand door werk voor een Werkclub-member nog zo’n 60% groter dan voor een niet-Werkclub-

member. De kans op uitstroom uit de bijstand door een studie of om een andere reden is niet verschillend voor de 

Werkclub-members en de vergelijkingsgroep.  

In de baankenmerken is op de lange termijn ook een positieve ontwikkeling te zien. Wanneer we een vaste groep van 

Werkclub-members volgen die in juli 2021 nog aan het werk zijn, zien we een stijging van het uurloon van 13,5% in 

gemiddeld 26 maanden werk. De gemiddelde omvang van hun contract is toegenomen van 23 uur in de week naar 30 

uur in de week. 

Het begeleiden van members op hun pad van een ‘startbaan’ naar hun ‘hartbaan’, en het behoud daarvan, blijkt een 

intensief, en daarmee kostbaar, traject te zijn. De Werkclub-aanpak is niet bewezen effectief als het gaat om behoud 

van werk. De kans op uitstroom uit werk naar WW of bijstand is niet statistisch significant verschillend tussen de 

 

1 Eindrapport evaluatie Werkclub (overheid.nl) 

https://open.overheid.nl/repository/ronl-b1235c8a-ab5a-499b-9c4c-e64b94d2802b/1/pdf/Slotrapport%20Evaluatie%20Werkclub.pdf
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Werkclub-members en de vergelijkingsgroep. Het komt regelmatig voor dat Werkclub-members wisselen tussen werk 

en bijstand. Van de Werkclub-members die tijdens het traject aan het werk zijn gegaan, zijn er 25 members in juli 2021 

nog steeds aan het werk. De Werkclub is zich ervan bewust dat er structureel meer inzet per member nodig is om nog 

betere resultaten te kunnen realiseren; in de praktijk ligt de nadruk nu vooral op de members die actieve begeleiding 

krijgen (in de eerste 26 weken). De Werkclub zou graag in de eindfase van het traject meer begeleiding bieden, zodat 

members hun baan makkelijker kunnen behouden.  
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond en doelstelling van het onderzoek 

Significant APE heeft eerder, in de periode 2018-2021, een langlopend evaluatieonderzoek2 uitgevoerd naar de 

Werkclubaanpak. De Werkclub biedt re-integratiedienstverlening specifiek voor de groep asielstatushouders (deels in 

opdracht van gemeenten). De doelgroep van de Werkclub bestaat uit ingeburgerde en niet-ingeburgerde 

vergunninghouders, door de Werkclub ‘members’ genoemd. De Werkclub begeleidt asielstatushouders naar hun eerste 

(start)baan en zet die begeleiding voort tijdens deze baan en volgende banen, om de kans op duurzaam succes op de 

arbeidsmarkt te vergroten. Het begeleidingsprogramma kenmerkt zich door een integrale benadering: niet alleen wordt 

er gewerkt aan taalontwikkeling, ook is er ruime aandacht voor het ‘jobfit’ maken van de member en voor het vergroten 

van de zelfredzaamheid in het algemeen. 

Uit het eerdere evaluatieonderzoek kwam onder andere naar voren: 

a. De Werkclubaanpak is effectief in het vergroten van de kans op uitstroom uit de bijstand door werk. Na 24 

maanden zijn ongeveer twee keer zoveel Werkclub-members uitgestroomd uit de bijstand naar werk als een 

vergelijkbare groep statushouders zonder deelname aan de Werkclub; 

b. We kunnen voorzichtig concluderen dat de Werkclub-interventie besparingen oplevert (vooral minder 

bijstandsuitkeringen) ten opzichte van de kosten; 

c. Uitvoeringsproblemen belemmeren verdere realisatie van de ambitieuze uitbreidingsplannen. 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil nu, een jaar na afronding van het evaluatieonderzoek, 

in kaart brengen of de genoemde positieve effecten (grotere kans op uitstroom naar werk en kostenbesparingen) 

duurzaam zijn. Ook is nog niet bekend of de Werkclubaanpak effectief is als het gaat om behoud van werk. Daarvoor 

was de onderzoeksperiode van de evaluatie te kort. Het ministerie heeft Significant APE daarom gevraagd om 

onderzoek te doen naar de duurzaamheid van de effecten van de Werkclubaanpak.  

1.2 Onderzoeksvragen 

Het onderzoek naar de duurzame effecten van de Werkclubaanpak geeft antwoord op de volgende hoofd- en deelvragen. 

 

 

2 Eindrapport evaluatie Werkclub (overheid.nl) 

Hoofdvraag: 

In hoeverre draagt de Werkclub-interventie bij aan het doel van de Werkclub, namelijk om vluchtelingen 

met een verblijfsvergunning duurzaam uit de uitkering te begeleiden én te houden van startbaan naar een 

(hart)baan die bij ze past en waarmee ze bouwen aan een betere toekomst in Nederland? 

 

Deelvragen: 

1.  Hoe zijn de Werkclub-interventie en het Werkclub-doel vormgegeven en hebben hier recent veranderingen 

plaatsgevonden?  

2.  Hoe presteren de Werkclub-deelnemers ten opzichte van vergelijkbare statushouders bij het vinden van 

betaald werk, uitstroom uit de bijstand, baanbehoud, uurloon, aantal werkuren en contracttype?  

3.  Wat zijn de werkzame bestanddelen van de Werkclub-interventie en hebben hier recent veranderingen 

plaatsgevonden?  

4.  Wegen de baten op tegen de (extra) kosten van de Werkclub-interventie?  

5.  In hoeverre werken de actoren betrokken bij de Werkclub-interventie effectief samen, welke mechanismen 

spelen hierbij een rol en hebben hier recent veranderingen plaatsgevonden?  

https://open.overheid.nl/repository/ronl-b1235c8a-ab5a-499b-9c4c-e64b94d2802b/1/pdf/Slotrapport%20Evaluatie%20Werkclub.pdf
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De onderzoeksvragen 2 en 4 zijn goeddeels kwantitatief van aard, en beantwoorden we aan de hand van data-analyses 

op bestanden van het CBS. Op deze twee vragen ligt de primaire focus van het onderzoek. De onderzoeksvragen 1, 3 

en 5 zijn meer kwalitatief van aard, en zijn bedoeld om de kwantitatieve uitkomsten van deze meting goed te kunnen 

duiden. Voor deze onderzoeksvragen hebben we een beperkt aantal betrokken organisaties en professionals 

gesproken. Het is hierbij niet de bedoeling geweest om het oorspronkelijke evaluatieonderzoek op dit punt over te doen. 

Het gaat er vooral om de ‘delta’ ten opzichte van het evaluatieonderzoek te meten, zodat belangrijke actuele 

ontwikkelingen zichtbaar worden gemaakt.  

1.3 Onderzoeksaanpak op hoofdlijnen 

Het onderzoek naar de duurzame effecten van de Werkclub bestond uit een kwantitatief en een kwalitatief deel. 

 

Voor de kwantitatieve analyses hebben we gebruikgemaakt van het CBS-microbestand ‘Asielcohort’. Bij de vorige 

meting waren deze datagegevens beschikbaar tot en met 1 juni 2020. Op dit moment zijn deze datagegevens 

beschikbaar tot en met 1 juli 2021. Dit betekent dat we met de nu beschikbare data hebben kunnen onderzoeken wat er 

op de langere termijn gebeurt (vanaf 2018 toen de eerste Werkclub-trajecten zijn gestart tot en met juli 2021). Voor de 

beantwoording van vraag 2 hebben we grotendeels dezelfde analyses als bij de vorige meting uitgevoerd, maar nu voor 

een jaar langer. We hebben daarbij dezelfde cohorten3 aangehouden als bij de vorige meting, omdat het onderzoek zich 

richt op de duurzaamheid van de effecten en die het beste gemeten kunnen worden bij cohorten die al langer bestaan. 

We hebben de Werkclub-members gematcht aan vergelijkbare statushouders in andere gemeenten met een 

vergelijkbare arbeidsmarkt om de netto effectiviteit te kunnen berekenen. Een belangrijke kanttekening daarbij is dat we 

niet konden matchen op een drietal bepalende variabelen: gezondheid, opleidingsniveau en taalbeheersing. Hierdoor 

zijn de aan elkaar gekoppelde statushouders niet helemaal vergelijkbaar. Dit betekent dat de resultaten met 

voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. Nadat we de langeretermijneffecten hadden onderzocht was het 

mogelijk om beter in kaart brengen of de baten opwegen tegen de (extra) kosten van de Werkclubinterventie (vraag 4). 

Voor de beantwoording van de kwalitatieve onderzoeksvragen hebben we een aantal interviews met betrokken partijen 

gehouden, om te vragen naar veranderingen of ontwikkelingen ten opzichte van het evaluatieonderzoek op het gebied 

van: de vormgeving van de Werkclub-interventie (vraag 1); de werkzame bestanddelen van de Werkclub-interventie 

(vraag 3); de samenwerking tussen betrokken actoren (vraag 5). Hiervoor hebben we gesproken met: 

a. De Werkclub: één interview met het management, één interview met vestigingsmanagers/trainers; 

b. Twee gemeenten; 

c. Een werkgever; 

d. Twee Werkclub-members. 

Voor meer toelichting zie de onderzoeksverantwoording in bijlage A. 

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 beantwoorden we de onderzoeksvragen over de duurzame effecten van de Werkclub. We geven eerst 

een antwoord per deelvraag en formuleren vervolgens een antwoord op de hoofdvraag. Hoofdstuk 3 is een 

gedetailleerde uitwerking van de kwantitatief meetbare effecten van de Werkclub-aanpak. 

 

In bijlage A is de onderzoeksverantwoording opgenomen voor het kwalitatieve en het kwantitatieve veldwerk.

 

3 Het gaat om drie cohorten vanuit Drechtsteden, vijf cohorten vanuit Eindhoven, vier cohorten vanuit de 

IJsselgemeenten en drie cohorten vanuit Rotterdam.  
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2 Duurzame effecten van de 
Werkclub-aanpak  
 

Het doel van deze evaluatie is om vast te stellen of de genoemde positieve effecten in eerdere evaluaties (grotere kans 

op uitstroom naar werk en kostenbesparingen) duurzaam zijn en of de Werkclubaanpak effectief is als het gaat om het 

behoud van werk. In dit hoofdstuk reflecteren we, van enige afstand, op de algehele werking van de Werkclub-

interventie, of deze bijdraagt aan het doel, namelijk om members uit de uitkering te begeleiden én te houden van een 

startbaan naar een (hart)baan. We geven eerst een antwoord per deelvraag en formuleren vervolgens een antwoord op 

de hoofdvraag. Hierbij verwijzen we meerdere malen naar het hoofdrapport over de Werkclub-aanpak dat in november 

2021 verschenen is, omdat daar een veel uitgebreidere kwalitatieve toetsing heeft plaatsgevonden. We vullen dit aan 

met de inzichten uit de zes gesprekken die wij voor dit onderzoek hebben gevoerd. In dit onderzoek naar de duurzame 

effecten van de Werkclub-aanpak lag de grootste nadruk op de kwantitatieve uitkomsten. Een gedetailleerde uitwerking 

van dit laatste is te vinden in hoofdstuk 3. 

2.1 Positieve ervaringen met de intensivering van het Werkclub-programma 

De eerste deelvraag luidt: Hoe zijn de Werkclub-interventie en het Werkclub-doel vormgegeven en hebben hier recent 

veranderingen plaatsgevonden?  

2.1.1 Intensivering Werkclub-programma 

Dit rapport verschijnt ruim vier jaar na de start van het Werkclub-programma. De Werkclub aanpak is continue in 

ontwikkeling op basis van nieuwe inzichten en ervaringen. In het afgelopen jaar is de grootste wijziging de intensiteit 

van het programma geweest. Eerst was er een begeleidingsperiode van drie jaar, waarvan de eerste twaalf weken 

training. Dit hield in dat de members per week twee trainingen over de arbeidsmarkt en een taaltraining volgden en ze 

kregen ook huiswerkopdrachten mee. Members waren echter na twaalf weken minder ver dan ze bij de Werkclub 

hadden gehoopt (de informatie beklijfde onvoldoende) en na de twaalf weken kwamen de members minder over de 

vloer waardoor ze sneller uit beeld raakten. Daarom heeft de Werkclub de begeleidingsperiode aangepast van drie naar 

twee jaar met een intensievere trainingsperiode van 26 weken. De waakvlam begeleiding blijft, dit noemt de Werkclub 

een ‘membership for life’. Dit betekent dat de member na twee jaar nog steeds bij de Werkclub terecht kan voor vragen 

en begeleiding. Trainingen zijn gezamenlijk en met een vaste groep. Een dagdeel is theoretisch (bijvoorbeeld wat staat 

er in een sollicitatiebrief), het tweede dagdeel is praktisch (aan de slag gaan met het schrijven van een sollicitatiebrief) 

en een dag per week wordt besteed aan praktische taalles. Huiswerkopdrachten werden voorheen vaak niet gemaakt, 

niet door onwil maar door omstandigheden zoals het niet beschikken over een laptop, kinderen thuis of simpelweg 

omdat ze vergaten om de huiswerkopdrachten te maken. Daarom voeren ze de opdrachten nu (gezamenlijk) uit tijdens 

de training. De eerste ervaringen met deze nieuwe – en intensievere – aanpak zijn positief. 

