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Vraag: Toezegging: Portefeuillehouder maakt (met getallen) inzichtelijk welke positieve 
effecten interventies (onder meer t.a.v. statushouders) hebben opgeleverd 

 
Antwoord: 

 
 

 
In de beantwoording wordt nader ingegaan op de vraag van de Drechtraad om (met getallen) de 
positieve effecten van een drietal interventies, te weten Impuls Statushouders, 50+ en Handhaving, 
inzichtelijk te maken.  
 
Aanpak Impuls Statushouders 
Aanleiding voor de aanpak 
De stap naar werk of scholing wordt bij statushouders – anders dan bij de reguliere doelgroep – vooral 
belemmerd door een taalbarrière, hun culturele achtergrond en een geldige opleidingskwalificatie. 
Daarom is deze doelgroep gebaat bij een aangepaste aanpak zoals Impuls Statushouders. De extra 
dienstverleningselementen binnen deze aanpak bestaan onder meer uit een lagere caseload voor 
klantmanagers t.o.v. de caseload in reguliere dienstverlening, waardoor intensievere begeleiding 
mogelijk is; een gespecialiseerd en dedicated team, de inzet van doelgroepspecifieke trajecten, 
taalwerkstages en op de doelgroep afgestemde jobhunting. 
 
Doelen & Resultaten 
Van een totaal van 1324 statushouders die sinds 2016 door het team statushouders begeleid zijn, 
konden er door deze aanpak 615 duurzaam uitstromen. 297 zijn naar werk uitgestroomd, 145 naar 
scholing en bij 173 ging het om een andere uitstroomreden zoals verhuizing naar een gemeente 
buiten de Drechtsteden. Impuls Statushouders werd halverwege 2016 opgericht en sindsdien groeien 
de uitstroomcijfers elk jaar.  

 
Dit kan deels te maken hebben met het feit dat zich in 2015 en 2016 veel statushouders in de 
Drechtsteden hebben gevestigd – meer statushouders in het bestand betekent dat meer 
statushouders naar werk en scholing bemiddeld kunnen worden. Echter er heeft ook een verschuiving 
in uitstroomredenen plaatsgevonden. Was de uitstroom in 2016 nog voor 57% exogeen (niet naar 
werk of scholing) en kon maar 22% naar werk bemiddeld worden, sinds 2018 ligt de exogene 
uitstroom rond 20% en stroomt tussen 50 en 60% uit naar werk. Dat heeft ook effect op het aantal 
statushouders dat uitkeringsafhankelijk is. Landelijk gezien ontvangt 60% van alle statushouders een 
uitkering, in de Drechtsteden ligt dit percentage op 55%.  
 
 
 
 

In- & uitstroom 2016 2017 2018 2019 2020  
t/m juni 

Totaal 

Instroom (zonder 
herinstroom) 453 173 110 117 55 908 
Totale uitstroom 54 144 264 277 78 817 
Duurzame uitstroom 32 100 194 216 73 615 
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Niet voor alle statushouders is de toeleiding naar werk of scholing haalbaar. Bij de doelgroep die 
(tijdelijk) onvoldoende arbeidsvermogen heeft, ligt de focus op stabilisatie, het voorkomen van 
schulden en coaching  op zelfredzaamheid door het verbeteren van taalvaardigheden en het 
vergroten van de kennis over de Nederlandse samenleving. Deze groep omvat op dit moment 
ongeveer 200 klanten.  
 
Conclusie 
De aanpak binnen Impuls Statushouders levert directe besparingen op in de uitkeringslasten voor 
gemeenten doordat meer statushouders aan het werk gaan en zelf een inkomen verwerven/niet meer 
afhankelijk zijn van bijstand. Uitgaande van de gegevens van 2016 zouden er in 2019 zonder de pilot 
maar 100 statushouders zijn uitgestroomd – door deze aanpak waren dat er 277. Uitgaand van een 
gemiddelde uitkering heeft de regio in 2019 ongeveer 1,4 miljoen bespaard op bijstandsuitkeringen 
door Impuls Statushouders.  
Een meerderheid van de uitgestroomde statushouders zal, zo is de verwachting, door deze aanpak 
duurzaam uit de uitkering blijven, waardoor in daaropvolgende jaren verder wordt bespaard. 
Daarnaast heeft werken een positief effect op hun integratie,  welbevinden en de (financiële) 
zelfredzaamheid. Samenvattend: Impuls Statushouders verdient de kosten van de aanpak door 
bespaarde uitkeringen terug en heeft daarnaast een positief maatschappelijk effect.   
 
