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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding voor dit rapport 

Op 30 maart 2018 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de 

Tweede Kamer geïnformeerd over het programma ‘Verdere Integratie op de Arbeids-

markt’ (VIA). Dit programma onderzoekt in acht pilots wat werkt om de arbeidsmarktposi-

tie van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond te verbeteren. Deze acht pi-

lots richten zich op loopbaanmomenten waarop zij achterstand oplopen op de arbeids-

markt. 

Het ministerie van SZW wil bij de vormgeving van de pilots en het programma VIA als ge-

heel vanaf het begin af aan het monitoren en evalueren ervan centraal stellen. Door te 

monitoren en te evalueren kan goed in beeld worden gebracht welke pilots (onder welke 

voorwaarden en in hoeverre) bijdragen aan verbetering van de arbeidsmarktpositie van 

Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond en wat de werkzame elemen-

ten daarbij zijn. Het streven is op termijn de (succesvolle onderdelen van) pilots breder uit 

te rollen en om waar mogelijk het succes van het programma als geheel in beeld te bren-

gen. 

Bij de uitwerking en vormgeving van het programma en de pilots wordt parallel gewerkt 

aan een monitorings- en evaluatiekader voor het programma. Dit parallelle traject heeft 

als doel om vanuit een ‘evaluatiebril’ te adviseren over de vormgeving van de pilots om 

deze zo evalueerbaar als mogelijk te maken. De Beleidsonderzoekers heeft opdracht ge-

kregen om het evaluatiekader te ontwikkelen.  

1.2 Leeswijzer 

Dit rapport doet verslag van het tweede tussenproduct van deze opdracht. Een eerdere 

‘tussenstand’ is op 16 november 2018 verschenen. Dit rapport presenteert de evaluatie-

kaders voor de evaluatie van het programma VIA (H2) en voor een aantal specifieke pilots 

binnen VIA (H3-H10). Het gaat hierbij om een aangevulde tussenstand. Momenteel wordt 

nog een aantal evaluatiekaders opgesteld. Het definitieve rapport zal alle evaluatiekaders 

bevatten. 

De evaluatiekaders worden gebruikt als hulpmiddel bij het aanbesteden van onderzoek 

of het vormgeven van onderzoeksprogramma’s. Dit betekent dat de definitieve pilots, of 

de opzet van onderzoek naar de pilots, kan afwijken van de evaluatiekaders. Tevens ver-

schilt de mate van uitwerking van de evaluatiekaders. In sommige gevallen werkt een ex-

terne partij een onderzoeksprogramma uit op basis van een meer globaal evaluatiekader. 

Dit is bijvoorbeeld het geval bij de pilots gericht op jongeren die onder regie van NRO 

zullen worden uitgevoerd.  
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2 Programma-evaluatie 

2.1 Aard en doelstelling van het programma VIA 

Het programma VIA is een beleidsontwikkelingstraject. Door de uitvoering van pilots wil 

het ministerie van SZW kennis opdoen over effectieve interventies voor het verbeteren 

van de arbeidsmarktpositie van Nederlanders met een niet-westerse migratieachter-

grond. Het is niet aannemelijk dat het programma tot waarneembare macro-effecten op 

de arbeidsmarkt zal leiden. Dit komt door de relatief kleine omvang van het programma 

en de grote invloed van conjunctuur op de arbeidsmarktpositie. Wel dient het pro-

gramma te resulteren in kennis die gebruikt kan worden om de arbeidsmarktpositie van 

Nederlandse met een niet-westerse migratieachtergrond op langere termijn structureel te 

verbeteren. 

De kamerbrief over het programma VIA bevat geen expliciete doelstelling. Ten behoeve 

van de evaluatie van het programma formuleren we op basis van de kamerbrief de vol-

gende expliciete doelstelling: 

Het verkrijgen van inzicht in a) werkzame elementen, effectiviteit en efficiëntie van inter-

venties voor verbetering van de arbeidsmarktpositie van Nederlanders met een niet-wes-

terse migratieachtergrond, b) (potentiële) impact en werkzame elementen van het pro-

gramma VIA en c) mogelijkheden om (kennis over) het programma en interventies te be-

nutten voor een structurele verbetering van de arbeidsmarktpositie van Nederlanders met 

een niet-westerse migratieachtergrond. 

Het programma resulteert dus vooral in kennis ten behoeve van beleid. Meer specifiek in 

kennis over: 

 wat werkt en wat niet werkt om de arbeidsmarktpositie van Nederlanders met 

een niet-westerse migratieachtergrond te verbeteren (effectiviteit en efficiëntie); 

 hoe interventies werken om de arbeidsmarktpositie van Nederlanders met een 

niet-westerse migratieachtergrond te verbeteren (werkzame elementen); 

 hoe een evidence-based programma als VIA vormgegeven en uitgevoerd kan 

worden; 

 mogelijkheden om (kennis over) het programma en interventies te benutten. 

2.2 Beleidstheorie 

2.2.1 Beleidslogica 

Als basisstructuur voor het beschrijven van de beleidstheorie van het programma VIA is 

het Logic Model te gebruiken.1 Een belangrijke keuze bij het Logic Model, wanneer we 

deze toepassen op het programma VIA, is dat deze in feite uit twee niveaus bestaat: het 

programmaniveau en het pilotniveau. Het programma is daarbij meer dan een optelling 

 
1 W.K. Kellogg Foundation, Evaluation Handbook, Michigan, 2010. W.K. Kellogg Foundation, Logic Model Develop-

ment Guide, Michigan, 2004. 
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van de verschillende pilots. Binnen het programma vinden naast de pilots aanvullende ac-

tiviteiten plaats. Denk aan communicatie-activiteiten, en het lopende onderzoek naar de 

mogelijkheden om business cases/mkba’s op te stellen van veelbelovende initiatieven 

voor het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van Nederlandse met een niet-westerse 

migratieachtergrond. En het programma leidt tot eigenstandige effecten. 

Bij de evaluatie van het programma VIA vormt het Logic Model enerzijds een aangrij-

pingspunt voor de thema’s waarover informatie verzameld moet worden, en anderzijds 

een aangrijpingspunt voor het vaststellen van de plausibiliteit van de impact het pro-

gramma (de ‘chain of effects’): is het aannemelijk dat de resultaten voortvloeien uit de ac-

tiviteiten, en de effecten voortkomen uit de behaalde resultaten? 

De volgende onderdelen zijn te onderscheiden (figuur 2.1).  

 De input heeft betrekking op de beschikbare instrumenten en de materiële en per-

sonele middelen (eerste kolom), zowel op het niveau van het programma als de pi-

lots.  

 De throughput heeft te maken met het uitvoeringsproces, de daadwerkelijke activi-

teiten binnen het programma en de pilots (kolom 2). De activiteiten hebben tot doel 

om gedrag te beïnvloeden van partijen of doelgroepen op de arbeidsmarkt.  

 De output betreft de resultaten van de activiteiten in termen van afgeronde pilots, 

uitgevoerd onderzoek en bereikte deelnemers (derde kolom).  

 De outcome betreft de verandering of effecten die de pilots voor de deelnemers te-

weeg heeft gebracht en de kennis die het programma heeft opgeleverd. 

 De (potentiële) impact ten slotte betreft de invloed van programma en pilots op de 

werking van de arbeidsmarkt en op integratiebeleid en -praktijk. Hierbij moet er re-

kening mee worden gehouden dat de arbeidsmarkteffecten van het programma te 

klein zullen zijn om op macroniveau te meten. De beoogde impact van het pro-

gramma en de pilots bestaat enerzijds uit draagvlak bij arbeidsmarktpartijen om de 

effectieve interventies uit het programma in te zetten. Anderzijds wordt beoogd om 

het debat over beleid en praktijk van integratie een meer evidence based grondslag 

te geven. 