De 26 weken trainingsperiode is opgebouwd in vier blokken (zie figuur 1). Met het programma beoogt de Werkclub de 

zelfredzaamheid bij members te vergroten. De Werkclub heeft het programma dusdanig op inhoud uitgewerkt dat elke 

trainer dezelfde training kan geven, zonder eigen trainingen te hoeven maken. Ook is het nazorg-deel meer uitgedacht 

en uitgewerkt, hoewel het maatwerk blijft omdat het gaat om de behoefte van de members. Mensen stromen regelmatig 

al tijdens het programma uit. De Werkclub staat hierachter zolang de uitstroom duurzaam is (geen nulurencontract).  
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Figuur 1. Programma van de Werkclub 

2.1.2 Nazorg om de kans op duurzaam succes op de arbeidsmarkt te vergroten 

Het integrale programma is erop gericht om asielstatushouders naar hun eerste (start)baan te begeleiden. Deze 

begeleiding wordt (als een soort waakvlam) voortgezet tijdens deze baan en volgende banen, om de kans op duurzaam 

succes op de arbeidsmarkt te vergroten. De nazorg is niet vastomlijnd, het is afhankelijk van de behoefte van de 

member hoe intensief het contact onderhouden wordt. De belangrijke momenten (bijvoorbeeld bij aflopen contract) 

staan in ieder geval in het systeem van de Werkclub en daar krijgen de trainers een seintje van zodat ze contact kunnen 

opnemen met de member om te kijken hoe het gaat. Zoals eerder gezegd, het gehele begeleidingstraject door de 

Werkclub duurt zo’n twee jaar (tot en met 2021 was dit drie jaar), waarbij van de members een steeds grotere 

zelfredzaamheid wordt verwacht en de members toewerken naar het bereiken van een baan die ze helpt bouwen aan 

een betere toekomst in Nederland (de ‘hartbaan’).  

“Ik weet dat als ik een vraag over iets werkgerelateerd heb dat ik dan altijd even met iemand van de Werkclub kan 

bellen.” – Werkclub-member 

2.1.3 Verbreding van de doelgroep naar niet-uitkeringsgerechtigden 

De Werkclub werkt deels in opdracht van gemeenten en deels kunnen mensen zichzelf aanmelden. De gemeenten zijn 

– in tegenstelling tot eerder gedacht – een minder grote opdrachtgever geworden. Dit komt omdat in de aanloop naar de 

nieuwe Inburgeringswet 2021 veel gemeenten aanbestedingen of opdrachten in de markt hebben gezet voor participatie 

en hier veel organisaties (bijvoorbeeld reïntegratiebedrijven) op actief zijn. In bijvoorbeeld Rotterdam is deze 

aanbesteding gewonnen door een andere partij. De Werkclub heeft haar doelgroep daarom verbreed naar ook niet-

uitkeringsgerechtigden, voornamelijk jongeren4. Zij kunnen zichzelf aanmelden. Deze mensen worden gefinancierd 

vanuit fondsen5. Voor de Werkclub bestaat de financiering voor 60% uit fondsen.  

2.2 Na tien maanden zijn ongeveer twee keer zoveel Werkclub-members uitgestroomd uit de bijstand naar werk, en 

het verschil in uitstroom blijft bestaan na ruim drie jaar maar vlakt iets af 

 

De tweede deelvraag luidt: Hoe presteren de Werkclub-deelnemers ten opzichte van vergelijkbare statushouders? 

 

4 Deze mensen zitten niet in de analyses en kunnen daardoor niet tot een vertekend beeld leiden 

5 Zoals de Nationale Postcode Loterij, het Oranje Fonds, maar ook meer lokale fondsen zoals het Sint Laurensfonds en 

Fonds Schiedam Vlaardingen. 



 

 

 

 
9 

Om de netto effectiviteit van de Werkclub te kunnen meten hebben we de Werkclub-members gematcht aan een 

vergelijkbare groep statushouders in een vergelijkbare regionale arbeidsmarkt (de vergelijkingsgroep). Het was helaas 

niet mogelijk om te matchen op drie bepalende variabelen (gezondheid, taalbeheersing en opleidingsniveau) waardoor 

de statushouders uit beide groepen niet helemaal vergelijkbaar zijn. De resultaten moeten daarom met enige 

voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Uit dit onderzoek blijkt dat de Werkclub-aanpak waarschijnlijk effectief is in het 

vergroten van de kans op uitstroom uit de bijstand door werk. Na tien maanden is de kans dat Werkclub-members zijn 

uitgestroomd uit de bijstand doordat ze een baan hebben gevonden 100% groter dan een vergelijkbare groep 

statushouders in een vergelijkbare regionale arbeidsmarkt (de vergelijkingsgroep). De vergelijkingsgroep ontvangt ook 

voorzieningen vanuit de gemeente. Na ruim drie jaar (40 maanden) is de kans op uitstroom uit de bijstand door werk 

voor een Werkclub-member nog zo’n 60% groter dan voor een niet-Werkclub-member. Ook op langere termijn heeft de 

Werkclub dus een positief effect op de uitstroom uit de bijstand door werk. De kans op uitstroom uit de bijstand door een 

studie of om een andere reden is niet verschillend voor de Werkclub-members en de vergelijkingsgroep.  

De Werkclub-aanpak is niet bewezen effectief als het gaat om behoud van werk. Mogelijk speelt hierbij mee dat er 

vanwege COVID-19 allerlei beperkende maatregelen van kracht waren in een deel van de onderzoeksperiode (tot en 

met juli 2021). De kans op beëindiging van werk en instroom in de WW of bijstand is niet (statistisch) significant 

verschillend tussen de Werkclub-members en de vergelijkingsgroep. Wel stoppen Werkclub-members significant minder 

vaak met werken doordat ze een studie gaan volgen dan de vergelijkingsgroep. De kans op beëindiging van het werk 

met een andere reden (bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of vertrek uit Nederland) is niet significant verschillend voor 

Werkclub-members en de vergelijkingsgroep.  

Over de gehele onderzoekperiode zien we voor de Werkclub-members met werk een stijging van het gemiddelde 

uurloon van 45% in 42 maanden. Hierbij verschilt het welke Werkclub-members aan het werk zijn per maand doordat 

members werk vinden maar ook members weer werkloos worden, waardoor de meegenomen uurlonen per maand dus 

ook verschillen. Echter, ook als we een vaste groep van Werkclub-members volgen die in juli 2021 nog aan het werk 

zijn zien we een stijging van het uurloon, namelijk een toename van 13,5% in gemiddeld 26 maanden werk.   

Een aantal (27) Werkclub-members kwam niet voor in het asielcohort, waarschijnlijk doordat zij voor 1 januari 2014 naar 

Nederland zijn gekomen. Deze members konden dus niet meegenomen worden in de analyses. Ook was een aantal 

foutieve bsn’s aangeleverd; ook deze konden dus niet opgenomen worden in de analyses. Dit betekent dat niet de 

volledige groep Werkclub-members is opgenomen in de analyses en dat de uitkomsten dus kunnen afwijken van de 

gegevens waarover de Werkclub zelf beschikt. Daarnaast zijn de members die tijdens het Werkclub-traject zijn 

uitgevallen wel meegenomen in de analyses, omdat de gemeenten deze members niet apart hebben aangeleverd 

waardoor voor ons niet duidelijk was welke members niet het hele traject hebben gevolgd. Hierdoor kan het zijn dat de 

resultaten enigszins vertekend worden door deze statushouders. 

2.3 DNA-manager aangesteld en grotere focus op een-op-een match tussen member en werkgever 

De derde deelvraag luidt: Wat zijn de werkzame bestanddelen van de Werkclub-interventie en hebben hier recent 

veranderingen plaatsgevonden? 

In het hoofdrapport (2021) komen de werkzame bestanddelen van de Werkclub-aanpak uitgebreid aan bod. 

Samenvattend komt het op het volgende neer: 

Members, gemeenten en Werkclub-medewerkers zien de Werkclub als een laagdrempelige club waar members 

altijd terechtkunnen. Zij zijn positief over de intensieve, integrale en omvangrijke aanpak met aandacht voor didactiek 

en een positief zelfbeeld. Door de groepsgerichte aanpak is er sociale steun van de groep en door medewerkers, en 

door de trainers wordt gebruikgemaakt van de groepsdynamiek voor het bereiken van leerdoelen. Door de kwaliteit 

van de medewerkers en aandacht voor de (werknemers)vaardigheden die members nodig hebben voor een 
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duurzame toeleiding naar werk en/of opleiding en taalverwerving wordt de aanpak als succesvol beschreven. 

Tevens is verwachtingsmanagement naar members over het traject en mogelijke uitstroom naar opleiding of werk bij 

de intake een belangrijk werkzaam element. Wel wordt hierbij de ‘klik’ tussen begeleider en begeleide genoemd als 

voorwaarde om de aanpak effectief te maken. De Werkclub-aanpak is onderscheidend doordat in het contact met de 

members en medewerkers van de Werkclub sprake is van een gelijkwaardige relatie. In dit contact staan de eigen 

verantwoordelijkheid van de member en toeleiding naar zelfstandigheid centraal. (Bron: Eindrapport evaluatie 

Werkclub (overheid.nl))  

De belangrijkste veranderingen van het afgelopen jaar zijn het aanstellen van een DNA-manager om de kwaliteit van de 

Werkclub-aanpak te borgen en de focus op zoveel mogelijk een-op-een matching van members en werkgevers in plaats 

van meerdere members bij een werkgever te plaatsen. Als gevolg zijn er nieuwe trainers aangenomen en is het 

programma vernieuwd.  

2.3.1 DNA-manager om de kwaliteit en werkzame bestanddelen van de Werkclub interventie te borgen 

Sinds een jaar heeft de Werkclub een DNA-manager. Deze DNA-manager houdt de kwaliteit op verschillende vlakken in 

de gaten en zorgt ervoor dat de werkwijze van de verschillende vestigingen van de Werkclub overeenkomt, onder 

andere door een opleidingsprogramma voor trainers en begeleiding van de trainers op de werkvloer door de DNA-

manager en een adviseur Talent & Ontwikkeling. De DNA-manager is betrokken bij het aannemen van personeel en 

heeft het nieuwe programma (zie paragraaf 2.1.1.) mede-ontwikkeld. De DNA-manager zal ook in de gaten houden of 

de werkzame bestanddelen voldoende terugkomen in de praktijk.  

2.3.2 Werkgeverbenadering: geen primaire focus op de werkgever; focus ligt op de members 

In het hoofdrapport (2021) kwam naar voren dat een goede werkgeversbenadering nog om verbetering vroeg. Uit het 

interview met het management van de Werkclub kwam naar voren dat een inzicht van de afgelopen tijd was dat ze 

zoveel mogelijk unieke werkgevers willen vinden. Dit maakt het voor de Werkclub ingewikkelder om te coachen maar 

het zorgt voor een betere match: “meer focus op de hartbaan, minder op nu geld verdienen en uren maken”. De 

arbeidsmarkt is ten tijde van dit onderzoek gunstig, dus veel members gaan zelf op zoek. Verder heeft de Werkclub ook 

goede contacten, bijvoorbeeld voor banen in de bouw (loodgieter, timmerman, tegelzetter). Als het zoeken van een 

baan wat moeizamer verloopt, kunnen de members een baan zoeken via de warme contacten van de Werkclub. De 

Werkclub houdt zich vooral bezig met het voorbereiden van de members op een baan en niet zozeer op het matchen 

van de member aan een passende werkgever (al kunnen ze hier wel in meedenken). We hebben één werkgever 

gesproken voor dit onderzoek. In onderstaand kader staat de ervaring van de werkgever met de Werkclub. 

“Ik kende de Werkclub in eerste instantie niet omdat de persoon die ik in dienst had genomen via een 

recruitmentbureau binnen was gekomen. De Werkclub-trainer is in beeld gekomen toen het even wat minder ging 

met Tamer (fictieve naam), dit was na ongeveer drie weken. Tamer gaf bij mij aan dat hij graag gezamenlijk contact 

op wou nemen met de trainer. We hebben toen een fijn gesprek gehad, onder andere over het vertrouwen hebben in 

eigen kunnen. De trainer is toen op een zaterdag gaan wandelen met Tamer en ook ik heb nog contact gehad met 

de trainer over Tamer. Sindsdien gaat het goed. De rol van de trainer en daarmee de Werkclub is niet te 

onderschatten. Ik heb met eigen ogen gezien dat ze een echte steun is voor de members en daarmee indirect ook 

voor de werkgevers. De betrokkenheid is hoog, er werkt in ieder geval één iemand die op zijn vrije zaterdag gaat 

wandelen en tijd en moeite in een persoon steekt.” - Werkgever 

In dit voorbeeld wordt zichtbaar dat de Werkclub vooral gericht is op de members. Als de members een steuntje in de 

rug nodig hebben, kunnen ze een beroep doen op de Werkclub. De Werkclub is minder gericht op de communicatie 

richting werkgevers.  

https://open.overheid.nl/repository/ronl-b1235c8a-ab5a-499b-9c4c-e64b94d2802b/1/pdf/Slotrapport%20Evaluatie%20Werkclub.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-b1235c8a-ab5a-499b-9c4c-e64b94d2802b/1/pdf/Slotrapport%20Evaluatie%20Werkclub.pdf
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2.4 Voorzichtige conclusie mogelijk: Werkclub-interventie levert besparingen op ten opzichte van kosten  

De vierde deelvraag luidt: Wegen de baten op tegen de (extra) kosten van de Werkclub-interventie? 