Aanpak 50+ 
Aanleiding oprichten aanpak 
Uit onderzoek in 2018 bleek dat de doelgroep 50+ onder uitkeringsgerechtigden groot is (in 2018 3661 
klanten). Om deze doelgroep beter van dienst te zijn in het bemiddelen naar werk is een intensievere 
aanpak en aandacht noodzakelijk. Op 3 juli 2018 is in de Drechtraad de motie 'Kans op een baan' 
aangenomen. In de motie werd door uw raad expliciet opgeroepen om rekening te houden met 50-
plussers. Hierover is eveneens gesproken met de Cliëntenraad Regio Drechtsteden en de Stichting 
Werkpluservaring (voorheen 50+ Drechtsteden). 
 
In voorbereiding op de intensieve aanpak heeft in het voorjaar 2018 de Sociale Dienst Drechtsteden 
samen met Muzus onderzoek gedaan naar persoonskenmerken van deze doelgroep. Dit onderzoek 
laat zien dat 50-plussers vaak kampen met een diversiteit aan problematiek waardoor de weg naar 
werk wordt bemoeilijkt en deze doelgroep dus om meer aandacht vraagt. De oorzaken zijn onder 
meer gezondheidsproblemen, onzekerheid en lange tijd afstand tot de arbeidsmarkt. Dit was de reden 
voor het ontwikkelen van een aparte aanpak voor klanten van 50 jaar en ouder en het inrichten van 
een dedicated team 50+. De speciale aanpak bevat intensieve begeleiding, een activerings-, 
motiverings- en voortgangstraject naast inzet op voorlichting en promotie van de doelgroep bij 
werkgevers.  
 
Doelen & Resultaten 
In 2019 zijn 161 50-plussers door het team gesproken. De doelstelling was om in 2019 20 klanten uit 
de uitkering te helpen. In 2019 zijn 31 klanten van team 50+ uitgestroomd waarvan 25 naar werk.  
De kans op uitstroom naar werk werd door deze aanpak verdubbeld. Stroomde in 2018 minder dan 
8% van de 50-plussers uit naar werk, lag dit percentage in 2019 bij 50-plussers in de aanpak bij 16%. 
Omgerekend heeft elke medewerker van team 50+ in 2019 gemiddeld 11 klanten laten uitstromen. 
Verder zijn 6 50-plussers parttime aan het werk gegaan of met een leerlijn begonnen.  
  
Conclusie 
Het team 50+ heeft een succesvolle opstartfase achter de rug. In het eerste jaar zijn 17 meer 
50-plussers naar (parttime) werk bemiddeld dan zonder de aanpak mogelijk was geweest.  

Uitstroomreden (% van totale 
uitstroom) 2016 2017 2018 2019 2020 
…naar werk 22% 48% 55% 60% 55% 
…naar school 20% 16% 23% 20% 21% 
…exogeen 57% 36% 22% 21% 24% 
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De besparing op uitkeringen ligt voor 2019 rond 100.000 euro. De vooruitzichten bij een voortzetting 
van het project op enig moment, zo blijkt uit de resultaten, zijn positief. Met deze aanpak hebben 50-
plussers meer kans op zelfstandigheid en werk, zeker wanneer de arbeidsmarkt op enig moment weer 
aantrekt. Echter, zetten we het financieel rendement af tegen de investering, dan is de business case 
niet per definitie sluitend. Het budget voor de aanpak was 1 miljoen over 2 jaar; 500.000 euro per jaar. 
De besparing op de BUIG last is 100.000 euro. Kijken we echter naar het maatschappelijk rendement, 
dan zijn doelen zeker gehaald en leert deze aanpak dat een dergelijke doelgroep alleen door extra 
aandacht en begeleiding een kans maakt om de weg naar een zelfstandig bestaan uit de uitkering 
goed te vinden.   
 