 Er zijn meerdere factoren van invloed op de werking van de arbeidsmarkt dan alleen 

het programma of de interventie zelf. Rekening moet worden gehouden met de be-

leidscontext, zoals de conjunctuur en andere ontwikkelingen in maatschappij en be-

leid. 
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Figuur 2.1 Logic Model toegepast op het programma VIA 

2.2.2 Werkzame elementen van het programma 

In de kamerbrief over het programma VIA is te lezen dat ‘de werkzame elementen die op-

schaalbaar zijn naar landelijk beleid’ worden gedestilleerd uit de evaluatie van het pro-

gramma.2 Voor een gedegen evaluatie is het van belang het begrip ‘werkzame elemen-

ten’, ook wel ‘werkzame principes’ of ‘werkzame mechanismen genoemd’, vooraf te defi-

niëren. Wij hanteren de volgende definitie: ‘de elementen van een programma of inter-

ventie die er voor zorgen dat die de gewenste uitwerking heeft’.3  

Werkzame elementen zijn niet alleen achteraf bij een evaluatie te identificeren, maar ook 

vooraf. Het programma VIA bevat een aantal impliciete en expliciete keuzes en veronder-

stellingen over de werking. Dit is de essentie van de ‘beleidstheorie’: ‘het geheel aan “het 

geheel aan veronderstellingen van een actor dat aan een beleid ten grondslag ligt”.4 We 

kunnen hierbij onderscheid maken tussen algemene werkzame elementen en specifieke 

werkzame elementen. De algemene werkzame elementen gelden altijd, ongeacht doel-

groep of de context en beslaan de structuur en methode van het programma en de inter-

venties.  

Om de algemene werkzame te beschrijven, zijn twee raamwerken te hanteren. Het eerste 

raamwerk is door het Britse departement voor omgeving, voedsel en landbouw in 2008 

ontwikkeld voor beleid gericht op duurzame gedragsverandering.5 Om te helpen bij het 

 
2 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2018/03/30/kamerbrief-verdere-

integratie-op-de-arbeidsmarkt-de-economie-heeft-iedereen-nodig/kamerbrief-verdere-integratie-op-de-arbeids-

markt-de-economie-heeft-iedereen-nodig.pdf 
3 Wartna, J. et al (2012), “Er is geen enkel werkzaam principe dat altijd werkt”. Een eerste verkenning van het begrip 

werkzame principes. Wageningen University. 

4 Hoogerwerf, A. (1989). ‘De beleidstheorie in de beleidspraktijk: een tussenbalans’. In: Beleidswetenschap, nr. 3 p. 

320-341. 
5 Department for Environment, Food and Rural Affairs (2008). A framework for pro-environmental behaviours. Re-

port. January 2008. 
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ontwerpen van beleidsprogramma's, biedt het raamwerk een hulpmiddel om een mix van 

interventies te garanderen. Het raamwerk bestaat uit 4 E’s: Enable, Encourage, Exemplify 

en Engage. Effectief beleid bestaat uit een optimale mix van deze typen instrumenten. Bij 

de evaluatie en borging van beleid kan worden vastgesteld welke (mix) van instrumenten 

effectiever is in het verminderen van specifieke problematiek. 

 Enable staat voor het mogelijk maken van gewenst gedrag door het verwijderen van 

barrières en het eenvoudig en vanzelfsprekend maken van bepaalde keuzes. Denk 

hierbij aan het vastleggen van default-opties, bieden van ondersteuning en voorzie-

ningen, verstrekken van informatie, educatie en training, slim herontwerpen van pro-

cessen. 

 Encourage houdt in dat gewenst gedrag op verschillende manieren aangemoedigd 

wordt. Instrumenten die hierbij horen zijn (financiële) prikkels die gedrag ontmoedi-

gen of aanmoedigen, zoals fiscale voordelen, subsidies, bonussen, malussen of soci-

ale druk. 

 Exemplify verwijst naar de voorbeeld- en signaalfunctie van de overheid. Het gaat 

om het delen van goede voorbeelden, consistentie van beleid, ‘practise what you 

preach’. 

 Engage ten slotte staat voor het betrekken van mensen bij veranderingen. Denk hier-

bij aan het aansluiten bij of creëren van netwerken, co-creatie, mobilisatie van doel-

groepen, werken met intermediairs, bewustmaking.   

Het tweede raamwerk is door het Londense Centre for Public Impact ontwikkeld. Door het 

analyseren van de succesfactoren van casestudies van beleid en bestaande literatuur 

heeft het Centre for Public Impact succesfactoren van beleid geïdentificeerd.6 In hun on-

derzoek constateren ze dat beleid dat impact heeft gehad, hoog scoorde op negen facto-

ren. Omgekeerd scoorde niet-succesvol beleid laag op meerdere van deze factoren:  

- Policy (design quality): 

1. Objectives: zijn de doelen duidelijk geformuleerd?  

2. Evidence: is er bewijs dat het beleid of de interventie werkt? 

3. Feasibility: is het uitvoerbaar? 

- Action 

4. Management: zijn er elementen ingebouwd die ervoor zorgen dat er voor-

uitgang wordt geboekt? 

5. Measurement: is de voortgang meetbaar en wordt deze informatie verza-

meld?  

6. Alignment: is iedereen in de lijn ‘on board’? 

- Legitimacy 

7. Public confidence: worden het voorstel en de uitvoerende instanties door 

burgers gesteund? 

8. Stakeholder engagement: zijn alle belangrijke stakeholders betrokken? 

9. Political commitment: steunt de politiek het beleid? 

Het raamwerk biedt een handvat bij het beoordelen van de impact van het programma 

VIA. 

 
6 https://resources.centreforpublicimpact.org/production/2018/09/CPI-Public-Impact-Fundamentals-
Report-English.pdf 
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2.2.3 Werkzame elementen van de pilots in relatie tot het programma 

Binnen het programma VIA wordt een aantal pilots uitgevoerd. Deze pilots beogen op 

een bepaalde manier de werking van de arbeidsmarkt te beïnvloeden. Om werkzame 

elementen in hoofdlijnen te beschrijven, is ook het discrepantiemodel te hanteren. Dit is 

een eenvoudig model van de arbeidsmarkt en beschrijft typen discrepanties die kunnen 

optreden tussen vraag naar en aanbod en die dus kunnen resulteren in een slechtere ar-

beidsmarktpositie van Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond.  

In het discrepantiemodel maken we onderscheid tussen de aanbodzijde, de vraagzijde 

en matching van vraag en aanbod. Tussen vraag en aanbod kunnen knelpunten ontstaan, 

ook wel discrepanties of mismatches genoemd. Arbeidsmarktbeleid – zoals het pro-

gramma VIA – is uiteindelijk gericht op het voorkomen en oplossen van knelpunten in de 

aansluiting tussen vraag en aanbod. Op de arbeidsmarkt zijn globaal gezien drie soorten 

discrepanties te onderscheiden: 

1. Van kwantitatieve discrepanties is sprake wanneer er een absoluut tekort is aan 

vraag of aanbod in bepaalde categorieën. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als in een 

sector, beroepsgroep, of regio te weinig (gediplomeerde) schoolverlaters en andere 

categorieën werkzoekenden (werkloze werkzoekenden, baanwisselaars uit andere 

sectoren, en ook medewerkers die binnen de sector van baan willen veranderen) 

voor de openstaande vacatures zijn dan wel voor deze werkzoekenden te weinig va-

catures zijn. In het eerste geval zullen vacatures langer open blijven staan en er naar 

verhouding weinig werkloze werkzoekenden zijn. Voor werkgevers betekent dat 

knelpunten in de personeelsvoorziening en voor werkzoekenden goede kansen op 

een baan. In het tweede geval zullen vacatures sneller vervuld kunnen worden en er 

relatief veel werkloze werkzoekenden zijn. Dan kennen werkgevers weinig knelpun-

ten in de personeelsvoorziening en werkzoekenden minder goede kansen op een 

baan. 

2. Het voorkomen van kwalitatieve discrepanties betekent dat vraag en aanbod er in 

voldoende mate zijn, maar dat deze niet op elkaar aansluiten. Hiervan is bijvoorbeeld 

sprake wanneer technisch-instrumentele en/of sociaal-normatieve eisen van de werk-

gevers hoger zijn dan de kennis, kunde, competenties en/of sociale vaardigheden 

van (gediplomeerde) schoolverlaters en andere categorieën werkzoekenden. Kwali-

tatieve discrepanties ontstaan tevens wanneer werkzoekenden hogere eisen stellen 

aan arbeidsvoorwaarden, -inhoud, -verhoudingen en -omstandigheden dan wat 

werkgevers binnen de sector willen/ kunnen bieden. Het kan ook zijn dat de kansen 

op het verwerven van een (passende) baan ongelijk zijn verdeeld en de vervulde 

vraag geen goede afspiegeling is van de beroepsbevolking. 

3. Van ondoorzichtigheid (ofwel intransparantie) is sprake wanneer vraag en aanbod 

er in voldoende mate zijn en ook op elkaar passen, maar elkaar niet kunnen vinden. 

Dit heeft te maken met wervingsgedrag van werkgevers en zoekgedrag van werkzoe-

kenden. Een beperkte kennis van bijvoorbeeld de beschikbare ondersteunende 

maatregelen kan zowel bij werkgevers als werkzoekenden hierbij ook een rol spelen. 