Gelijk aan de meting in 2021 is er een vergelijking gemaakt tussen de verwachte kosten voor een jaar bijstandsuitkering 

voor een alleenstaand persoon (ruim € 15.000,- per jaar in 2022) en de kosten voor de begeleiding vanuit de Werkclub 

(€ 4.000 tot € 6.000 per member), minus de bijdrage van sociale werkgelegenheidsfondsen (ongeveer € 1.000,- per 

traject). Aanvullend worden de Werkclub-trajecten gedeeltelijk gefinancierd door publieke en private fondsen. De 

uitvoeringskosten voor de gemeente bedragen ook nog zo’n € 4.200,- per bijstandsgerechtigde6. Door het ontbreken 

van gedetailleerde kwantitatieve gegevens kunnen we in dit rapport geen uitspraken doen over de exacte kosten en 

baten van de Werkclub-aanpak. Als een member vier tot zes maanden eerder naar werk uitstroomt door de Werkclub-

aanpak, zijn in potentie de kosten van het Werkclub-traject al ‘terugverdiend’, nog los van de overige maatschappelijke 

baten die het oplevert. Uit een grove berekening blijkt dat de bijstandsduur in de 40 maanden na de start van een 

Werkclub-traject tussen de vijf en negen maanden korter is voor Werkclub-members. Dat betekent dat de kosten van 

een Werkclub-traject grofweg per saldo lager zijn dan het niet inzetten van een Werkclub-traject, door de bespaarde 

uitkeringslasten en kosten voor begeleiding en beleidsontwikkeling.  

De Werkclub is niet alleen gericht op duurzame uitstroom van members naar (studie en) werk, maar wil met de 

intensieve aanpak ook helpen om problemen op andere leefgebieden te voorkomen. Het is mogelijk dat zich ook 

‘zachte’ resultaten voordoen, zoals verhoogd zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, taalniveau en kennis van de 

Nederlandse arbeidsmarkt en cultuur. Deze effecten werden in het voorgaande onderzoek benoemd in gesprekken met 

members en Werkclub-medewerkers en deels gemeten in andere onderzoeksprojecten. 

Ondanks deze voorzichtige conclusie hebben de twee gemeenten die wij hebben gesproken in dit onderzoek het 

afgelopen jaar geen nieuwe mensen aangemeld bij de Werkclub. In een gemeente komt dit doordat een andere partij de 

aanbesteding heeft gewonnen en in de andere gemeente komt dit doordat ze niet geheel tevreden waren over de 

Werkclub-trajecten door problemen in de uitvoering (dit is in het hoofdrapport van 2021 uitgebreider aan bod gekomen).  

2.5 Afstemming en samenwerking gecentreerd rondom de Werkclub-member 

De vijfde deelvraag luidt: In hoeverre werken de actoren betrokken bij de Werkclub-interventie effectief samen, welke 

mechanismen spelen hierbij een rol en hebben hier recent veranderingen plaatsgevonden?  

2.5.1 Afstemming en samenwerking met gemeenten en werkgevers 

We hebben voor dit onderzoek met twee gemeenten gesproken die het afgelopen jaar geen mensen meer hebben 

aangemeld bij de Werkclub, daardoor was het niet relevant om verder door te vragen over de samenwerking. Verder 

hebben we slechts met een werkgever gesproken. Deze werkgever was tevreden over hoe de Werkclub hun 

werknemer heeft begeleid op het moment dat hij vastliep. De Werkgever heeft verder geen contact met de Werkclub.  

Een voorzichtige conclusie (gezien het beperkte aantal gesprekken) uit dit onderzoek is dat de primaire focus van de 

Werkclub bij de Werkclub-members ligt en wat zij aan ondersteuning nodig hebben. Als het daarvoor nodig is om met 

de Werkgever of gemeente in gesprek te gaan dan doen ze dat, maar dit heeft geen primaire focus. In het vorige 

onderzoek werd de beperkte afstemming met de Werkclub als een gemis ervaren door gemeenten en werkgevers, 

maar daar kunnen we nu geen uitspraken over doen. De Werkclub-medewerkers gaven aan dat ze met de gemeenten 

periodieke gesprekken voerden en dat de gemeenten toegang hebben tot het systeem van de Werkclub zodat ze zelf 

op individueel niveau informatie over de member kunnen inzien. Halfjaarlijks levert de Werkclub een rapportage op, 

 

6 Bron: Berenschot, 2022. Herijking Gemeentefonds Participatie: Handreiking en toelichting op de rekentool Cluster 

Participatie.  
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onder andere over het aantal members dat uitgestroomd is. Op casusniveau hebben de Werkclub-medewerkers wel 

eens contact met consulenten bij de gemeente. Met de werkgevers hebben ze vaak geen rechtstreeks contact. De 

redenen hiervoor zijn dat de members dit zelf niet altijd willen en daarnaast wil de Werkclub hen juist stimuleren in 

zelfredzaamheid. Dit past bij de Werkwijze van de Werkclub. 

“Het contact met een werkgever is minimaal, zeker als de member zelf werk heeft gezocht, dan weet de werkgever vaak 

niet van het bestaan van de Werkclub en dat is ook goed.” – Medewerker van de Werkclub  

2.6 Duurzame effecten van de Werkclub aanpak zichtbaar 

In deze laatste paragraaf volgt de voorlopige beantwoording van de hoofdvraag: In hoeverre draagt de Werkclub-

interventie bij aan het doel van de Werkclub, namelijk om vluchtelingen met een verblijfsvergunning uit de uitkering te 

begeleiden én te houden van startbaan naar een (hart)baan die bij ze past en waarmee ze bouwen aan een betere 

toekomst in Nederland? 

Ook in dit onderzoek naar de duurzame effecten van de aanpak blijkt dat de Werkclub-aanpak waarschijnlijk effectief is 

in het vergroten van de kans op uitstroom uit de bijstand door werk. Na tien maanden is de kans dat Werkclub-members 

zijn uitgestroomd uit de bijstand doordat ze een baan hebben gevonden 100% groter dan voor de vergelijkingsgroep. 

De vergelijkingsgroep ontvangt ook voorzieningen vanuit de gemeente. Na ruim drie jaar is de kans op uitstroom uit de 

bijstand door werk voor een Werkclub-member nog zo’n 60% groter dan voor een niet-Werkclub-member. De kans op 

uitstroom uit de bijstand door een studie of om een andere reden is niet verschillend voor de Werkclub-members en de 

vergelijkingsgroep.  

De twee members die wij hebben gesproken geven aan dat de Werkclub een grote impact heeft gehad op hun leven.  

“Door de Werkclub heb ik een veel breder netwerk gekregen en ben ik beter wegwijs geworden in de Nederlandse 

arbeidsmarkt. Ik ben nu op een hele mooie plek terecht gekomen waar ik mijn talenten in kan zetten. De groep waar ik 

de trainingen mee deed is voor een mij een soort familie geworden.” – Werkclub-member  

“De Werkclub heeft mij veel motivatie gegeven om op zoek te gaan naar een passende studie. Daarbij hebben ze veel 

geduld met mij gehad (zegt hij lachend) omdat ik zo vaak ben veranderd van opleiding, maar ze dachten elke keer weer 

goed met mij mee wat goed bij mij zou passen” – Werkclub-member 

Het begeleiden van members op hun pad van een ‘startbaan’ naar hun ‘hartbaan’, en het behoud daarvan, blijkt een 

intensief, en daarmee kostbaar, traject te zijn. De Werkclub-aanpak is niet bewezen effectief als het gaat om behoud 

van werk. De kans op uitstroom uit werk naar WW of bijstand is niet statistisch significant verschillend tussen de 

Werkclub-members en de vergelijkingsgroep. Het komt regelmatig voor dat Werkclub-members wisselen tussen werk 

en bijstand. De Werkclub is zich ervan bewust dat er structureel meer inzet per member nodig is om nog betere 

resultaten te kunnen realiseren; in de praktijk ligt de nadruk nu vooral op de members die actieve begeleiding krijgen (in 

de eerste 26 weken). De Werkclub zou graag in de eindfase van het traject meer begeleiding bieden, zodat members 

hun baan makkelijker kunnen behouden.  

“Of members hun baan behouden is heel wisselend. Soms moet iemand na een maand proeftijd al stoppen, als er te 

veel communicatieproblemen zijn. Maar er zijn ook members waar het beter loopt dan verwacht. Bijvoorbeeld iemand 

die een contract aangeboden kreeg voor zeven maanden maar aangaf twaalf maanden te willen en dat was gelukt. 

Soms zeggen mensen zelf hun baan op. Maar we hameren erop dat ze dat pas doen als ze een nieuwe baan hebben” – 

medewerker van de Werkclub
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3 Kwantitatief meetbare effecten 
van de Werkclub-aanpak 
 

In dit hoofdstuk beschrijven we de kwantitatief meetbare effecten van de Werkclub-aanpak. We kijken eerst naar de 

bruto-effecten. Dit betekent dat we alleen naar resultaten van de Werkclub-members kijken. Vervolgens kijken we naar 

de netto-effecten. Ook zonder Werkclub zouden sommige statushouders uitstromen uit de bijstand en een baan vinden, 

maar de vraag is hoeveel er meer uitstromen uit de bijstand en een baan vinden dankzij de Werkclub. Dit noemen we 

het netto-effect van de Werkclub-aanpak. Om de netto-effecten van de Werkclub zo goed mogelijk vast te stellen, 

vergelijken we de Werkclub-members met een zo goed mogelijk vergelijkbare groep asielstatushouders. Voor het 

huidige onderzoek is dezelfde groep Werkclub-members onderzocht als bij het voorgaande onderzoek en is de 

vergelijkingsgroep ook hetzelfde gehouden. Waar relevant benoemen we de ontwikkelingen ten opzichte van de vorige 

meting. Dit geeft een beeld bij de langeretermijneffecten. 

 

In paragraaf 3.1 beschrijven we eerst de Werkclub-members en de selectie van zo goed mogelijk vergelijkbare 

asielstatushouders. Daarna kijken we achtereenvolgens naar drie verschillende onderwerpen: uitstroom uit de bijstand 

naar werk, opleiding of overig (paragraaf 3.2), baanbehoud (paragraaf 3.3) en doorgroei in de baan in uurloon en 

omvang en type contract (paragraaf 3.4). Waar dit goed mogelijk is, brengen we naast bruto-effecten ook de netto- 

effecten in beeld.  

3.1 Samenstelling van de groep Werkclub-members 

Als we kijken naar de samenstelling van de groep Werkclub-members blijkt dat meer mannen dan vrouwen deelnemen 

aan het Werkclub-programma (76% is man en 24% is vrouw). In een onderzoek van De Gruijter en Razenberg7 komt 

naar voren dat vrouwelijke asielstatushouders minder bij gemeenten in beeld zijn en over het algemeen minder vaak 

een re-integratietraject naar werk aangeboden krijgen vanuit de gemeente. Uit dat onderzoek blijkt dat gemeenten 

verwachten dat de kans op succesvolle uitstroom uit de bijstand groter is bij mannen dan bij vrouwen. De Werkclub 

geeft aan dat de verdeling tussen mannen en vrouwen de laatste tijd meer in evenwicht is gekomen, dankzij 

fondsengeld en eigen aanmeldingen. Deze members vallen echter buiten scope van dit onderzoek. 

 

Aan het begin van de onderzoeksperiode was iets minder dan de helft van de members jonger dan 27 jaar (49%). Dit is 

mede te verklaren doordat in één gemeente de kandidaten worden aangeleverd door het jongerenloket. Om deel te 

kunnen nemen aan het programma, dienen members bij de start van het traject jonger dan 27 jaar te zijn. Het 

management van de Werkclub heeft aangegeven dat potentiële members onder de 19 jaar vaak trajecten bij 

organisaties gaan volgen die de focus volledig op jongeren hebben liggen. Het gaat zowel om mensen met 

werkervaring (als werknemer of als zelfstandige) als zonder werkervaring. Verder zijn de members in de andere 

gemeenten qua leeftijd zeer divers. Onder de members zijn zowel hoog-, middelbaar- als laagopgeleiden 

vertegenwoordigd. 

 

Wat betreft het land van herkomst komen de meeste Werkclub-members uit Syrië (59%), en daarna uit Eritrea (22%), 

gevolgd door andere landen (18%). Dit komt overeen met het SCP-rapport Syriërs in Nederland waaruit blijkt dat Syriërs 

de grootste groep statushouders zijn in Nederland (Dagevos et al., 2018). Ook is te zien dat het aandeel 

asielstatushouders uit Syrië in het totale aantal afgegeven verblijfsvergunningen is toegenomen. Overigens geven 

Werkclub-trainers aan dat de groep uit Syrië niet homogeen is. Er zijn veel Koerdische members.  