 
Project Handhaving 
Aanleiding oprichten project 
Handhaving speelt een belangrijke rol om de sociale zekerheid eerlijk en betaalbaar te houden. 
Bijstandsuitkeringen zijn bedoeld voor de inwoners die niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien. 
Fraude met uitkeringen ondermijnt het draagvlak voor ons stelsel van sociale zekerheid. Verder loont 
het loont om in goede handhaving te investeren. De resultaten blijken een veelvoud van de investering 
in personeelskosten van de handhavers. Om meer beleidsprioriteit te geven aan handhaving en om 
meer resultaat te behalen in het opsporen van onterecht verstrekte uitkeringen is daarom voorgesteld 
om extra te investeren in handhaving. Dit is niet alleen nodig met het oog op de tekorten binnen de 
gemeentelijke uitkeringsbudgetten, ook zien we dat we binnen de Sociale Dienst Drechtsteden niet 
alle signalen van uitkeringsfraude kunnen onderzoeken wegens gebrek aan capaciteit. Hiernaast zien 
we dat de huidige context van het sociaal domein (opgave bestaanszekerheid versterken) vraagt om 
doorontwikkeling van de handhavingstaak, met name een ontwikkeling naar integrale handhaving.  
Het project handhaving is bedoeld om extra inzet te leveren op het verbreden (nieuwe 
doelgroepen/integrale samenwerking) en verdiepen (extra inzet op huidige casussen en training van 
het team).De aanpak handhaving heeft als extra elementen: een ketenaanpak met lokale en landelijke 
partners, oog voor bestaanszekerheid van de klant en extra onderzoek naar vermogen in het 
buitenland. 
 
Doelen en Resultaten 
Voor 2019 en 2020 stelden was het doel om de inzet van de extra middelen te richten op: 
 
2019:  -Oppakken extra signalen door inzet extra FTE (verdieping) 

-Voorbereiding en start onderzoek Vermogen in het buitenland (verbreding) 
-Voorbereiden samenwerking LSI - Landelijke Samenwerking Interventieteam (verbreding) 

2020  -Start LSI Oud-Krispijn (verbreding) 
 -Voorbereiden LSI Papendrecht (verbreding) 
 -Voorbereiden LSI Zwijndrecht (verbreding) 
 -Start LSI Papendrecht Q4 (verbreding) 
 
De resultaten zijn als volgt geformuleerd voor 2019/2020:  
Aantal casussen:     214 
Aantal uitkeringen beëindigd:  28  (28x12.500= €350.000) 
Hoogte van de uitkering gewijzigd: 35 
Terugvordering:    € 330.676,-  
 
Corona en als gevolg de beperking van bewegingsvrijheden heeft effect  op de projecten Vermogen in 
het Buitenland en LSI. Vanuit Vermogen in het Buitenland merken wij dat de terugkoppeling uit andere 
landen trager verloopt, vanuit LSI konden er geen huisbezoeken worden afgelegd wat van belang is 
voor de afronding van een signaal. Ondanks Corona kon het project handhaving in 29% van de 
gevallen een resultaat boeken, normaal ligt het gemiddelde van projecten gericht op handhaving op 
12%. 
 
Conclusie  
Zowel vermogen in het buitenland als LSI hebben niet in uitvoering maar wel in resultaat achterstand 
opgelopen door Corona. De verwachting is dat de resultaten in Q3 en Q4 2020 zichtbaar worden. 
Naast de harde cijfers zien wij ook veel resultaat op bijvoorbeeld bestaanszekerheid. Voorbeeld is dat 
er vanuit het project door het aanpakken van een huisjesmelker een groep kwetsbare klanten bekend 
bij SDD en UWV niet meer uitgebuit worden. 
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