Discrepanties kunnen ontstaan door zowel feitelijke verschillen tussen vraag en aanbod 

(in gedrag, aantallen, etc.) als door een gebrek aan juiste informatie over vraag, bemidde-

ling en/of aanbod (vooroordelen, onbekendheid met de arbeidsmarkt of met werkge-

versdienstverlening, etc.).  

De volgende figuur heeft het discrepantiemodel weer. 
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Figuur 2.2 Discrepantiemodel 

 

Bij de evaluatie van het programma VIA kan worden vastgesteld of de ingezette interven-

ties in voldoende mate de verschillende typen discrepanties afdekken. 

2.3 Overwegingen ten aanzien van de programma-eva-

luatie 

2.3.1 Complexe interventies 

Een startpunt bij het bepalen van het evaluatieniveau van het programma VIA is de con-

statering dat het gaat om een zogeheten complexe interventie. Complexe interventies 

bestaan uit meerdere stappen die nodig zijn om de interventies uit te voeren, meerdere 

werkzame elementen die op elkaar inwerken en meerdere actoren die betrokkenen zijn. 

Dit in tegenstelling tot eenvoudige interventies zoals de behandeling van patiënten met 

een pijnstiller, waarbij sprake is van één geïsoleerde interventie die in één stap wordt uit-

gevoerd (inname medicijn) met één werkzaam mechanisme en een overzichtelijk aantal 

betrokkenen. Dit heeft consequenties voor de evaluatie en het vinden van werkzame ele-

menten. Pawson et al. (2005) identificeren onder meer de volgende pijlers van complexe 

interventies7:  

1. Complexe interventies zijn gebaseerd op de hypothese dat wanneer interventies op 

een bepaalde manier uitgevoerd worden, dit leidt tot bepaalde uitkomsten. De effecten 

treden dus niet altijd op, maar alleen onder bepaalde omstandigheden en via bepaalde 

mechanismen. Consequentie voor de evaluatie van het programma VIA is dat de effecten 

altijd gerelateerd moeten worden aan de omstandigheden (context) en werkzame ele-

menten. 

2. Complexe interventies hebben een actief karakter, ze werken niet ‘als vanzelf’, maar be-

halen hun effecten door middel van actieve input van individuen. Succes en effectiviteit 

 
7 https://www.researchgate.net/publication/7691447_Realist_review_-_A_new_method_of_systematic_review_de-

signed_for_complex_policy_interventions 
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zullen in ieder geval voor een deel verklaard worden door de redeneringen en persoon-

lijke keuzes van verschillende actoren en deelnemers bij de uitvoering van de interven-

ties. Consequentie voor de evaluatie van het programma VIA is dat de interventies niet 

geïsoleerd bestudeerd moeten worden en dat aandacht nodig is voor de wijze waarop 

actoren de interventies uitvoeren.8   

3. Complexe interventies zijn langetermijnprojecten. Veel verschillende partijen hebben 

de opzet en uitwerking in handen. Het succes van een interventie hangt daarom ook af 

van het cumulatieve succes. Bij de evaluatie van het programma VIA moet daarom de ge-

hele implementatieketen in ogenschouw worden genomen. 

4. Complexe interventies zijn open: andere interventies zullen vaak (succesvolle) onder-

delen van de interventie ‘lenen’ en er zullen leereffecten optreden waardoor de interven-

ties op een andere wijze worden uitgevoerd. Deze vormen van ‘besmetting’ en het niet 

modelgetrouw uitvoeren van een interventie zijn binnen een experimentele opzet niet te 

verkiezen, maar bij complexe interventies onvermijdbaar en zelfs toe te juichen. Conse-

quentie voor de evaluatie van het programma VIA is dat er aandacht moet zijn voor de 

‘lessons learned’ bij de implementatie en uitvoering van interventies en de disseminatie 

van interventies. 

2.3.2 Programma-evaluatie 

Meta-evaluatie pilots 

Op de eerste plaats is de programma-evaluatie een meta-evaluatie van de kennis die is 

ontstaan uit de pilots die binnen het programma VIA zijn uitgevoerd. De programma-eva-

luatie brengt in kaart welke kennis het programma oplevert over effectiviteit, efficiëntie en 

werkzame elementen. Hierbij staat de vraag centraal welke pilots effectief en efficiënt zijn 

en hoe en waardoor de effecten van de pilots (al dan niet) gerealiseerd zijn. Ook wordt 

nagegaan of er bepaalde patronen zijn te ontdekken in de werking van interventies. Inter-

venties zijn bijvoorbeeld te ordenen langs de betrokken actoren (jongeren, statushou-

ders, langdurig bijstandsgerechtigden, etc.), het discrepantiemodel, het 4E-model of de 

uitvoerende actoren (klantmanagers, HR-medewerkers, direct leidinggevenden, etc.).  

Bij de analyse van werkzame elementen is verder belangrijk om onderscheid te maken 

tussen de interventies zelf, de context, en de uitvoering van de pilots. Werkzame elemen-

ten kunnen enerzijds betrekking hebben op de inhoudelijke onderdelen van de interven-

tie die ervoor zorgen dat deze de gewenste uitwerking heeft bij de doelgroep9 en ander-

zijds op meer praktische aspecten bij de implementatie en uitvoering van de interventie10. 

Ook kunnen werkzame elementen afhankelijk zijn van de specifieke context waarin de in-

terventie wordt uitgevoerd. Denk hierbij aan de regionale werkgelegenheidsstructuur, or-

ganisatieomvang, bestuurskracht, et cetera. 

Ten slotte dient bij de meta-evaluatie aandacht uit de gaan naar de inzichten die voortko-

men uit VIA-gerelateerde activiteiten die naast de pilots hebben plaatsgevonden, zoals 

 
8 Interessant in dit verband is bijvoorbeeld de recente analyse van Hans Bosselaar van de eigenschappen van pro-

fessionals die bijdragen aan het aan een baan helpen van langdurig werklozen. Zie o.a. hier https://www.sociale-

vraagstukken.nl/de-moderne-professional-is-vooral-een-dinges/ 
9 Denk aan zaken als gebruik van rolmodellen, aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep, eerst plaatsen 

op werk, dan trainen. 
10 Denk aan zaken als goede samenwerking tussen betrokkenen, warme overdracht, een goed uitgewerkt stappen-

plan, voldoende budget. 
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communicatie en disseminatie en onderzoek dat vanuit KIS (Kennisplatform integratie & 

samenleving) is uitgevoerd. 

Procesevaluatie 

Op de tweede plaats reconstrueert en beoordeelt de programma-evaluatie de imple-

mentatie en uitvoering van het programma. Het programma VIA is te beschouwen als een 

beleidsontwikkeltraject. Kenmerkend en vernieuwend voor het programma is enerzijds 

het gegeven dat kennisopbouw een centrale rol speelt (evidence-based beleid) en ander-

zijds dat het programma en de pilots grotendeels samen met andere beleidsactoren zijn 

ontwikkeld in een vorm van co-creatie en netwerksturing. Dat stelt bepaalde eisen aan de 

werkwijze van het ministerie van SZW als eindverantwoordelijke voor het programma en 

aan beleidsmakers en uitvoerders. Bij de procesevaluatie van het programma komen vra-

gen naar boven zoals: Is het programma volgens planning verlopen? Welke knelpunten 

traden op en hoe zijn deze opgelost? Wat zijn de positieve en negatieve ervaringen van 

betrokkenen? Welke lessen zijn te trekken over evidence-based beleidsontwikkeling? 

Hiervoor dienen zowel het programma bestudeerd te worden (de ingezette middelen, de 

uitvoering, etc.) als de evaluaties van de individuele pilots. 

Impact en advies 

Op de derde plaats belicht de programma-evaluatie de (potentiële) impact van het pro-

gramma VIA en geeft het een advies over disseminatie van kennis en bredere implemen-

tatie van de interventies van het programma. Niet alleen de effectiviteit en werkzame ele-

menten van de pilots en het programma spelen hierbij een rol, maar ook aspecten als uit-

voerbaarheid, draagvlak, legitimiteit, haalbaarheid. Dit betekent dat in de programma-

evaluatie ook informatie moet worden opgehaald bij een groter aantal stakeholders en 

potentiële gebruikers van interventies.  