 

 

7 Gruijter, M. de & Razenberg, I. (2019). Work first, vrouwen later? Arbeidstoeleiding van vrouwelijke statushouders. In:  

Beleid en Maatschappij 2019 (46)1, 7-22 
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Nationaliteit Aantal Percentage 

Syrië 107 59,4 

Eritrea 40 22,2 

Overig of onbekend 33 18,3 

Tabel 1. Verdeling herkomstland members 

Bij aanvang van de onderzoeksperiode had 59% van de members drie jaar of langer een verblijfsvergunning. Bijna een 

derde had twee tot maximaal drie jaar een verblijfsvergunning (28,3%). Bijna een kwart (12,8%) van de members had 

korter dan twee jaar een verblijfsvergunning. Het relatief grotere aandeel van members dat al enige tijd in Nederland is, 

heeft te maken met de selectie van members door de gemeente en Werkclub. Uit de interviews komt naar voren dat zij 

met name mensen selecteren “die wel wat begeleiding kunnen gebruiken”, maar die ook ongeveer A2-taalniveau 

hebben, van wie wordt ingeschat dat ze zich kunnen ontwikkelen en “die geen acute problemen hebben”. Dat betekent 

dat Werkclub-members niet de makkelijkst bemiddelbare klanten zijn, die zichzelf meteen kunnen redden op de 

arbeidsmarkt of die de gemeente zelf makkelijk kan begeleiden naar een baan. Ook zijn het niet de zeer moeilijk 

bemiddelbare klanten (acute psychische klachten zoals psychoses is bijvoorbeeld een contra-indicatie). Het profiel van 

de Werkclub-members zit hier tussenin: personen met potentie, maar die de gemeente zelf in de afgelopen jaren niet 

naar een baan heeft kunnen begeleiden.  

 

Tot slot: over de samenstelling van de onderzochte Werkclub-members stellen we vast dat de meeste members het 

Werkclub-traject volgen in de gemeente Eindhoven (28,9%), Rotterdam (27,2%) en de IJsselgemeenten (25,6%).  

 

Nationaliteit Aantal Percentage 

Drechtsteden 33 18,3 

Eindhoven 52 28,9 

Rotterdam 49 27,2 

IJsselgemeenten 46 25,6 

Tabel 2. Aantallen members per deelnemende gemeente 

Sinds 2018 zijn er trajecten op verschillende momenten begonnen. Dit is ook te verklaren doordat alle vier gemeenten 

op een ander moment zijn gaan samenwerken met de Werkclub. Dit en verschillende startmomenten maakt dat we in 

de kwantitatieve analyse niet alle members even lang kunnen ‘volgen’. Het laatste moment waarover wij data hebben is 

1 juli 2021. Voor 36 Werkclub-members hebben we over een kortere periode data kunnen gebruiken voor dit onderzoek 

omdat zij korter dan twee jaar voor 1 juli 2021 begonnen zijn aan het Werkclub-traject. Voor 61 members geldt dat zij 

twee tot drie jaar deelnamen aan het Werkclub-programma. Tot slot zijn er 83 members die langer dan drie jaar voor 1 

juli 2021 zijn begonnen aan het Werkclub-programma en in principe het programma dus hebben afgerond aan het einde 

van de onderzoeksperiode.  

3.1.1 Vergelijkingsgroep van zo goed mogelijk vergelijkbare groep asielstatushouders 

Om uitspraken te kunnen doen over de netto-effectiviteit van de Werkclub-aanpak hebben we een zo goed mogelijk 

vergelijkbare groep van asielstatushouders samengesteld. Dit betekent dat de asielstatushouders zoveel mogelijk 

dezelfde achtergrondkenmerken hebben en dat de asielstatushouders in een gemeente wonen met zo veel mogelijk 

gelijke arbeidsmarktkansen. We hebben de vergelijkingsgroep hetzelfde gehouden als bij de netto-effectiviteitsanalyse 

van de vorige meting. Het is niet goed mogelijk om niet-deelnemende statushouders voor de vergelijkingsgroep te 

selecteren die in de gemeenten wonen waar de Werkclub actief is. Er is immers naar verwachting een reden waarom zij 

niet deelnemen aan de Werkclub, bijvoorbeeld een te hoog of te laag taalniveau. Dit noemen we selectie-effecten. Een 

vergelijkingsgroep bestaande uit statushouders woonachtig in Werkclub-gemeenten die niet zijn geselecteerd voor de 

Werkclub zou daarom kunnen leiden tot een overschatting of een onderschatting van het effect van de Werkclub op de 

uitkomsten (kans op uitstroom uit de bijstand en baanbehoud). Wij hebben daarom voor iedere Werkclub-gemeente een 

selectie gemaakt van gemeenten waar geen Werkclub-aanpak is, maar die verder zo veel mogelijk lijken op de 

Werkclub-gemeenten. Hierbij laten wij buiten beschouwing wat de re-integratieaanpak voor statushouders is in de 

betreffende referentiegemeenten. Wij beschikken immers niet over deze informatie voor alle gemeenten. We weten 
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alleen voor alle gemeenten of zij re-integratievoorzieningen inzetten voor statushouders maar niet of dit specifieke 

voorzieningen voor statushouders betreffen. Overigens zijn dit ook deels voorzieningen die ook voor Werkclub-

members kunnen worden ingezet, zoals loonkostensubsidie. 

Per Werkclub-gemeente hebben we onderzocht welke niet-Werkclub-gemeenten het meest op de Werkclub-gemeente 

lijken als we kijken naar de volgende kenmerken:  

a. Aantal huishoudens met een bijstandsuitkering ten opzichte van het totaal aantal huishoudens in de gemeente in 

2018; 

b. Aantal banen ten opzichte van het aantal inwoners van 15 tot en met 64 jaar in de gemeente in 2018; 

c. Aantal openstaande vacatures ten opzichte van de werkloze beroepsbevolking per arbeidsmarktregio in 2018; 

d. Werkloze beroepsbevolking ten opzichte van de totale beroepsbevolking in de gemeente in 2018; 

e. Gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens in de gemeente in 2019.8  

Vervolgens hebben we iedere member gematcht aan één of meer statushouders met dezelfde kenmerken die wonen in 

een van de top-10 meest vergelijkbare gemeentes qua arbeidsmarkt. 9 We hebben hiervoor gekeken naar de volgende 

kenmerken: 

a. Verblijfsituatie (eigen woonruimte in de gemeente); 

b. Geslacht; 

c. Leeftijd; 

d. Jaren in Nederland (twee jaar of korter, twee t/m drie jaar, langer dan drie jaar); 

e. Nationaliteit (Syrië, Eritrea, overig/onbekend); 

f. Of de persoon gezinshereniger is of nareiziger10; 

g. Samenstelling van het huishouden; 

h. Inburgeringstatus (inburgeringsplichtig, ontheffing of vrijstelling van de inburgeringsplicht, NT2-examen 

(Nederlands als tweede taal) of inburgeringsexamen gehaald of een overschrijding op de inburgeringstermijn). 

 

Als er onvoldoende matches waren in de top-10 van gemeenten die het meest lijken op de Werkclub-gemeente, hebben 

we steeds de eerstvolgende gemeente toegevoegd die het meest op de betreffende Werkclub-gemeente lijkt, totdat we 

voldoende matches hadden. Een uitgebreide uitleg van de selectie van de vergelijkingsgroep is te vinden in bijlage A. 

Een belangrijke beperking van de analyses is dat we niet konden matchen op gezondheid, opleidingsniveau en 

taalbeheersing omdat deze variabelen niet in de dataset zitten, terwijl dit wel belangrijke kenmerken zijn voor de kans 

op uitstroom uit de bijstand en behoud van werk.  

3.2 Duur tot members uit de bijstand raken en reden: werk, opleiding of anders 

3.2.1 Meer dan de helft van de Werkclub-members heeft werk of volgt een opleiding in juli 2021  

Het doel van de Werkclub is om statushouders uit een bijstandsuitkering te begeleiden en te houden. Uit de 

kwantitatieve analyse blijkt dat bijna twee derde (66%) van alle members in staat is om gedurende de 

onderzoeksperiode de bijstand (deels) te verlaten. Van alle members verkeerde 34% gedurende de gehele 

onderzoeksperiode in de bijstand.  

  

 

8 We hebben dit gedaan met behulp van een zogeheten Nearest Neighbour-analyse. 

9 We hebben dit gedaan met behulp van Coarsened exact matching (CEM). 

10 Het CBS maakt onderscheid tussen nareizigers en ‘reguliere gezinshereniging’.  
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In figuur 2 is de status van de Werkclub-members per juli 202111 te zien. Alle members ontvingen in de eerste maand 

van het Werkclub-traject een bijstandsuitkering. In juli 2021 ontving 45% van de members geen bijstandsuitkering meer. 

Deze groep members is in juli 2021 volledig actief12; het overgrote deel in een betaalde baan en een klein aantal in een 

opleiding. In juni 2020 ging het nog om 40% van de members; het laatste jaar van de onderzoeksperiode is dus 5% 

extra volledig actief geworden. Van de members ontving 55% in juli 2021 nog wel een bijstandsuitkering, 12% van deze 

groep ontving een bijstandsuitkering, maar had daarnaast ook nog een baan of volgde een opleiding. Als members 

wisselende inkomsten hebben, parttime aan het werk zijn en/of minder dan het sociaal minimum verdienen, wordt dit 

aangevuld door een toeslag of uitkering vanuit de overheid.  

 

Figuur 2. Status activiteit Werkclub-members in juli 2021 

3.2.2 Vooral members onder 27 jaar stromen door naar (beroeps)opleiding en members starten zelden een onderneming  

Naast arbeidstoeleiding stuurt de Werkclub ook aan op de start van een opleiding. Voor de Werkclub is wat de member 

zelf wil leidend, maar de trainers bewaken dat het werk aan bepaalde randvoorwaarden voldoet en als een opleiding 

mogelijkheden reëel vergroot, wordt dit ook meegewogen. De Werkclub stuurt met name aan op scholing bij jongeren 

zonder startkwalificatie. Van de 180 members volgden 148 members gedurende de gehele onderzoeksperiode geen 

formeel onderwijs.  

 

In juli 2021 volgden 24 members een formele opleiding13. Uit eerdere interviews kwam naar voren dat dit met name 

members zijn onder de 30 jaar. Zij stromen vaker door naar een mbo-opleiding, zowel bbl (werken en leren) als bol 

(voltijdopleiding), doordat zij vanwege hun leeftijd nog recht hebben op studiefinanciering. Als zij recht hebben op 

studiefinanciering, stromen zij uit de bijstand. Uit de interviews met gemeenten komt naar voren dat members ouder dan 

30 jaar daarom niet vaak kiezen voor een opleiding. Ook als de member doorstroomt naar een opleiding blijven de 

trainer (en indien de member is gekoppeld aan een coach) en coach van de Werkclub betrokken. Sommige members 

(van 30 jaar of ouder) denken dat een opleiding niet mogelijk is terwijl er wel opleidingsmogelijkheden zijn. In juli 2021 is 

51% aan het werk en 13,3% volgt een formele opleiding (hier zit overlap in: enkele members hebben werk en volgen 

een opleiding). Members volgen mogelijk wel cursussen of andere vormen van informeel onderwijs, maar dit kan niet 

achterhaald worden omdat CBS alleen formeel (DUO) onderwijs registreert. 

 

In het Werkclub-programma is, naast uitstroom uit de uitkering door werk en opleiding, het opzetten van een 

onderneming ook als een mogelijke route benoemd om de uitkering te verlaten. Uit eerdere interviews met de 

 

11 In dit rapport nemen we juli 2021 als meetmoment voor de analyses. Dit zijn de meest recente CBS-data die 

momenteel beschikbaar zijn. 

12 Personen die om andere redenen zijn uitgestroomd uit de bijstand, bijvoorbeeld omdat hun partner een baan kreeg, 

zijn niet meegenomen in de uitstroomcijfers. Het gaat hier dus echt om members die zelf actief zijn geworden en 

daarom geen bijstandsuitkering meer ontvangen.   

13 Opleidingen geregistreerd door DUO. 
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vestigingsmanagers en het management bleek dat een beperkt aantal members in staat is om via een onderneming de 

uitkering te verlaten. Vanwege het lage aantal members dat een onderneming start, hebben we deze members niet 

apart mee kunnen nemen in de data-analyse. 

3.2.3 Members onder de 27 jaar, mannen en members die langer dan drie jaar in het traject zitten hebben minder vaak een 

bijstandsuitkering  

Vrouwen die deelnemen aan de Werkclub ontvangen in juli 2021 veel vaker een bijstandsuitkering dan de mannelijke 

deelnemers (71% ten opzichte van 31%, zie figuur 2). Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld 

zwangerschappen waardoor tijdelijk niet gewerkt kan worden of alleenstaand zijn en voor de kinderen moeten zorgen. 

Cultureel kan het ook een hogere drempel voor vrouwen dan voor mannen zijn om te gaan werken aangezien zij vaak in 

de landen van herkomst niet naar school gingen (en dus geen diploma’s hebben) en niet werkten (en dus geen 

werkervaring hebben). 

“Uitdagend voor ons zijn de (alleenstaande) moeders met kleine kinderen; als er geen kinderopvang is kunnen wij 

eigenlijk weinig voor hen betekenen. We hebben daar laatst wel een evenement voor georganiseerd, waar we een paar 

members bij wie het wel is gelukt als rolmodel hebben gebruikt. Om focus te houden op wat er wel lukt. Vervolgens 

hebben we gekeken of de vrouwen kleine stapjes kunnen zetten, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of een ochtendje stage” - 

medewerker van de Werkclub 

Members jonger dan 27 jaar ontvangen in juli 2021 veel minder vaak een bijstandsuitkering dan members van 27 jaar of 

ouder.14 Waar 38% van de members onder de 27 jaar een bijstandsuitkering ontvangt, is dit bij members boven de 27 

jaar 55%. Deze bevinding komt overeen met eerder onderzoek waaruit blijkt dat de kans op doorstroom naar werk 

kleiner wordt naarmate de leeftijd bij het verkrijgen van de verblijfsstatus hoger is15. Dit kan ermee te maken hebben dat 

members die studeren studiefinanciering ontvangen (wanneer zij jonger zijn dan 30 jaar) en daarom geen recht hebben 

op een bijstandsuitkering. Ook is dit te verklaren door het feit dat members onder de 27 jaar sommige (bij)baantjes 

vanwege hun leeftijd sneller verkrijgen dan oudere members.  