2.4 Onderzoeksvragen 

Voor de programma-evaluatie is de volgende hoofdvraag te formuleren: 

In hoeverre heeft het programma VIA geleid tot meer kennis over het verbeteren van de 

arbeidsmarktpositie van de groep met een niet-Westerse migratieachtergrond, welke les-

sen zijn te trekken over de uitvoering van het programma en de pilots, wat is de (potenti-

ele) impact van het programma en welke lessen kunnen worden geformuleerd ten aanzien 

van benutting van kennis en interventies, teneinde de arbeidsmarktpositie van de groep 

met een niet-Westerse migratieachtergrond structureel te verbeteren? 

Hierbij horen de volgende onderzoeksvragen: 

1. Welke kennis is verworven bij de uitvoering van het programma? 

a) Welke pilots zijn vormgegeven, welk onderzoek is uitgevoerd naar deze 

pilots, en welk ander onderzoek is er uitgevoerd?  

b) Welke interventies zijn effectief (en in welke mate) en welke niet effectief 

(en waarom niet)?  

c) Welke interventies zijn efficiënt (en in welke mate) en welke niet efficiënt 

(en waarom niet)?  

d) Wat zijn werkzame elementen van pilots en interventies?  

e) Welke andere lessen m.b.t.(potentiële) interventies zijn te trekken uit pi-

lots en ander onderzoek?  
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f) Aan welke voorwaarden dient voldaan te worden om de interventies 

en/of werkzame elementen effectief en/of efficiënt in te kunnen voe-

ren/uit te kunnen rollen? 

  

2. Welke lessen zijn te trekken over de uitvoering van het programma en de pilots? 

a) Hoe is de uitvoering van de pilots verlopen?  

b) Welke succes- en faalfactoren zijn te identificeren bij het opzetten en de 

uitvoering van de pilots?  

c) In hoeverre zijn de geformuleerde doelen behaald binnen de pilots? 

Waardoor zijn doelen wel of niet behaald?  

d) In hoeverre is het programma VIA conform voornemens uitge-

voerd?  Waardoor zijn de activiteiten binnen het programma VIA al dan 

niet conform voornemens uitgevoerd?  

e) Wat zijn de ervaringen en lessen rond evidence-based policymaking 

binnen het programma VIA?   

f) Wat zijn de werkzame elementen van het programma VIA?  

g) Welke voor- en nadelen leveren de verschillende aanpakken die toege-

past zijn om tot pilots te komen, en welke conclusies en lessen zijn hier-

uit te trekken?  

  

3. Wat is de (potentiële) impact van het programma en welke lessen voor benutting 

zijn te formuleren? 

a) Wat is de maatschappelijke impact geweest van de VIA pilots (in termen 

van netto effect op arbeidsmarktpositie van de doelgroepen van ver-

schillende pilots) en VIA programma in het algemeen?  

b) Welke (potentiële) impact heeft het programma VIA op beleid en prak-

tijk van (semi) overheden, werkgevers en andere stakeholders en in 

hoeverre slaan de aanpak en lessen van VIA aan bij deze stakeholders? 

c) Welke mogelijkheden zijn er om kennis over het programma en inter-

venties te benutten en hoe zijn die mogelijkheden tot nu toe benut?  

d) Welke lessen van VIA hebben de grootste (potentiële) impact, zowel ten 

aanzien van arbeidsmarktpositie en arbeidsparticipatie, als ten aanzien 

van efficiëntie. Welke partijen zouden deze lessen kunnen én willen be-

nutten om deze impact te realiseren. 

e) Welke lessen zijn te formuleren wanneer interventies op grotere schaal 

geïmplementeerd zouden worden?   

f) Wat betekent opschaling voor de vormgeving en uitvoering van de in-

terventies?   

g) Welke lessen zijn te formuleren rond evidence based beleidsontwikke-

ling en beleid voor het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van per-

sonen met een niet-westerse migratieachtergrond? 
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2.5 Opzet programma-evaluatie 

Voor een programma-evaluatie zijn verschillende bronnen onontbeerlijk, en dienen dus 

ook meerdere evaluatiemethoden ingezet te worden. Hieronder zijn de methoden van de 

evaluatie weergegeven.  

Meta-evaluatie. Voor een belangrijk deel is de programma-evaluatie een meta-evaluatie 

van de evaluaties van de individuele pilots. Hierbij worden alle evaluatierapporten gron-

dig bestudeerd. Door verschillen en overeenkomsten in doelgroepen, actoren, uitvoe-

ring, werkzame elementen en effecten te analyseren, kunnen overkoepelende conclusies 

worden getrokken over met name de effecten en effectiviteit van het programma als ge-

heel en de werkzame elementen van de pilots. 

Documentenstudie. In aanvulling op de meta-evaluatie dient documentatie bestudeerd 

te worden die meer inzicht geeft in de (beoogde) uitvoering van het programma en de 

pilots. Denk hierbij aan projectplannen, tussentijdse resultaten, financiële verslagen. Deze 

informatie geeft inzicht in de ‘inputs’ van het programma en het verloop van de uitvoering 

(‘activiteiten/throughput’). 

Interviews. Interviews op programma-niveau, pilotniveau en op het niveau van stakehol-

ders zijn nodig om de implementatie en uitvoering in kaart te brengen, het draagvlak 

voor bredere implementatie te meten en lessen bij de uitvoering en opschaling van inter-

venties op te tekenen. Op programmaniveau gaat het om de betrokkenen vanuit SZW 

(programmaleider(s), afdelingshoofden, directeur, beleidsmedewerkers, leden begelei-

dingscommissie). Centraal hier staan de leerervaringen met co-creatie, netwerksturing en 

evidence based beleidsontwikkeling. Belangrijk daarbij is dat er verschillende werkwijzen 

zijn gehanteerd om pilots te ontwikkelen danwel aan te sluiten bij bestaande beleidsini-

tiatieven: wat valt hieruit te leren? Op pilotniveau gaat het om interviews met de project-

leiders vanuit de pilots (o.a. gemeenten, werkgevers, onderzoeksbureaus), waar nodig 

aangevuld met de onderzoekers van de pilots. Deze interviews zijn met name bedoeld 

om verduidelijkende vragen te kunnen stellen bij de evaluatierapporten en eventueel 

aanvullende informatie te verzamelen over de pilots. Ten slotte is het van belang diverse 

andere partijen te spreken die als uitvoerder of stakeholder betrokken zijn bij de imple-

mentatie en uitvoering. Het gaat in ieder geval om het Nationaal Regieorgaan Onderwijs 

(NRO) en TNO. 

Brainstormsessie. Teneinde meer uitgewerkte aanbevelingen te kunnen geven voor be-

nutting en opschaling, zijn brainstormsessies met diverse deskundigen raadzaam. De 

vraag hierbij is welke interventies zich lenen voor opschaling bij welke actoren, en hoe 

opschaling van interventies en disseminatie van de pilotkennis is te stimuleren. De brain-

stormsessies zijn te organiseren per (cluster van) pilots, zoals pilots rond gemeenten, pi-

lots rond werkgevers, pilots rond statushouders, etc. Uitgenodigd kunnen worden: pro-

jectleiders van de pilots, onderzoekers, beleidsmakers op het terrein van integratie, sta-

keholders. 

Bij de uitvoering van de evaluatie kan gebruikt gemaakt worden van de verschillende 

raamwerken die hierboven bij ‘Beleidstheorie’ zijn geïntroduceerd. Met behulp van deze 

raamwerken zijn het programma en de pilots te beschrijven en te beoordelen. Zo kan 

worden nagegaan in hoeverre het programma en de pilots de verschillende aspecten van 

de arbeidsmarktproblematiek afdekken, in hoeverre er een goede mix van beleidsinstru-

menten wordt ingezet, et cetera. Aan betrokkenen (SZW, stakeholders, onderzoekers) zou 
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gevraagd kunnen om een oordeel te geven over de (potentiële) impact van het pro-

gramma aan de hand van de negen succesfactoren (zie figuur 1.3). Zo ontstaat een 

sterkte-zwakteanalyse vanuit verschillende perspectieven. 

Figuur 1.3 ‘Fundamentals map’: hulpmiddel bij het beschrijven van sterkten en 

zwakten bij de impact van het programma VIA.  

Bron: https://resources.centreforpublicim-

pact.org/production/2018/09/CPI-Public-Im-

pact-Fundamentals-Report-English.pdf 

 

2.6 Planning 

De programma-evaluatie start in de zomer van 2019 en loopt tot en met het eind van het 

programma VIA (medio 2021). Er zijn drie rapportages gepland: 

- Een eerste tussenrapport in november 2019. Dit rapport bevat een eerste beeld van 

de lopende pilots en bevat een procesevaluatie van de implementatie en uitvoering 

van het programma. 