 

 

14 Vanwege de beperkte omvang van de onderzoeksgroep (180 Werkclub-members) zijn niet alle uitsplitsingen hier 

mogelijk. Vanwege de stelregel dat er minimaal tien waarnemingen moeten zijn om te rapporteren, was het hier niet 

mogelijk om een uitsplitsing te maken naar geslacht. We benadrukken dat de gepresenteerde uitsplitsingen dus zijn 

gebaseerd op een relatief kleine onderzoeksgroep. 

15 Bron: Bakker, L., & Dagevos, J. (2017). Arbeidsmarktparticipatie asielmigranten: stroeve start en blijvende 

achterstand. In M. Maliepaard, B. Witkamp, & R. Jennissen (Eds.), Een kwestie van tijd? De integratie van 

asielmigranten: een cohortonderzoek (pp. 63–76). Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum 

(WODC). 
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Figuur 3. Ontvangen van bijstand of geen bijstand in juli 2021, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, nationaliteit en duur in 

traject op meetmoment 

In figuur 3 is ook te zien dat members afkomstig uit Eritrea in vergelijking tot members afkomstig uit andere landen van 

herkomst, minder vaak een bijstandsuitkering ontvangen in juli 2021. Slechts twee op de tien Eritrese members 

ontvangt in juli 2021 een bijstandsuitkering ten opzichte van ongeveer vijf op de tien van de members met de Syrische 

nationaliteit of een andere nationaliteit. In de categorie andere nationaliteit zitten onder andere members oorspronkelijk 

afkomstig uit Afghanistan, Irak en Iran. Deze bevinding past bij het landelijke beeld dat Eritrese statushouders 

vooruitlopen op het punt werk ten opzichte van statushouders met andere nationaliteiten16.  

In figuur 3 hebben we ook een uitsplitsing gemaakt tussen de members waarvan we voor twee tot drie jaar gegevens 

hebben en van members die we al langer dan drie jaar ‘volgen’.17 In de figuur is te zien dat wanneer members drie jaar 

of langer deelnemen aan het Werkclub-traject maar 28% van de members nog een bijstandsuitkering ontvangt aan het 

eind van de onderzoeksperiode. Wanneer de members twee tot drie jaar deelnemen aan het traject, is 56% van de 

members nog afhankelijk van een bijstandsuitkering. Dit laat zien dat als members verder in het Werkclub-traject zitten, 

zij minder afhankelijk worden van een bijstandsuitkering.  

3.2.4 Mannen, members onder 27 jaar en Eritreeërs hebben een kortere gemiddelde duur van de bijstandsuitkering 

In figuur 4 laten we zien hoe de relatieve duur van de bijstand ten opzichte van de onderzoeksperiode verschilt voor 

verschillende groepen (onder andere geslacht, leeftijd en land van herkomst). De figuur bevat voor iedere categorie 

twee staven, een voor de onderzoeksperiode van 2018 tot en met juni 2020 van het vorige rapport en een voor de 

huidige onderzoeksperiode van 2018 tot en met juli 2021. Uit de cijfers blijkt dat vrouwen en members boven de 27 jaar 

langer in de bijstand zitten dan mannen en jongeren. Daarnaast valt het op dat members uit Eritrea in vergelijking met 

Syriërs over de gehele onderzoeksperiode relatief korter een bijstandsuitkering ontvangen. 

 

16 Bron: CBS, 2021. Asiel en integratie 2021: cohortonderzoek asielzoekers en statushouders.  

17 De groep die we korter dan een jaar volgen is te klein om weer te geven, in verband met de privacyregels van het 

CBS. 
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In de figuur is ook te zien dat in vergelijking met de vorige meting, voor alle groepen (behalve members die twee tot drie 

jaar in het traject zitten) geldt dat de relatieve duur van de bijstand in de onderzoeksperiode 2018-juli 2021 lager is dan 

in de periode 2018-juni 2020. Dit betekent dat er in het laatste jaar (tussen juni 2020 en juli 2021) relatief weinig 

maanden met bijstand waren, oftewel dat er meer members uit de bijstand zijn gegaan.  

 

 

Figuur 4. Relatieve duur van de bijstand ten opzichte van de onderzoeksperiode, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, 

nationaliteit, duur sinds de verblijfsvergunning en duur in traject op meetmoment 

In bovenstaande figuur zien we tot slot dat voor de relatieve duur van de bijstand het bij een langere onderzoeksperiode 

wel wat blijkt uit te maken hoe lang een member in het bezit is van een verblijfsvergunning. De members die aan het 

begin van het Werkclub-traject 0-2 jaar of 2-3 een verblijfsvergunning hadden, hebben in de onderzoeksperiode 2018-

juli 2021 een lager aandeel bijstand dan de members die aan het begin van het programma drie jaar of langer een 

verblijfsvergunning hadden. Dit betekent dat members die korter een verblijfsvergunning hadden vaker uit de bijstand 

zijn gestroomd tussen juni 2020 en juli 2021 dan members die al drie jaar of langer een verblijfsvergunning hadden.  

3.2.5 Werkclub-aanpak is effectief in kans op uitstroom uit de bijstand door werk 

Voor het meten van het effect van de Werkclub op de kans om uit de bijstand te raken hebben we alleen mensen 

geselecteerd die bij de start van het Werkclub-traject in de bijstand zaten. In figuur 5 is per maand te zien hoeveel 

statushouders de bijstand zijn uitgestroomd doordat ze een baan hebben gevonden, vanaf de start van een Werkclub-

traject. De roze lijn betreft de Werkclub-members, de donkerblauwe lijn geeft de vergelijkingsgroep weer. In deze 

analyses konden 171 Werkclub-members worden meegenomen.   
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Figuur 5. Kans op uitstroom uit de bijstand door werk 

Er is duidelijk te zien in de figuur dat de kans op uitstroom significant groter is voor Werkclub-members dan voor 

vergelijkbare statushouders. Na ongeveer tien maanden is de kans op uitstroom uit de bijstand door het vinden van 

werk 100% groter voor Werkclub-members dan voor een vergelijkbare groep statushouders in een vergelijkbare 

regionale arbeidsmarkt. De statushouders in de vergelijkingsgroep ontvangen ook voorzieningen. Na ruim drie jaar (40 

maanden) is de kans op uitstroom uit de bijstand door werk voor een Werkclub-member nog zo’n 60% groter dan voor 

een niet-Werkclub-member. Ook op langere termijn heeft de Werkclub dus een positief effect op de uitstroom uit de 

bijstand door werk. 

Voor het onderzoeken van het effect van de Werkclub op de kans op uitstroom uit de bijstand hebben we een 

zogeheten ‘competing risk-analyse’ gedaan. Een competing risk-analyse betekent dat er meerdere dingen kunnen 

gebeuren die niet tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. We doen een competing risk-analyse omdat uitstroom uit de 

bijstand verschillende redenen kan hebben: werk, studie of bijvoorbeeld vertrokken uit Nederland, een andere uitkering 

of verliezen van het recht op een bijstandsuitkering om een andere reden.  

Tabel 3 laat de schattingsresultaten zien van een competing risk-analyse waarbij we kijken naar de kans op uitstroom 

uit de bijstand door werk. We laten de schattingsresultaten van drie modellen zien: in het eerste model zitten geen 

andere verklarende variabelen dan Werkclub-member (ja of nee); in het tweede model zit een aantal extra verklarende 

variabelen exclusief voorzieningen ingezet vanuit de Participatiewet; in het laatste model zitten extra verklarende 

variabelen inclusief voorzieningen ingezet vanuit de Participatiewet.  

Tabel 3. Schattingsresultaten competing risk-analyse - kans op uitstroom uit de bijstand door werk 

Verklarende variabelen Kans op uitstroom uit de bijstand door werk  
Werkclub-member (1=ja)  1,91*** 1,88 *** 1,75 *** 
leeftijd (referentie = jonger dan 27)       
27 t/m 39 jaar   1,29 *** 1,33 *** 

40 t/m 49 jaar   0,56 *** 0,58 *** 
50 jaar of ouder   0,18 *** 0,18 *** 
vrouw (1=ja)   0,18 *** 0,18 *** 
herkomstland (referentie = Syrië)       
Eritrea   1,33 *** 1,33 *** 
overig of onbekend   1,06  1,06  
jaren in Nederland (referentie = korter dan twee jaar)       
twee tot en met drie jaar   1,23  1,14  
langer dan drie jaar   2,58 *** 2,41 *** 
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*=significant bij significantieniveau van 10%; **=significant bij significantieniveau van 5%; ***=significant bij 
significantieniveau van 1%. 

 

In de tabel worden de kansen weergegeven als ‘hazard ratio’s’. Een hazard ratio van 1,75 betekent een 1,75 keer zo 

hoge kans op uitstroom uit de bijstand door werk door deelname aan de Werkclub-aanpak. De kans op uitstroom uit de 

bijstand door werk is door de Werkclub met 95% zekerheid tussen de 1,26 en 2,43 keer zo hoog 

(betrouwbaarheidsinterval niet in figuur). Bij de vorige meting was de hazard ratio nog 2,19. Dit betekent dat wanneer er 

over een langere periode wordt gekeken, de kans op uitstroom uit de bijstand door werk door de Werkclub wat afneemt, 

maar nog steeds fors groter is dan voor statushouders die niet door de Werkclub worden begeleid. 

Naast het positieve effect van de Werkclub zien we dat andere persoonskenmerken een rol spelen in de kans op 

uitstroom uit de bijstand door werk. Naarmate de leeftijd toeneemt, neemt deze kans af; ook vrouwen hebben een 

lagere kans op uitstroom. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld zwangerschappen waardoor tijdelijk niet 

gewerkt kan worden of alleenstaand zijn en voor de kinderen moeten zorgen. Cultureel kan het ook een hogere drempel 

voor vrouwen dan voor mannen zijn om te gaan werken aangezien zij vaak in de landen van herkomst niet naar school 

gingen (en dus geen diploma’s hebben) en niet werkten (en dus geen werkervaring hebben). 

Statushouders afkomstig uit Eritrea hebben een hogere kans op uitstroom uit de bijstand ten opzichte van 

statushouders afkomstig uit Syrië. Naarmate statushouders langer in Nederland zijn en als zij hun inburgeringsexamen 

hebben behaald, neemt de kans op uitstroom uit de bijstand door werk ook statistisch significant toe. Dit betreft niet 

alleen Werkclub-members maar ook de statushouders in de vergelijkingsgroep. Interessant is dat hogere werkloosheid 

in de gemeente waar de statushouder woont, geen significante invloed heeft op de kans op uitstroom door werk van de 

statushouders. Deze uitkomst kan te maken hebben met de lage variatie in werkloosheidspercentages van de gebruikte 

data, doordat we statushouders voor de controlegroep hebben geselecteerd die in vergelijkbare gemeenten wonen als 

de Werkclub-gemeenten qua arbeidsmarkt. In de analyse hebben we ook voorzieningen vanuit de Participatiewet 

meegenomen als verklarende variabelen. De geschatte hazard ratio’s hiervoor moeten met voorzichtigheid worden 

geïnterpreteerd. We zien bij statushouders met een participatieplaats, trainingen, vrijwilligerswerk of sociale activering, 

de kans op uitstroom uit de bijstand door werk statistisch significant lager is. Dit geeft waarschijnlijk vooral een selectie-

effect aan. Dit zijn vermoedelijk statushouders voor wie deze voorzieningen naar verwachting helpen om aan het werk 

te komen, terwijl andere statushouders dit mogelijk niet nodig hebben. Het kan dus niet worden gezien als een negatief 

effect van deze voorzieningen.  

3.2.6 Geen grotere kans op uitstroom uit de bijstand door een studie of andere reden, niet zijnde werk 

Figuur 6 laat zien dat de kans op uitstroom uit de bijstand door het gaan volgen van een studie nauwelijks verschilt 

tussen Werkclub-members en de vergelijkbare groep statushouders.  

examen gehaald (1=ja)   1,57 *** 1,58 *** 
werkloosheidspercentage gemeente   0,98  0,97  
voorzieningen ingezet vanuit de Participatiewet       
participatieplaats     0,84 ** 

coaching naar werk     0,99  
trainingen     0,71 *** 

vrijwilligerswerk     0,73 * 

sociale activering     0,35 *** 
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Figuur 6. Kans op uitstroom uit de bijstand in verband met een opleiding  

Dit wordt bevestigd in tabel 4 waarin we zien dat het effect van de Werkclub-aanpak op de kans op uitstroom uit de 

bijstand door het gaan volgen van een studie niet (of nauwelijks) statistisch significant is.  

 

Tabel 4. Schattingsresultaten competing risk-analyse - kans op uitstroom uit de bijstand door een studie 

*=significant bij significantieniveau van 10%; **=significant bij significantieniveau van 5%; ***=significant bij 
significantieniveau van 1%. 

 

De schattingsresultaten laten verder zien dat vooral jongeren onder de 27 jaar oud het vaakst een studie gaan volgen. 

In de leeftijdscategorie 27 tot en met 39 jaar ligt deze kans al bijna 80% lager. Van de statushouders van 40 jaar of 

ouder stroomt vrijwel niemand de bijstand uit door een studie. De kans op uitstroom uit de bijstand door een studie is 

statistisch significant hoger bij een verblijfsduur in Nederland van tussen de twee en drie jaar en bij een verblijfsduur van 

langer dan drie jaar en nadat statushouders hun inburgeringsexamen hebben behaald. Een hogere werkloosheid in de 

gemeente waar de statushouder woont, zorgt ook voor een grotere kans op uitstroom uit de bijstand door het volgen 

van een studie. Wanneer een statushouder trainingen of coaching naar werk krijgt vanuit de Participatiewet is de kans 

op uitstroom uit de bijstand door een studie ook hoger. Dit is omdat ze bij deze trainingen en coaching te weten komen 

of ze een opleiding nodig gaan hebben voor het werk wat ze willen gaan doen. 

 

Verklarende variabelen Kans op uitstroom uit de bijstand door een studie  
Werkclub-member (1=ja) 0,79  0,62 * 0,70  

leeftijd (referentie = jonger dan 27)       

27 t/m 39 jaar   0,22 *** 0,21 *** 

40 t/m 49 jaar   0,00 *** 0,00 *** 

50 jaar of ouder   0,00 *** 0,00 *** 

vrouw (1=ja)   1,05  1,08  

herkomstland (referentie = Syrië)       

Eritrea   1,09  1,08  

overig of onbekend   0,94  0,96  

jaren in Nederland (referentie = korter dan 2 jaar)       

2 tot en met 3 jaar   3,60 *** 3,73 *** 

langer dan 3 jaar   2,51 *** 2,58 *** 

examen gehaald (1=ja)   2,07 *** 2,06 *** 

werkloosheidspercentage gemeente   1,37 *** 1,41 *** 

voorzieningen ingezet vanuit de Participatiewet       

participatieplaats     0,90  

coaching naar werk     1,35 *** 

trainingen     2,11 *** 

vrijwilligerswerk     1,04  

sociale activering     1,21  
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Naast uitstroom uit de bijstand door werk of een studie zijn er tal van andere redenen waarom statushouders de bijstand 

uit kunnen stromen, zoals het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of vertrek uit Nederland. Hierbij zien we dat 

deze kans niet verschilt voor Werkclub-members en statushouders uit de vergelijkingsgroep (zie figuur 7 en tabel 5). 

 

Figuur 7. Kans op uitstroom uit de bijstand door andere uitkering/pensioen, geen inkomen, vertrokken uit Nederland of 

onbekend 

Tabel 5. Schattingsresultaten competing risk-analyse - kans op uitstroom uit de bijstand door andere 

uitkering/pensioen, geen inkomen, vertrokken uit Nederland of onbekend 

Verklarende variabelen Kans op uitstroom uit de bijstand overig  
Werkclub-member (1=ja) 0,58 * 0,64  0,62  

leeftijd (referentie = jonger dan 27)       

27 t/m 39 jaar   0,91  0,92  

40 t/m 49 jaar   0,67 *** 0,69 *** 

50 jaar of ouder   0,18 *** 0,18 *** 

vrouw (1=ja)   2,27 *** 2,27 *** 

herkomstland (referentie = Syrië)       

Eritrea   1,02 * 1,02  

overig of onbekend   0,89 ** 0,88  

jaren in Nederland (referentie = korter dan 2 jaar)       

2 tot en met 3 jaar   0,52 *** 0,52 *** 

langer dan 3 jaar   0,84  0,84  

examen gehaald (1=ja)   0,93  0,93  

werkloosheidspercentage gemeente   0,65 *** 0,66 *** 

voorzieningen ingezet vanuit de Participatiewet       

participatieplaats     0,44 *** 

coaching naar werk     0,97  

trainingen     1,10  

vrijwilligerswerk     0,56 *** 

sociale activering     0,79  

*=significant bij significantieniveau van 10%; **=significant bij significantieniveau van 5%; ***=significant bij 
significantieniveau van 1%. 

 

De kans op uitstroom uit de bijstand met een andere reden dan werk of studie is kleiner naarmate statushouders ouder 

zijn. Vrouwen hebben een statistisch significant hogere kans op uitstroom uit de bijstand met een andere reden dan 

werk of studie. Dit zou te maken kunnen hebben met dat hun partner aan het werk gaat waardoor zij als huishouden 

geen recht meer hebben op een bijstandsuitkering in verband met de inkomens- en vermogenstoets. Statushouders die 

ouder zijn of statushouders met een participatieplaats of vrijwilligerswerk stromen significant minder vaak uit de bijstand 

door een reden ander dan werk of studie. Dit geldt ook voor statushouders die twee tot en met drie jaar in Nederland 

zijn en voor statushouders die in een gemeente wonen waar het werkloosheidspercentage hoger is. 
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3.3 Baanbehoud 

Voor het meten van het effect van de Werkclub op baanbehoud hebben we alleen mensen geselecteerd die bij de start 

van het Werkclub-traject in de bijstand zaten en daarna een baan hebben gevonden. Hierbij laten we buiten 

beschouwing of de members nog aanvullende bijstand ontvangen. 

3.3.1 In juli 2021 heeft bijna de helft van de members een baan 

Als we kijken naar de uitstroom uit de bijstand door werk zien we dat 131 members (72,8%) gedurende de 

onderzoeksperiode aan een baan begonnen. Bij de vorige meting waren dit nog 103 members (57,3%). Het aantal 

members dat aan een baan begon, is dus toegenomen in het laatste jaar van de onderzoeksperiode. 47 members 

(26,1%) begonnen aan een baan en bleven aan het werk; 34 members (18,9%) begonnen aan een baan, maar stopten 

daar ook weer mee en 50 members (27,9%) wisselden drie of meer keer tussen geen en wel een baan. 49 members 

(27,2%) hadden gedurende de gehele onderzoeksperiode geen werk. Aan het eind van de onderzoeksperiode (juli 

2021) hadden 88 members (48,9%) een baan. Dit zijn er meer dan in juni 2020, toen 74 members (41,3%) een baan 

hadden. 

 

In figuur 8 hebben we een overzicht gemaakt van welke groepen in juli 2021 wel of geen werk hadden. Uit de cijfers 

blijkt dat members jonger dan 27 jaar in juli 2021 iets vaker een baan hadden dan members van 27 jaar of ouder, maar 

het verschil is klein. 

 

Figuur 8. Hebben van werk of geen werk in juli 2021, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, nationaliteit en duur in traject op 

meetmoment18 

Een interessante bevinding is dat het erop lijkt dat members na een langer Werkclub-traject makkelijker een baan 

vinden en/of behouden. Van de members die maximaal twee jaar in het traject zitten heeft slechts 31% een baan, terwijl 

van de members die langer dan drie jaar in het traject zitten 59% een baan heeft. De effecten van het Werkclub-traject 

zijn dus op langere termijn zichtbaar. 

 

18 Voor vrouwen, statushouders uit Eritrea en members die maximaal twee jaar in het Werkclub-traject zaten in de 

onderzoeksperiode 2018-2020 waren de aantallen te klein om weer te geven, in verband met de privacyregels van het 

CBS. 
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3.3.2 Vrouwen zijn een kleiner deel van de onderzoeksperiode aan het werk  

In figuur 9 hebben we de gemiddelde duur van een baan ten opzichte van de onderzoeksperiode bekeken voor 

verschillende groepen members, voor de huidige onderzoeksperiode en de vorige onderzoeksperiode.  

 

 

Figuur 9. Relatieve duur van de baan ten opzichte van de onderzoeksperiode, uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, 

nationaliteit, duur sinds de verblijfsvergunning en duur in traject op meetmoment 

Te zien is dat mannen gedurende de onderzoeksperiode een groter deel aan het werk zijn dan vrouwen, en dat mensen 

uit Eritrea een groter deel van de onderzoeksperiode aan het werk zijn dan mensen uit Syrië of met een overige 

nationaliteit. Verder zijn er procentueel niet zoveel verschillen. Het valt op dat de relatieve duur van het werk in de 

onderzoeksperiode 2018-juli 2021 hoger is dan in de periode 2018-juni 2020 voor alle groepen behalve Syriërs en 

members die twee tot drie jaar in het traject zitten. Dit betekent dat er in het laatste jaar (tussen juni 2020 en juli 2021) 

relatief veel maanden met werk waren, oftewel dat er meer members aan het werk zijn gegaan.  

3.3.3 Werkclub-aanpak (nog) niet bewezen effectief voor baanbehoud 

In figuur 10 aan het begin van paragraaf 3.2.6 zagen we dat Werkclub-members 10 maanden na de start van een 

Werkclub-traject ongeveer twee keer zoveel kans hebben om de bijstand uit te stromen door werk ten opzichte van de 

vergelijkingsgroep. Maar blijven ze vervolgens ook langer aan het werk? In deze paragraaf onderzoeken we of 

Werkclub-members minder vaak hun werk weer verliezen. We schatten wederom een competing risk-model met nu als 

mogelijke uitkomsten beëindiging van werk: 

a. En instroom in de WW of bijstand; 

b. Door het gaan volgen van een studie; 

c. Om een andere reden zoals arbeidsongeschiktheid, pensioen of vertrek uit Nederland.  

 

De roze lijn in figuur 11 laat per maand zien welk deel van de Werkclub-members uitstroomt naar WW of bijstand nadat 

ze na de start van het Werkclub-traject voor het eerst aan het werk zijn gegaan. Hierbij kijken we naar de volledige 

groep die aan het werk is gegaan, ook degenen die aan het werk gingen met behoud van een uitkering. De 

donkerblauwe lijn laat voor de vergelijkingsgroep die aan het werk ging zien hoe groot de kans is dat zij uitstromen naar 

WW of bijstand. De statushouders in de vergelijkingsgroep hadden bij de start van het traject van de Werkclub-member 

waar ze aan gematcht zijn dezelfde kenmerken. In deze analyses konden 75 Werkclub-members worden meegenomen.   
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Figuur 11. Kans op beëindiging werk en instroom in de WW of bijstand 

We zien dat er geen statistisch significant verschil is in de kans op beëindiging van werk en instroom in de WW of 

bijstand tussen Werkclub-members en de vergelijkingsgroep (zie figuur 11 en tabel 6).  

 

Tabel 6. Schattingsresultaten competing risk-analyse - kans op beëindiging werk en instroom in WW of bijstand19 

*=significant bij significantieniveau van 10%; **=significant bij significantieniveau van 5%; ***=significant bij 
significantieniveau van 1%. 

 

In tabel 6 tonen we naast elkaar de schattingsresultaten van: 

a. Een model met alleen een verklarende variabele die aangeeft of de statushouder Werkclub-member is;  

b. Model a. met daarnaast allerlei andere verklarende variabelen; 

c. Model b. met daarnaast een variabele die aangeeft of de persoon naast het werk nog gedeeltelijk bijstand 

ontvangt.  

 

19 De resultaten uit het derde model inclusief bijstand zijn niet betrouwbaar en zijn daarom weggelaten uit deze tabel. 

Verklarende variabelen 
Kans op beëindiging werk en instroom in de WW of 

bijstand 
Werkclub-member (1=ja) 1,02 

 
 

0,96    

leeftijd (referentie = jonger dan 27)       

27 t/m 39 jaar   1,40 ***   

40 jaar of ouder   1,67 ***   

vrouw (1=ja)   0,34 ***   

herkomstland (referentie = Syrië)       

Eritrea   1,27 ***   

overig of onbekend   1,06    

jaren in Nederland (referentie = korter dan twee jaar)       

twee tot en met drie jaar   0,32 ***   

langer dan drie jaar   0,33 ***   

examen gehaald (1=ja)   0,75 ***   

werkloosheidspercentage gemeente   0,93    

uitzendkracht (1=ja))   0,72 ***   

oproepkracht (1=ja)   0,49 ***   

eet- en drinkgelegenheden (1=ja)   0,71    

voorzieningen ingezet vanuit de Participatiewet       

loonkostensubsidie   0,69 **   

jobcoach   1,62 *   

bijstandsuitkering (1=ja)       
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De schattingsresultaten veranderen sterk wanneer een extra verklarende variabele wordt opgenomen die aangeeft of 

de persoon naast het werk nog gedeeltelijk een bijstandsuitkering ontvangt. Dit betekent dat er samenhang is tussen 

deze variabele en de andere verklarende variabelen. In het derde model, waar de bijstandsuitkering als verklarende 

variabele is toegevoegd, zagen we dat Werkclub-members een statistisch significant grotere kans hebben om uit te 

stromen van werk naar de WW of bijstand (hazard ratio van 1,62). Dit was bij de vorige meting nog niet het geval (de 

hazard ratio was toen 1,11 en niet statistisch significant). De reden hiervoor is dat een veel groter deel van de 

Werkclub-members dan van de statushouders uit de controlegroepen tegelijk een bijstandsuitkering had en werkte in de 

periode juni 2020-juli 2021. In die periode waren er vanwege COVID-19 verschillende maatregelen van kracht waardoor 

veel bedrijven tijdelijk stil kwamen te liggen. Waarschijnlijk zijn toen de meest flexibele contracten van werknemers 

beëindigd, die naar verwachting vaker voorkwamen bij mensen die deels werkten en deels een bijstandsuitkering 

ontvingen. Hierdoor is de hazard ratio voor de kans op beëindiging van werk en instroom in de WW of bijstand van het 

hebben van een bijstandsuitkering en werk enorm hoog (17,51). Vanwege het hoge aantal Werkclub-members dat 

tegelijk een uitkering en werk had in deze tijd, ziet het model ook de Werkclub als oorzaak voor het uitstromen naar de 

WW of bijstand, terwijl dit zeer waarschijnlijk geen causaal verband betreft. De uitkomsten uit het derde model zijn dus 

niet betrouwbaar en zijn daarom niet opgenomen in de tabel. 