- Een tweede tussenrapport in september 2020. Dit rapport bevat een beknopte meta-

analyse van de pilots. 

- Een eindrapport in maart 2021. In dit rapport zijn alle onderzoeksvragen beant-

woord. 

Dit betekent dat de dataverzameling in drie rondes zal verlopen. In de eerste ronde, die 

loopt van ongeveer augustus 2019 tot november 2019, wordt informatie opgehaald over 

de (lessen rond de) implementatie en uitvoering van het programma VIA en de stand van 

zaken van de pilots. In de tweede ronde, tot september 2020, vinden een meta-evaluatie 

plaats op de tussenrapporten van de diverse pilots, en worden de documentenstudie en 

de eerste ronde interviews uitgevoerd. In de derde ronde, van september 2020 tot maart 

2021, vinden de meta-evaluatie op de beschikbare eindrapporten plaats, de documen-

tenstudie, de interviews en de brainstormsessies. 
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3 Pilot Barometer Culturele 

Diversiteit 

3.1 Beschrijving pilot 

In de Pilot Barometer Culturele Diversiteit (vanaf hier ‘barometer’) is een instrument ont-

wikkeld dat primair voor werkgevers en secundair voor andere (intermediaire en be-

leids)organisaties de culturele diversiteit van het personeelbestand en het aanbod van 

werkzoekenden in kaart brengt.  

De barometer bestaat uit drie onderdelen. 

1. Per bedrijf dat meedoet aan de pilot (acht werkgevers) worden op basis van 

CBS-gegevens drie aandelen werknemers gepubliceerd: a) werknemers met een 

westerse migratieachtergrond, b) werknemers met een niet-westerse migratie-

achtergrond en c) werknemers met Nederlandse achtergrond. Indeling ge-

schiedt op basis van land van herkomst. Het gaat om een eenmalig standcijfer 

met peildatum december 2016. Daarnaast is er de optie voor werkgevers om 

hun eigen werknemersbestand met BSN te uploaden bij CBS. CBS koppelt deze 

gegevens vervolgens op persoonsniveau. Er kunnen dan recentere cijfers ge-

bruikt worden, mogelijk op vestigingsniveau met uitbreidingen en/of uitsplitsin-

gen naar instroom/uitstroom, functiecategorie, divisie, aantal dienstjaren of leef-

tijd. 

2. Het tweede onderdeel is een benchmark zodat bedrijven zich kunnen spiegelen. 

De peildatum is eveneens december 2016. De benchmark geeft de totale verde-

ling werknemers in Nederland voor bovengenoemde drie groepen voor: 

 bedrijfstak en uurloon; een organisatie kan in de CBS-tabel de verdeling in 

de voor hem relevante bedrijfstak(ken) en uurloonklasse(s) opzoeken en zich 

hiermee vergelijken (2017).   

 bedrijfstak x regio (2016). 

 Beroepsgroep x regio. Beroep is gebaseerd op de Enquête Beroepsbevol-

king (EBB, een steekproefonderzoek). In de pilot wordt nagegaan of de cel-

vulling voldoende is, ook omdat respons onder de personen met een migra-

tieachtergrond vaak lager ligt. Om de steekproefomvang en daarmee het 

haalbare detailniveau te verhogen worden drie jaren van de EBB samenge-

nomen (2015-2017).  

3. Aanbod van werkzoekenden. Doel hiervan is inzicht te geven in hoeverre (toe-

komstige) werknemers van verschillende migratieachtergronden beschikbaar 

zijn op de arbeidsmarkt. Dit wordt gepresenteerd in absolute cijfers. Dit omvat:  

 Migratieachtergrond van studenten naar studieniveau, studierichting en re-

gio (gegevensbestanden DUO).  

 Werkzoekenden naar beroepsgroep en regio (UWV). 
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Na de pilot zal er een go/no-go beslissing plaatsvinden. Bij een go kunnen ook nog 

(kleine) wijzigingen aangebracht worden. De go/no-go hangt af van de technische en juri-

dische haalbaarheid en praktische bruikbaarheid van de culturele barometer. Ook hangt 

de inhoud (wel/niet uitgebreide versie) af van de CBS-kosten en het (verwacht) potentieel 

gebruik. Afhankelijk van de resultaten van de pilot vindt uitrol op landelijk niveau plaats. 

Er is bij het ministerie van SZW reeds een 'wachtlijst' met werkgevers die hieraan deel wil-

len nemen.  

Werkgevers uit de pilotfase gaan mogelijk door met een mogelijk tussentijds gewijzigde 

versie van de barometer. De effecten van het gebruik van de definitieve versie van de ba-

rometer zal geëvalueerd worden onder de acht werkgevers uit de pilotgroep en de 

nieuwe deelnemers.  

In dit tussenrapport wordt alleen het evaluatiekader uitgewerkt voor de pilotfase, dus 

voor de go/no-go beslissing. Als op basis van de pilot duidelijk is hoe de definitieve baro-

meter eruit komt te zien en hoe de verdere uitrol vormgegeven wordt, volgt een evalua-

tiekader voor deze uitrolfase. 

3.2 Beleidstheorie 

3.2.1 Probleemdefinitie 

Er is thans gebrekkig inzicht in de culturele diversiteit van (potentiële) werknemers. De 

barometer is een instrument dat bedoeld is om individuele werkgevers te ondersteunen 

door het geven van inzicht in de arbeidsmarktsituatie van personen met een (niet-wes-

terse) migratieachtergrond.  

3.2.2 Hoofddoelstelling 

De hoofddoelstelling van de barometer is om te voorzien in de behoefte van werkgevers 

om inzicht te krijgen in de culturele diversiteit van hun personeelsbestand en het arbeids-

potentieel van potentiële werknemers met een niet-westerse migratieachtergrond. Met 

dit inzicht kunnen acties ondernomen/beleid gevoerd worden om de arbeidsmarktsitua-

tie van personen met een (niet-westerse) migratieachtergrond te verbeteren. 

De hoofddoelstelling van de pilot is te verkennen of een barometer culturele diversiteit 

haalbaar is.  

De hoofddoelstelling van het VIA-programma is volgens de brief van de minister de duur-

zame verbetering van de arbeidsmarktpositie van Nederlanders met een niet-westerse 

migratieachtergrond.11 De barometer is primair bedoeld voor werkgevers en is daarmee 

vraaggericht en gericht op het vergroten van het inzicht in de diversiteit van de vervulde 

vraag en de diversiteit van het arbeidsaanbod.  

De pilot staat los van andere pilots in het VIA-programma. Mogelijk zou het type CBS-in-

formatie wel bruikbaar kunnen zijn voor andere projecten binnen het VIA-programma. 

Het gaat dan niet zozeer om de barometer zelf maar om de onderliggende bestanden.  

 
11 Minister van SZW (2018), Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt: de economie heeft iedereen nodig!, Kamerbrief, 

30 maart 2018 
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3.2.3 Potentieel werkzame mechanismen, beoogde werking 

In het 4E-model12 (Enable, Encourage, Exemplify en Engage) gaat het in deze pilot voor-

namelijk om Enable. Partijen krijgen inzicht zodat zij mogelijk acties gaan ondernemen 

die bijdragen aan het hoofddoel: het verbeteren van de arbeidsmarktsituatie van perso-

nen met een niet-westerse migratieachtergrond. Het instrument lokt niet direct actie uit 

(Encourage), maar indirect door informatie te ontsluiten. Ook, maar in mindere mate dan 

Enable, kan Engage een rol spelen. Er ontstaat via de pilotgroep een netwerk van werk-

gevers die kunnen helpen bij veranderingen en het mobiliseren van andere actoren. Het 

Engage-aspect wordt vergroot op het moment dat meer werkgevers zich gaan aansluiten 

na de pilotfase. 

De verwachte werking van het instrument is gebaseerd op drie aannames. Allereerst is er 

behoefte aan het instrument onder werkgevers. Jaarlijks melden zich enkele bedrijven bij 

CBS met het verzoek om gegevens over de culturele diversiteit van hun personeelsbe-

stand. Ook zouden zij zich willen benchmarken met hun sector en zouden zij het aanbod 

van relevant cultureel-divers arbeidspotentieel willen kennen voor hun personeelsplan-

ning.  

Ten tweede zijn er geen alternatieve informatiebronnen. De huidige data over culturele 

diversiteit onder werkzoekenden volstaan niet voor effectieve sturing op culturele diversi-

teit. Uit gesprekken met werkgevers blijkt dat de data van UWV en arbeidsregio’s niet al-

tijd voldoende concreet zijn, om werkgevers te helpen bij hun arbeidsmarktstrategie.  