In tabel 6 is te zien dat het effect van de Werkclub op beëindiging van werk en instroom in de WW of bijstand niet 

statistisch significant is. Vrouwen hebben statistisch significant minder kans op beëindiging van het werk en instroom in 

de bijstand of WW. Mogelijk is dit een toevalsbevinding omdat maar een klein deel van de vrouwelijke statushouders 

aan het werk is. Voor personen afkomstig uit Eritrea is de kans op beëindiging van het werk en instroom in de bijstand 

of WW juist hoger. Statushouders met hun inburgeringsexamen op zak stromen minder vaak uit werk naar bijstand of 

WW. Oproepkrachten en uitzendkrachten hebben ook minder kans op beëindiging van werk en instroom in de WW of 

bijstand. Personen die met een jobcoach aan het werk zijn, hebben statistisch een grotere kans op beëindiging van 

werk en instroom in de WW of bijstand.  

In figuur 12 en tabel 7 zien we dat Werkclub-members significant minder vaak stoppen met werken doordat ze een 

studie gaan volgen.  

 

Figuur 12. Kans op beëindiging werk vanwege een studie 
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Tabel 7. Schattingsresultaten competing risk-analyse - kans op beëindiging van werk door een studie 

Verklarende variabelen Kans op beëindiging van werk door een studie 
Werkclub-member (1=ja) 0,39 ** 0,30 *** 0,27 *** 

leeftijd (referentie = jonger dan 27)       

27 t/m 39 jaar   0,22 *** 0,24 *** 

40 jaar of ouder   0,00 *** 0,00 *** 

vrouw (1=ja)   2,42 *** 1,95 *** 

herkomstland (referentie = Syrië)       

Eritrea   1,12  1,04  

overig of onbekend   1,11  1,21  

jaren in Nederland (referentie = korter dan 2 jaar)       

2 tot en met 3 jaar   1,15  1,21 ** 

langer dan 3 jaar   1,96 * 1,88 * 

examen gehaald (1=ja)   1,39  1,29  

werkloosheidspercentage gemeente   1,45 *** 1,46 *** 

uitzendkracht (1=ja))   0,84  0,85  

oproepkracht (1=ja)   2,42 *** 2,53 *** 

eet- en drinkgelegenheden (1=ja)   0,10 ** 0,13 ** 

voorzieningen ingezet vanuit de Participatiewet       

loonkostensubsidie   0,97  0,93  

jobcoach   0,55  0,69  

bijstandsuitkering (1=ja)     0,13 *** 

*=significant bij significantieniveau van 10%; **=significant bij significantieniveau van 5%; ***=significant bij 
significantieniveau van 1%. 

 

Naarmate de statushouders ouder zijn, neemt de kans op beëindiging van werk door een studie af. Vrouwen stoppen 

zeer significant vaker met werken om een opleiding te volgen dan mannen. Als statushouders al langer in Nederland 

zijn, is de kans dat zij stoppen met werken om een studie te gaan volgen groter. Ook als het werkloosheidspercentage 

binnen de gemeente groter is, is de kans op uitstroom van werk naar een studie voor statushouders groter. Dit is 

vermoedelijk het geval omdat er dan meer concurrentie is op de arbeidsmarkt en scholing dan van groter belang is. Als 

statushouders oproepkracht zijn, is de kans op beëindiging van werk door een studie zeer significant groter. Dit komt 

waarschijnlijk door de onzekerheid in aantal te werken uren, wat als motivator kan werken voor verdere educatie om 

betere banen met meer uren te verkrijgen. 

Figuur 13 laat per maand de kans op beëindiging van werk met een andere reden dan WW, bijstand of studie zien zoals 

arbeidsongeschiktheid, pensioen of vertrek uit Nederland. De kans hierop is de eerste maanden groter voor Werkclub-

members maar na ongeveer anderhalf jaar is de kans op deze vorm van uitstroom kleiner voor Werkclub-members dan 

voor gelijksoortige statushouders die geen Werkclub-traject hebben gevolgd. Dit verschil is echter niet groot en in geen 

van de modellen statistisch significant (zie tabel 8). 

  

Figuur 13. Kans op beëindiging van werk overig 
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Tabel 8. Schattingsresultaten competing risk-analyse - kans op beëindiging vanuit werk overig 

Verklarende variabelen Kans op beëindiging van werk overig 
Werkclub-member (1=ja) 1,20  0,96  0,90  

leeftijd (referentie = jonger dan 27)       

27 t/m 39 jaar   1,03  1,12  

40 jaar of ouder   0,53 * 0,75  

vrouw (1=ja)   4,74 *** 4,21 *** 

herkomstland (referentie = Syrië)       

Eritrea   0,96  0,88  

overig of onbekend   1,19  1,18  

jaren in Nederland (referentie = korter dan 2 jaar)       

2 tot en met 3 jaar   9,49 *** 11,37 *** 

langer dan 3 jaar   9,75 *** 9,49 *** 

examen gehaald (1=ja)   1,04  0,88  

werkloosheidspercentage gemeente   1,25 *** 1,20 *** 

uitzendkracht (1=ja))   0,35 *** 0,36 *** 

oproepkracht (1=ja)   0,07 *** 0,07 *** 

eet- en drinkgelegenheden (1=ja)   0,05 ** 0,05 ** 

voorzieningen ingezet vanuit de Participatiewet       

loonkostensubsidie   0,28 *** 0,24 *** 

jobcoach   0,67  0,91  

bijstandsuitkering (1=ja)     0,00 *** 

*=significant bij significantieniveau van 10%; **=significant bij significantieniveau van 5%; ***=significant bij 
significantieniveau van 1%. 

Concluderend zien we dus geen duidelijke verschillen tussen Werkclub-members en de vergelijkingsgroep in de kans 

op beëindiging van het werk en instroom in de WW of bijstand, beëindiging van het werk met als reden het volgen van 

een studie, of beëindiging van het werk met een andere reden zoals een andere uitkering of vertrek naar het buitenland.  

3.4 Doorgroei in baan 

3.4.1 Van startbaan naar hartbaan: stijging van het gemiddelde loon en aantal werkuren  

Het Werkclub-programma onderscheidt zich ten opzichte van andere programma’s doordat de Werkclub als doel heeft 

om members van startbaan naar een hartbaan te begeleiden. Dit is een baan die members helpt bouwen aan een 

betere toekomst in Nederland. De Werkclub veronderstelt dat het bereiken van een hartbaan de kans op terugval in de 

uitkering verkleint. In de cijfers is niet te zien of mensen letterlijk een hartbaan hebben gevonden. Wel is te zien dat 

members gedurende de onderzoeksperiode meer uren zijn gaan werken en dat hun gemiddelde uurloon licht stijgt.  

 

Figuur 14. Gemiddeld loon (per maand), gemiddelde werkuren (per maand) en gemiddeld uurloon van members 
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Voor de members die op enig moment in de onderzoeksperiode een baan hadden, hebben we de ontwikkeling in het 

loon (per maand), het aantal werkuren (per maand) en het uurloon in kaart gebracht. In figuur 14 is steeds op de 

horizontale as het aantal maanden te zien. Op de horizontale as is de ‘0’ de maand waarin het Werkclub-traject is 

gestart, maand 1 de eerste maand daarna, et cetera. Het betreft dus bij ‘0’ alleen de members die in de maand van de 

start van de Werkclub werk hadden, et cetera. In de laatste maanden zijn de ontwikkelingen meer volatiel. Dit komt 

doordat het relatief weinig waarnemingen betreft, omdat maar een klein deel van de doelgroep al 39, 40, 41 of 42 

maanden werkt. 

 

In de figuur wordt zichtbaar dat gedurende de onderzoeksperiode het gemiddelde loon stijgt (paarse lijn). Dit is deels te 

verklaren doordat members meer uren zijn gaan werken (roze lijn). Beide lijnen laten zien dat het gemiddelde loon en 

het gemiddeld aantal werkuren zijn toegenomen gedurende de onderzoeksperiode. De stijging van het aantal werkuren 

is mede te verklaren doordat members vanuit een contract bij een detacheringsbureau vaak na enige tijd doorstromen 

in het bedrijf waar zij gedetacheerd zijn. Dit maakt dat zij een nieuw contract krijgen en vaak meer uren kunnen werken.  

 

Naast de ontwikkeling van het gemiddelde loon en het gemiddelde aantal werkuren hebben we ook de stijging van het 

gemiddelde uurloon in kaart gebracht. In de figuur (oranje lijn) is te zien dat gedurende de onderzoeksperiode het 

gemiddelde uurloon met 45% is gestegen. 

 

In bovenstaande figuren hebben we te maken met een veranderende samenstelling van de groep Werkclub-members 

die per maand aan het werk is. Daarom hebben we ook gekeken naar een vaste groep members vanaf de eerste 

maand werk tot in juli 2021. Er zijn 133 members aan het werk gegaan. Deze members hadden in de eerste maand een 

uurloon van € 12,14 en zij werkten gemiddeld 22 uur per week. Er zijn 87 members die in juli 2021 nog steeds werk 

hebben. Zij waren in juli 2021 gemiddeld 26 maanden aan het werk. Zij hadden in de eerste maand een uurloon van  

€ 12,20 en in juli 2021 een uurloon van € 13,85, oftewel een stijging van 13,5%. De gemiddelde omvang van hun 

contract is toegenomen van 23 uur in de week naar 30 uur in de week.  

3.4.2 Vaak wisseling tussen periode van werk met een bepaalde tijd contract en geen werk 

Het komt het meest voor dat Werkclub-members (62 members) een contract hebben voor bepaalde tijd (gemiddeld acht 

maanden), gevolgd door geen werk (gemiddeld zeven maanden) en dan weer een contract voor bepaalde tijd 

(gemiddeld tien maanden). Het komt ook vaak voor dat Werkclub-members (25 members) de gehele tijd vanaf dat ze 

werk hebben tot aan juli 2021 een contract hebben voor bepaalde tijd. Dit gaat dan gemiddeld om een contract van 18 

maanden. Het komt ook regelmatig voor dat de members (21 members) een contract hebben voor bepaalde tijd 

(gemiddeld elf maanden) en dat ze daarna geen werk hebben (gemiddeld dertien maanden). Werkclub-members 

wisselen dus regelmatig van status (geen werk naar werk en omgekeerd). Veel wisselingen in banen zou kunnen 

komen doordat de statushouders zoekend zijn in wat ze willen. 

Ook qua ontwikkeling in uren en loon zien we vooral wisselingen van een bepaald aantal werkuren of een bepaald 

uurloon naar geen werk. Daarnaast zijn er ook wel wat voorbeelden van groei te zien. Zo zijn er 24 Werkclub-members 

die begonnen op een uurloon van het minimumloon tot 12 euro (gemiddeld zeven maanden) en vervolgens doorgroeien 

naar een uurloon tussen 12 en 15 euro (gemiddeld negen maanden). Een vergelijkbare trend zien we bij het aantal 

gewerkte uren per week. Er zijn bijvoorbeeld tien members die doorgroeien van 12-24 uur (gemiddeld drie maanden) 

naar 24-36 uur (gemiddeld tien maanden) en 11 members die doorgroeien van 24-36 uur (gemiddeld drie maanden) 

naar meer dan 36 uur (gemiddeld dertien maanden).  

Er zijn 24 members die op een gegeven moment een contract voor onbepaalde tijd hebben. Een derde (acht members) 

heeft binnen zes maanden nadat ze member zijn van de Werkclub en werk hebben een vast contract. Voor de andere 

16 members duurt het gemiddeld 20 maanden vanaf de eerste maand werk als member totdat ze een onbepaalde tijd 

contract hebben. 
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A. Onderzoeksverantwoording 

A.1 Verantwoording kwantitatief veldwerk 

A.1.1 Analyses Werkclub-members 

Gebruikte data 

Voor de kwantitatieve analyses hebben we gebruikgemaakt van het ‘Asielcohort’ van het CBS. Dit bestand bevat allerlei 

gegevens van alle asielstatushouders die sinds 1 januari 2014 naar Nederland zijn gekomen. Deze gegevens zijn per 

maand bekend, van 1 januari 2014 tot en met 1 juli 2021. Om de Werkclub-members te kunnen identificeren, hebben de 

gemeenten Eindhoven, Drechtsteden, IJsselgemeenten en Rotterdam de bsn’s van de Werkclub-members beveiligd 

aangeleverd aan het CBS, inclusief de startdatum van het Werkclub-traject. Deze gegevens zijn door het CBS 

gepseudonimiseerd en konden hierdoor binnen de CBS-omgeving aan het Asielcohort worden gekoppeld. Een aantal 

(27) Werkclub-members kwam niet voor in het Asielcohort, waarschijnlijk omdat zij voor 1 januari 2014 naar Nederland 

zijn gekomen. Deze members konden dus niet meegenomen worden in de analyses. Ook waren een aantal foutieve 

bsn’s aangeleverd; ook deze konden dus niet opgenomen worden in de analyses. Dit betekent dat niet de volledige 

groep Werkclub-members is opgenomen in de analyses en dat de uitkomsten dus kunnen afwijken van de gegevens 

waarover de Werkclub zelf beschikt. 