Ten derde biedt vrijwillige registratie onder werknemers onvoldoende bruikbare feiten-

basis over culturele diversiteit. Uit de verkenning naar vrijwillige registratie blijkt dat dit 

proces zeer omslachtig is voor werkgevers en bovendien per definitie onvolledig blijft, 

omdat niet alle medewerkers hun gegevens aanleveren. Daarnaast zijn er uit het verleden 

negatieve ervaringen met de (in 2004 afgeschafte) Wet Samen, waarin werkgevers regi-

stratie van personen met migratieachtergrond dienden bij te houden. 

De verwachte werking bouwt verder voort op het adagium meten is weten. Door informa-

tie te ontsluiten kunnen gebruikers van de informatie van de barometer activiteiten on-

dernemen die de culturele diversiteit kunnen verbeteren. De werking is daarbij indirect: 

de barometer is een ondersteunend middel. Er zal door gebruik van de barometer niet 

direct een verbetering van de positie van personen met niet-westerse migratieachter-

grond optreden. Bedrijven wordt niets dwingend opgelegd. Wel is de barometer een 

hulpmiddel om de situatie in kaart te brengen. Bedrijven kunnen met de informatie via ac-

ties en beleid de arbeidsmarktsituatie van personen met niet-westerse migratieachter-

grond proberen te verbeteren. Bijvoorbeeld door specifieke aandacht in het HR-beleid of 

het vrijwillig instellen van een quotum/streefcijfer. Er is bijvoorbeeld een werkgever in de 

pilotgroep die aangegeven heeft een target te willen formuleren voor het aandeel perso-

nen met niet-westerse migratieachtergrond maar niet weet waarop die target gebaseerd 

moet worden. 

3.2.4 Beleidslogica van de pilot 

We kunnen nu de programmalogica definiëren volgens het Logic Model. 

 
12 Department for Environment, Food and Rural Affairs (2008). A framework for pro-environmental behaviours. Re-

port. January 2008. 
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Input  

Het ministerie van SZW stelt middelen ter beschikking om CBS de pilotversie van de ba-

rometer te laten ontwikkelen. Daarnaast zijn projectmedewerkers VIA actief. Deelne-

mende werkgevers stellen capaciteit gratis beschikbaar. 

Throughput 

Het project kent de volgende fasen die deels parallel lopen: 

1. Praktische en juridische (privacy, onthullingrisico) voorverkenning 

2. Opdrachtverlening CBS 

3. Werving pilotdeelnemers 

4. Ontwikkeling en oplevering barometer door CBS, publicatie dient openbaar te 

zijn 

Output 

De output wordt gevormd door de opgeleverde barometer culturele diversiteit. Acht 

werkgevers doen mee in de pilot. Een opbrengst is ook dat netwerkvorming optreedt tus-

sen deelnemers aan de pilot. Dit netwerk kan later zijn diensten bewijzen wanneer de ba-

rometer uitgerold wordt. 

Outcome 

De barometer geeft inzicht in culturele diversiteit op bedrijfsniveau. Het gebruik van deze 

resultaten kan bedrijven helpen bij HR-beleid rond culturele diversiteit. Bedrijven kunnen 

bijvoorbeeld cijfers gebruiken om streefcijfers te formuleren voor aandelen personen met 

een (niet-westerse) migratieachtergrond in het personeelsbestand en op basis van infor-

matie maatregelen nemen om instroom te bevorderen en uitstroom te voorkomen. 

De werkgevers die graag diversiteit willen bevorderen ervaren geen knelpunten in de zin 

dat relevante informatie ontbreekt.  

Impact 

De barometer is een instrument waarmee werkgevers een feitenbasis gegeven wordt om 

meer culturele diversiteit mogelijk te maken en daarmee de arbeidsmarktpositie van de 

groep met een niet-westerse migratieachtergrond te verbeteren. De wijze waarop werk-

gevers dat doen wordt niet ingegeven door de barometer.  

Daarnaast kunnen de totaalgegevens van de benchmark (onderdeel 2) en de gegevens 

van het arbeidsaanbod gebruikt (3) worden om een beter gebruik te maken van het ar-

beidspotentieel van arbeidsmigranten. 
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3.3 Onderzoeksvragen 

Per onderdeel uit de evaluatiematrix kunnen we de onderzoeksvragen specificeren: 

1. Input: Hoe zijn de begrote middelen voor de pilot ingezet? 

 Welk budget is gereserveerd en hoe is dit uitgegeven? 

2. Throughput: Hoe is de uitvoering van de maatregelen verlopen? Waardoor zijn de 

maatregelen al dan niet conform voornemens uitgevoerd? 

 Is de barometer technisch haalbaar gebleken? 

 Is de inhoud van de barometer conform plan verlopen? 

3. Output: Wat is tot stand gekomen in termen van producten, diensten en activiteiten? 

 Is de barometer gebruiksvriendelijk? 

 Welk organisaties hebben gebruik gemaakt van de barometer?  

 In hoeverre is het beoogde bereik (aantal deelnemende organisaties) gereali-

seerd? 

4. Outcome: Welke effecten (kunnen) worden gerealiseerd?  

 Welke inzichten geeft de barometer voor deelnemende organisaties? 

 Is dit inzicht waardevol? 

 Welke verwachte gevolgen heeft dit binnen de organisatie voor het HR-beleid? 

5. Impact: Welke (langetermijn) effecten heeft dit tot gevolg gehad? 

 Leiden de genoemde outcome indicatoren tot meer culturele diversiteit binnen 

de arbeidsorganisatie?  

In de pilotfase ligt de nadruk meer op de vaststelling of de ontwikkelde barometer bruik-

baar en waardevol is. De impact doet zich voor op langere termijn en kan daarmee niet 
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vastgesteld worden in de pilotfase, en wordt dus ook niet verder uitgewerkt in de vol-

gende paragraaf.  

3.4 Opzet van de evaluatie in de pilotfase 

In dit evaluatiekader wordt de evaluatie beperkt tot de pilotfase. Deze valt uiteen in twee 

delen 

I. Technisch-juridische evaluatie. 

II. Evaluatie gebruikers met inschatting gebruik, verwachte outcome, verwachte im-

pact. 

 

I. Technische en juridische haalbaarheid. De vragen waarop deze evaluatie een 

antwoord geeft, zijn: 

o Wat zijn de technische (on)mogelijkheden gebleken van de barometer? 

Op welke punten heeft CBS af moeten wijken van de oorspronkelijke 

doelstellingen? 

o Hebben alle desaggregaties op macro- en regionaal niveau (SBI-ni-

veaus, indeling beroepsgroepen) de gewenste informatie opgeleverd 

en zo ja via welke aanpak/bestanden? 

o Wat is het resultaat en de reikwijdte (aantal lege cellen door onthullings-

risico) van de culturele barometer?  

o Welke overige knelpunten of aandachtspunten voor het vervolg is CBS 

tegengekomen bij de ontwikkeling? 

o Welke bevindingen zijn er met het oog op de verdere uitrol? Wat is no-

dig voor gebruiksvriendelijke en juridisch correcte ontsluiting voor 

meer werkgevers, welke delen lenen zich voor uitrol, welke aanpassin-

gen zijn nodig en wat betekent dit voor eventuele kosten en doorloop-

tijd? 

o Kan CBS aanvragen monitoren voor gebruik barometer? Welke afspra-

ken kunnen gemaakt worden over monitoren daarvan communicatie 

daarover. 

Aanpak: 

Analyse schriftelijke evaluatie CBS. 

Gesprek met CBS, projectleider/projectorganisatie Pilot barometer. 

Planning:  

Na oplevering barometer (december 2018) 

 

II. Evaluatie van gebruikers met een inschatting van het gebruik, de verwachte out-

come en de verwachte impact. 

o Throughput 
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 Hoe verliep het proces en de samenwerking met CBS (met 

name van belang voor organisaties die eigen gegevens geup-

load hebben)? 

o Output 

 Wat vinden organisaties van de diverse onderdelen van de ba-

rometer (eigen werknemers en benchmarkgegevens)? Zijn de 

gegevens bruikbaar? Zijn de gegevens actueel genoeg?  

 Is het werken met de barometer gebruikersvriendelijk? 

 Welke verbetersuggesties zijn er? Welke onderdelen kunnen 

worden aangepast/uitgebreid/vervallen? 

o Verwacht gebruik: 

 Verwachten werkgevers de barometer te gaan gebruiken? 

Welke onderdelen? Waarvoor? En in welke mate (periodici-

teit)?  

 Wat kan er aanvullend gedaan worden om het gebruik of de 

gebruikersvriendelijkheid te vergroten (bijvoorbeeld toelich-

ting/gebruiksaanwijzing, voor wie HR-managers/beleid)?  

 Hoe is de werkgever van plan gebruik binnen de organisatie te 

monitoren, indien de barometer na de pilot fase verder uitge-

rold wordt?  

 Zijn werkgevers bereid 'afhaken' te melden aan SZW met inbe-

grip van redenen, indien de barometer na de pilot fase verder 

uitgerold wordt? Hoe? 

o Verwachte outcome:  

 Geeft de culturele barometer bedrijven naar verwachting goed 

inzicht in de culturele diversiteit binnen het bedrijf?  

 Zal de barometer leiden tot aanpassing van HR-beleid? Welke 

aanpassingen? Waarom wel/niet? 

 Zal de barometer tot ander gedrag leiden bij HR-medewer-

kers/beleid? Welke veranderingen verwacht men? 

  

Aanpak: 

o Survey onder alle deelnemers na oplevering van de barometer.  

o Groepsdiscussie twee maanden na oplevering.  
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4 Pilot Nudging in Werving 

en Selectie 

4.1 Beschrijving pilot 

De pilot ‘Nudging in Werving en Selectie’ richt zich op de ontwikkeling van een “set aan 

kansrijke nudges dat in de praktijk werkt om werkgevers in hun HR werving- en selectie-

proces de rol van vooroordelen ten opzichte van etnische minderheden te laten verklei-

nen”.  

Er is niet één interventie die in de pilot wordt uitgetest, maar een lijst aan instrumenten. 

De overeenkomst van de instrumenten is dat ze gebaseerd zijn op “nudges”, d.w.z. ge-

dragswetenschappelijk onderbouwde ingrepen in het proces die ongemerkt invloed 

hebben op de manier waarop keuzes worden gemaakt. De instrumenten worden bij een 

groep van 15-20 werkgevers getest, waarbij werkgevers zelf gaan kiezen welke instru-

menten zij in hun bedrijf willen inzetten en laten onderzoeken. 

In deze pilot is doorgaans aandacht voor twee centrale aspecten van effectiviteit: 

 Netto-effectiviteit van de te ontwikkelen instrumenten op de kansongelijkheid 

onder sollicitanten met en zonder niet-westerse migratieachtergrond 

 Praktische haalbaarheid voor werkgevers voor structurele inlijving in werving & 

selectieproces en opschaalbaarheid. 

De pilot bestaat uit vier onderdelen: 

1. Onderzoek naar effectiviteit nudges in wervings- en selectieproces: testen en on-

derzoek bij bedrijven. 

2. Verankering en opschaling: ondersteuning aan werkgevers voor verdere uitrol, 

verankering en communicatie gericht op andere werkgevers. 

3. Vignetstudies (optioneel): aanvullend onderzoek naar werkzame mechanismen. 

4. Onderzoek naar algoritmes bij intermediairs (optioneel). 

Omdat de conclusies over effectiviteit met name uit het onderzoek op bedrijfsniveau ge-

trokken moeten worden, richt het evaluatiekader zich ook uitsluitend op het eerste onder-

deel. Dit betreft de feitelijke implementatie van de instrumenten op bedrijfsniveau en het 

onderzoek naar de effectiviteit van de instrumenten. De andere onderdelen zijn onder-

steunend of aanvullend. 

4.2 Beleidstheorie 

Om de evaluatie-activiteiten aan te laten sluiten bij de daadwerkelijke opzet van de pilot, 

moet eerst de beleidstheorie helder in kaart zijn gebracht. Hieronder wordt de beleids-

theorie van de interventies op bedrijfsniveau daarom per onderdeel beschreven. 
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4.2.1 Probleemdefinitie 

De pilot ‘nudging werving en selectie’ vertrekt vanuit de constatering dat onbewuste 

vooroordelen een rol spelen in het werving en selectiegedrag van werkgevers. Onder-

zoek laat zien dat deze vooroordelen leiden tot onevenredige kansen van sollicitanten 

met en zonder niet-westerse migratieachtergrond om uitgenodigd te worden op een sol-

licitatiegesprek en aangenomen te worden voor een baan. Dit verklaart waarschijnlijk een 

deel van de achterstandspositie (onverklaard verschil) van de groep werknemers met een 

niet-westerse migratieachtergrond op de arbeidsmarkt.  

Verdere achterliggende aannames (deels gebaseerd op onderzoek) zijn: 

 De invloed van onbewuste vooroordelen is het sterkst in de pre-entry fase. 

D.w.z.: als een persoon eenmaal is aangenomen speelt discriminatie minder een 

rol. 

 Harde doelbewuste uitsluiting komt ook voor maar in mindere mate en wordt 

aangepakt door middel van handhaving. 

4.2.2 Doelgroepen 

De doelgroep van de pilot zijn werkgevers in het algemeen, en HR-professionals in het 

bijzonder. Zij zullen met de te ontwikkelen instrumenten werken. 

De profijtgroep van de pilot zijn sollicitanten met een niet-westerse migratieachtergrond. 

De pilot richt zich met name op de beroepsniveaus hbo en mbo niveau 3/4. Er is geen 

specifieke keuze gemaakt voor doelsectoren.  

4.2.3 Hoofddoelstelling  

In het Plan van Aanpak van de pilot zijn de doelstellingen als volgt omschreven: 

Op de lange termijn wil het ministerie stimuleren dat alle werkgevers in Nederland 

met een HR-afdeling relatief eenvoudig en aantoonbaar effectief hun werving- en se-

lectieproces (kunnen) aanpassen, zodanig dat onbewuste vooroordelen minder een 

rol spelen.  

In de pilot gaan we met een voorhoede van 15-20 werkgevers het pad effenen. De 

doelen van de pilot zijn:  

A) In 2021 weten we van een set aan kansrijke nudges wat in de praktijk werkt 

om werkgevers in hun HR werving en selectieproces de rol van vooroordelen 

ten opzichte van etnische minderheden te laten verkleinen: 

a. Welke interventies toepasbaar zijn voor werkgevers om binnen hun regu-

liere HR-processen 

b. Welke interventies goede uitkomsten hebben in termen van het vermin-

deren van vooroordelen in het selectieproces / het aannemen van een et-

nisch diverser personeelsbestand 

B) Tussen 2019 en 2021 is er een groeiende groep werkgevers die positief staat 

tegenover de interventies en ze begint toe te passen 
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a. Pilotdeelnemers houden vast aan wat werkt en blijven dat in hun eigen 

organisatie toepassen 

b. Pilotdeelnemers nemen een voorbeeldrol en propageren wat werkt bij 

andere werkgevers en werkgeverskoepels/organisaties in verschillende 

regio’s en sectoren 

C) In 2021 zijn de voorwaarden geschapen waardoor de opgedane kennis op 

langere termijn handzaam beschikbaar blijft voor een brede groep werkge-

vers 

a. Er is een eigenaar gevonden buiten het ministerie, zodat trainingsbureaus 

en werkgeversorganisaties, zowel breed landelijk (AWVN of MKB NL), 

sectoraal (zorg en/of techniek) en regionaal (WSP’s), er een beroep op 

kunnen doen 

b. De kennis over theorie en werkzame mechanismen die we in en buiten de 

pilots hebben opgedaan is toegankelijk in een toolkit, voor partijen die 

andere interventies willen ontwikkelen (zoals onderzoeksbureaus en 

werkgevers). 

 

Doelstelling A) heeft betrekking op de feitelijke interventies die in het kader van de pilot 

worden uitgetest. Doelstellingen B) en C) hebben betrekking op de flankerende activitei-

ten en het proces dat vanuit het ministerie wordt aangestuurd en aangejaagd. Omdat de 

effectiviteitsvraag in de kern onder doelstelling A) valt, is dit evaluatiekader toegespitst 

op deze doelstelling. Doelstelling B) komt zijdelings aan de orde, omdat deze doelstel-

ling aansluit bij de vraag naar de langere-termijn impact van het programma VIA. 

4.2.4 Relatie met VIA 

De doelstellingen van de pilot dragen indirect bij aan de doelstelling van het programma 

VIA. Door het verminderen van de invloed van vooroordelen in het werving en selectie-

proces worden evenredige kansen bij sollicitatie bevorderd. Hierdoor wordt een drempel 

bij de toegang tot de arbeidsmarkt van mensen met een niet-westerse migratieachter-

grond weggenomen. Vervolgens kan dit leiden tot een betere instroom van deze groep 

werknemers bij bedrijven. In arbeidsmarktterminologie richt de pilot zich deels op de 

matching/bemiddeling tussen vraag- en aanbodkant en deels op het bevorderen van 

transparantie vanuit de vraagkant (werkgevers).  