Onderzoeksperiode 

Voor de analyses van de Werkclub-members hebben we de gegevens bekeken vanaf het moment dat het Werkclub-

traject startte tot en met 1 juli 2021. Dit betekent dat de lengte van de onderzoeksperiode verschillend was voor de 

verschillende groepen Werkclub-members. We hebben hier in de analyses rekening mee gehouden door uitkomstmaten 

weer te geven voor members waarover we korter dan twee jaar data hadden, voor members waarvan we voor twee tot 

drie jaar data hadden en voor members waarover we langer dan drie jaar data hadden. Daarnaast zijn bepaalde 

uitkomstmaten afgezet tegen de duur van de onderzoeksperiode.  

Databewerkingen 

Om te komen tot een betrouwbaar analysebestand hebben we een aantal bewerkingen uitgevoerd op de data. Er waren 

bij de vorige meting een aantal members die gedurende de onderzoeksperiode niet langer bijstand ontvingen, maar 

daar gedurende de volledige onderzoeksperiode geen werk of opleiding voor in de plaats kregen. Het is niet duidelijk 

waar dit door komt, maar het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat een partner van een Werkclub-member werk vond 

waardoor de bijstandsuitkering verviel. Dit vonden we niet passen bij de definitie van ‘positieve uitstroom uit de bijstand’. 

Daarom hebben we deze members toen niet meegenomen in de analyses. Bij het huidige onderzoek hebben we deze 

members eveneens weggelaten om de groep waarover het onderzoek gaat hetzelfde te houden.  
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Gebruikte variabelen 

Er zijn bij de analyses verschillende variabelen gebruikt die door de tijd heen veranderen, zoals de leeftijd van 

statushouders en hoe lang zij al een verblijfsvergunning hebben. Voor dit soort variabelen zijn we uitgegaan van de 

stand van zaken aan het begin van de onderzoeksperiode (oftewel aan het begin van het Werkclub-traject). 

Het CBS heeft voor de periode 1 januari 2014 tot en met 1 juli 2021 een volledig nieuw ‘Asielcohort’-bestand gemaakt 

ten opzichte van het bestand over de periode 1 januari 2014-1 juni 2020. Hierbij zijn bepaalde variabelen geüpdatet of 

aangepast, waardoor sommige kenmerken van een aantal Werkclub-members nu anders zijn dan bij het vorige 

onderzoek (bijvoorbeeld het volgen van onderwijs in bepaalde maanden). Naar verwachting is sprake van een 

verbetering van de kenmerken op basis van voortschrijdend inzicht. 

Uitgevoerde beschrijvende analyses 

Het aantal Werkclub-members was beperkt (180), waardoor veel uitsplitsingen onvoldoende waarnemingen per cel 

overlieten om openbaar gemaakt te mogen worden20. We hebben bepaalde categorieën daarom samengevoegd om de 

aantallen voldoende groot te maken. Soms was dit niet mogelijk en zijn resultaten daarom helemaal niet uit de CBS-

omgeving geëxporteerd. 

We hebben eerst een aantal achtergrondkenmerken van de Werkclub-members in beeld gebracht. Daarna hebben we 

naar drie ‘uitkomstmaten’ gekeken: bijstand, werk en opleiding. Voor alle drie de uitkomstmaten hebben we de stand 

van zaken in de laatste maand van de onderzoeksperiode in beeld gebracht. Daarnaast hebben we voor bijstand en 

werk ook gekeken hoe lang hier sprake van was. Omdat de onderzoeksperiode voor de verschillende groepen 

Werkclub-members verschillende lengtes had, hebben we de duur van de bijstand en baan gerelateerd aan de duur van 

de onderzoeksperiode. Hiermee ontstond een ‘relatieve duur’ die vergelijkbaar is voor de verschillende groepen. Tot slot 

hebben we ook nog de ontwikkeling in een aantal kenmerken van de baan in kaart gebracht, voor Werkclub-members 

die op enig moment gedurende de onderzoeksperiode een baan hadden.  

Kanttekeningen bij de analyses 

Bij de interpretatie van de resultaten is het belangrijk om rekening te houden met een aantal zaken. Zo konden niet alle 

Werkclub-members meegenomen worden in de analyses (ongeveer 30 niet), waardoor de resultaten mogelijk niet 

representatief zijn voor de gehele groep. Ook kan het zijn dat members tijdens het Werkclub-traject ‘uitvallen’. De 

gemeenten beschikten niet over deze informatie en konden dit dus ook niet aanleveren in hun bestanden. Deze 

members zijn dus wel meegenomen in alle analyses. Hierdoor kan het zijn dat de resultaten enigszins vertekend 

worden door statushouders die het Werkclub-traject niet volledig hebben gevolgd. Verder dient bij de interpretatie van 

de resultaten rekening te worden gehouden met de relatief korte onderzoeksperiode. Een aantal trajecten was op 1 juli 

2021 nog niet afgerond. Resultaten die daarna zijn behaald konden niet in beeld gebracht worden. 

A.1.2 Analyses netto-effectiviteit werkclub: vergelijkingsgroep van zo goed mogelijk vergelijkbare groep asielstatushouders 

 

Vormgeving vergelijkingsgroep 

Zoals beschreven in hoofdstuk 3 hebben wij de vergelijkingsgroep hetzelfde gehouden als bij de analyses voor het 

hoofdrapport van november 2021. Om de vergelijkingsgroep vorm te geven hebben we eerst per Werkclub-gemeente 

referentiegemeenten geselecteerd die zo veel mogelijk lijken op de Werkclub-gemeente als het gaat om de 

arbeidsmarkt. Dit hebben we gedaan met nearest neighbour-analyse. In tabel 9 geven we een overzicht van de top-10 

referentiegemeenten per Werkclub-gemeente.  

 

20 Het CBS hanteert een minimum aantal van tien waarnemingen per cel.  
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Drechtsteden Eindhoven Rotterdam IJsselgemeenten 

Zoetermeer Utrecht Leeuwarden Zoetermeer 

Alkmaar 's-Hertogenbosch Groningen Ridderkerk 

Beverwijk Tilburg Arnhem Noordoostpolder 

Haarlem Nieuwegein 's-Gravenhage Helmond 

Leiden Tiel Heerlen Súdwest-Fryslân 

Rheden Waalwijk Enschede Zaanstad 

Noordoostpolder Uden Almelo Almere 

Ridderkerk Breda Oldambt Wijchen 

Helmond Deventer Nijmegen Geldrop-Mierlo 

Zevenaar Apeldoorn Delfzijl Rheden 

Tabel 9. Top-10 nearest neighbour referentiegemeenten 

Het selecteren van het aantal referentiegemeenten per Werkclub-gemeente was een iteratief proces. De tweede stap in 

dit proces was het zoeken van een of meer statushouders die woonachtig zijn in een referentiegemeente van de 

betreffende Werkclub-gemeente die dezelfde achtergrondkenmerken hebben als een specifiek Werkclub-member. Dit 

hebben we gedaan met coarsened exact matching (CEM).  

Als er onvoldoende matches waren in de top-10 hebben we steeds de eerstvolgende gemeente toegevoegd die het 

meest op de betreffende Werkclub-gemeente lijkt, totdat we voldoende matches hadden. Dit was het geval voor 

Rotterdam-J1 (5 extra gemeenten), Rotterdam-D3 (30 extra gemeenten), IJsselgemeenten-D2 (21 extra gemeenten), 

IJsselgemeenten (1 extra gemeente). In tabel 10 geven we een overzicht van de extra referentiegemeenten.  

 

Rotterdam  IJsselgemeenten 

Veendam Brunssum Lelystad Nissewaard 

Emmen Súdwest-Fryslân Purmerend Het Hogeland 

Vlaardingen Rijswijk Noardeast-Fryslân Hoogeveen 

Schiedam Zutphen Beverwijk Berkelland 

Amsterdam Heerenveen Zevenaar Hellevoetsluis 

Kerkrade Maassluis De Fryske Marren Heerenveen 

Stadskanaal Rheden Waadhoeke Leiden 

Hengelo Landgraaf Hengelo  

Smallingerland Assen Haarlem  

Lelystad Midden-Groningen Oude IJsselstreek  

Den Helder Roermond Hoorn  

Delft Coevorden Dronten  

Venlo Almere Alkmaar  

Helmond Zoetermeer Doetinchem  

Sittard-Geleen Zwolle Berg en Dal  

Tabel 10.  Aanvullende nearest neighbour referentiegemeenten 

Bij het toevoegen van extra referentiegemeenten hebben we gekeken hoeveel extra gemeenten we moesten toevoegen 

om een extra Werkclub-member te kunnen matchen. Wanneer dit te veel gemeenten werden en de gemeenten 

nauwelijks nog een vergelijkbare arbeidsmarkt hadden als de Werkclub-gemeenten zijn we hiermee gestopt. Bij 

meerdere matches met een member krijgt de match een gewicht naar rato van het aantal matches. Dus bijvoorbeeld bij 

twee matches krijgen zij elk een gewicht van 0,5. Voor de duuranalyse over kans op uitstroom uit de bijstand is 99% 

gematcht. Voor de duuranalyse over kans op uitstroom uit werk is 93% gematcht21. 

Gemeenten zonder inzet re-integratievoorzieningen 

We hebben geen aparte vergelijking gemaakt met statushouders die geen andere re-integratievoorzieningen krijgen. Dit 

is niet goed mogelijk om de volgende redenen: 

 

21 Bij de analyses over uitstroom uit werk zijn twee Werkclub-cohorten helemaal buiten beschouwing gelaten, omdat 

deze trajecten dusdanig kort voor het einde van de vorige onderzoeksperiode (1 juni 2020) lagen dat het niet mogelijk 

was om te kijken naar baanbehoud bij deze members.  
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a. Bijna elke gemeente doet wel iets aan re-integratie en anders is het eerder de vraag of de data Statistiek Re-

integratie gemeenten volledig zijn. Er zijn dus niet voldoende vergelijkbare gemeenten te vinden (met 

vergelijkbare statushouders) als gemeenten die iets aan re-integratie doen worden uitgesloten. 

b. Als alleen statushouders in de vergelijkingsgroep worden meegenomen die geen re-integratievoorziening 

hebben gehad, terwijl de gemeente wel re-integratie instrumenten inzet, dan krijgen we te maken met selectie-

effecten. Dit kan leiden tot een over- of onderschatting van het effect van de Werkclub.  

 

In plaats daarvan hebben we de modellen een keer geschat zonder re-integratievoorzieningen van de gemeenten en 

een keer met re-integratievoorzieningen van de gemeenten als verklarende variabelen. 

Niet-waargenomen heterogeniteit 

Kenmerken zoals taalbeheersing, opleiding, gezondheid en motivatie zijn niet vastgelegd in de databestanden die wij 

hebben gebruikt voor de analyse, maar deze kunnen wel van invloed zijn op de kans op uitstroom uit de bijstand of 

baanbehoud. Deze weggelaten kenmerken noemen we niet-waargenomen heterogeniteit. Idealiter zouden we 

corrigeren voor deze niet-waargenomen heterogeniteit. De data bevatten echter onvoldoende informatie om deze 

correctie goed te maken. Dat betekent dat als er bijvoorbeeld voor de Werkclub statushouders zijn geselecteerd met 

een hoger taalniveau dan dat de statushouders in de vergelijkingsgroep hebben, het effect van de Werkclub op de kans 

op uitstroom uit de bijstand of baanbehoud overschat wordt (ervan uitgaande dat betere taalbeheersing een positief 

effect heeft op de uitkomstvariabele). Kenmerken zoals taalbeheersing waar wij geen data over hebben hangen 

mogelijk samen met bijvoorbeeld verblijfsduur in Nederland waar we wel data over hebben. Verblijfsduur is een van de 

kenmerken waar we op gematcht hebben bij het zoeken van goed vergelijkbare statushouders voor de 

vergelijkingsgroep. Dit beperkt naar verwachting het probleem van het niet kunnen corrigeren voor niet-waargenomen 

heterogeniteit.  

A.2 Verantwoording kwalitatief veldwerk 

De interviews met medewerkers van de Werkclub, gemeenten, werkgever en twee Werkclub-members hebben 

telefonisch of online plaatsgevonden. Het uiteindelijke aantal interviews is iets lager dan initieel de insteek was. 

Ondanks inspanningen en het benaderen via verschillende kanalen (per e-mail en telefonisch) hebben we geen hogere 

respons weten te realiseren. Dit maakt dat de kwalitatieve uitspraken minder representatief zijn. Daarmee is de nadruk 

van dit onderzoek nog meer op het kwantitatieve deel komen te liggen.  

 

 Functie Organisatie 

1 Directeur Werkclub 

2 Operationeel manager Werkclub 

3 Vestigingsmanager Werkclub 

4 Trainer Werkclub 

5 Member Werkclub 

6 Member Werkclub 

7 Beleidsadviseur Sociale Dienst Drechtsteden 

8 Beleidsadviseur Gemeente Rotterdam 

9 Partner Werkgever 

Tabel A1. Overzicht interview respondenten onderzoek duurzame effecten van de Werkclub 

 