De inzichten die in deze pilot worden opgedaan, zijn ook relevant voor andere pilots. De 

invloed van onbewuste vooroordelen is van belang voor pilots gericht op de aanbodkant, 

met name waar het gaat om sollicitatiestrategieën van werkzoekenden met een niet-wes-

terse migratieachtergrond. Dit komt in ieder geval terug in de pilot met betrekking tot 

combinaties van leren en werken. Verder heeft de pilot duidelijke raakvlakken met activi-

teiten die in het kader van het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie worden genomen (di-

rectie Arbeidsverhoudingen). 
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4.2.5 Potentieel werkzame mechanismen, beoogde werking 

Alle werkzame mechanismen hebben betrekken op het verminderen van de invloed van 

vooroordelen op de beslissingen van selecteurs in w&s-procedures. Het gaat hierbij ex-

pliciet niet om bewustwording bij selecteurs (bijv. door middel van trainingen), maar om 

het aanpassen van het proces op een manier die de ruimte beperkt voor een verteke-

nende invloed van onbewuste vooroordelen. De beoogde werking van de instrumenten 

kan omschreven worden als: 

1. Objectiveren van het sollicitatieproces (werving, selectie, gesprek en beslissing) 

en hierdoor minder ruimte geven aan de invloed van vooroordelen; bijv. instru-

ment ‘neutraal maken van wervingsmaterialen’ (gericht op werving), ‘prominentie 

van objectieve functie-eisen vergroten’ (brievenselectie), ‘15 minuten voor aan-

vang voorbereiden’ (gesprekken), ‘gestructureerde interviews’, ‘groter gewicht 

van try-outs en tests’ (besluit), ‘onafhankelijke derde’, ‘besluiten in een panel’. 

2. Doorbreken van in-group / out-group dynamiek, en hierdoor veronderstelde 

groepskenmerken minder de kans geven om meegewogen te worden in de se-

lectiebeslissing. Bijvoorbeeld instrument ‘video-sollicitaties’ (individualiseren van 

sollicitaties), ‘opvragen van referenties’ (betrekken bij de in-group). ‘Groter ge-

wicht van try-outs en tests’ kan hier ook onder vallen. 

3. Aansporen of incentives bieden om diverse instroom te bevorderen (expliciete 

focus op diversiteit). Bijvoorbeeld ‘doelen in herinnering brengen’. 

Op pilotniveau bestaan er, naast de werkzame inhoud van de maatregelen zelf, een aan-

tal bijkomende mechanismen die onderzocht kunnen worden op doeltreffendheid, met 

name in de communicatieve sfeer. Dat zijn in ieder geval: 

1 Creëren van draagvlak onder bedrijven door middel van delen van probleemei-

genaarschap: door werkgevers en HR-professionals vroeg te betrekken en zelf 

een keuze te laten maken ten aanzien van de te ontwikkelen tools, wordt het 

draagvlak onder en binnen de bedrijven vergroot. 

2 Creëren van draagvlak door middel van positieve bedrijfsmatige benadering: 

door het framen van de pilots in termen van effectievere werving en selectie in 

plaats van discriminatiebestrijding wordt het draagvlak onder werkgevers ver-

sterkt. 

4.2.6 Beleidslogica van de pilot 

We kunnen nu de beleidslogica definiëren volgens het Logic Model. Om het model werk-

baar te houden, wordt hieronder de interventielogica opgesteld voor het onderdeel van 

de experimenten op bedrijfsniveau. De flankerende activiteiten met betrekking tot com-

municatie, opschaling, en ondersteunend onderzoek zijn hierin niet meegenomen. 

Input 

Zowel SZW als de deelnemende bedrijven investeren in de uitvoering van de experimen-

ten:  

 Budget SZW voor onderzoek, uitvoering, begeleiding werkgevers 

 Budget werkgevers voor uitvoering 

Throughput 

Vanuit SZW en de bedrijven worden de volgende hoofdactiviteiten uitgevoerd: 
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 Werving bedrijven 

 Aanscherping/standaardisering instrumenten 

 Advisering en ondersteuning voor bedrijven 

 Implementatie instrumenten bij bedrijven 

Output 

De output van de experimenten is zowel op pilot- als op bedrijfsniveau te definiëren: 

 10-20 werkgevers betrokken en actief; 

 10 instrumenten uitgewerkt en gestandaardiseerd 

 Ondersteuning voor werkgevers gerealiseerd 

 Minimaal 100 vacatures ingevuld per instrument 

 Minimaal 100 vacatures ingevuld per controlegroep 

Outcome 

Bij succesvolle implementatie van de instrumenten op bedrijfsniveau wordt de volgende 

outcome verwacht: 

 Verminderde invloed van vooroordelen op de werving en selectie bij deelnemende 

bedrijven 

 Evenrediger kans voor mensen met en zonder niet-westerse migratieachtergrond bij 

sollicitaties bij deelnemende bedrijven 

 Draagvlak bij bedrijven voor nieuwe instrumenten 

 Structurele verankering nieuwe instrumenten bij deelnemende bedrijven 

Impact 

Op de langere termijn heeft deze pilot de volgende impact: 

 Toegenomen diversiteit bij deelnemende bedrijven 

 Gebruik van nudging in werving en selectie bij Nederlandse bedrijven in het alge-

meen 

 Betere matching vraag en aanbod op de Nederlandse arbeidsmarkt 

Hieronder is deze beleidslogica in grafische vorm weergegeven. 
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4.3 Onderzoeksvragen 

Per onderdeel uit de evaluatiematrix kunnen we de onderzoeksvragen specificeren. Voor 

zover mogelijk zijn deze onderzoeksvragen geformuleerd op het niveau van deelne-

mende bedrijven: 

1 Input: Hoe zijn de begrote middelen voor de pilot ingezet? 

 Wat is de feitelijke inzet aan middelen (tijd en geld) voor gebruik van de inter-

ventie?  Zowel absoluut als relatief ten opzichte van de reguliere sollicitatiepro-

cedure? 

 Wat is de ervaren inzet aan tijd en energie door recruiters bij gebruik van de in-

terventies?  

2 Throughput: Hoe is de uitvoering van de experimenten verlopen? Waardoor zijn de 

experimenten al dan niet conform voornemens uitgevoerd? 

 Hoe verliep de werving van deelnemende bedrijven door SZW? In welke mate is 

daarbij voldaan aan de eis van een aselecte steekproef van deelnemers aan de 

pilot? 

 Wat was de uitgangspositie van bedrijven? Hoe was het reguliere werving en se-

lectieproces vormgegeven? Wat gaat het bedrijf anders doen? Welke interven-

ties worden ingezet en op welke wijze? 

 Hoe verliep de implementatie van de verschillende instrumenten bij bedrijven? 

Ten aanzien van: uitwerking instrumenten, communicatie intern en extern, aan-

passing structuren, daadwerkelijke uitvoering, betrokken actoren. In hoeverre 

zijn de instrumenten consequent en volgens uitgangspunten ingezet bij de be-

drijven?  

 Welke contextfactoren waren van invloed op de invoering van de instrumenten 

bij bedrijven?  
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o Heeft het bedrijf een actief diversiteitsbeleid waarbij gebruik wordt ge-

maakt van bijvoorbeeld voorkeursbeleid, targets, trainingen voor be-

wustwording? 

o Is er sprake van een krappe of ruime arbeidsmarkt voor de vacatures? Is 

dit veranderd gedurende de pilotperiode? 

o Andere ontwikkelingen (voorzien en onvoorzien) binnen of buiten het 

bedrijf die van invloed zijn op de organisatie. 

 

3 Output: Wat is tot stand gekomen in termen van producten, diensten en activiteiten? 

 Hoe veel bedrijven hebben deelgenomen aan de experimenten en met welke 

instrumenten? Hoe veel en welke instrumenten zijn uitgewerkt voor implementa-

tie? 

 Hoe veel vacatures zijn ingevuld in experiment- en controlegroepen? Hoeveel 

sollicitanten waren betrokken bij de verschillende fases van het sollicitatiepro-

ces?  

 Wat was de verdeling tussen sollicitanten met en sollicitanten zonder niet-wes-

terse migratieachtergrond in de verschillende fases van het sollicitatieproces? 

 Van welke ondersteuning hebben bedrijven gebruik gemaakt? 

 

4 Outcome: Welke directe effecten zijn gerealiseerd?  

 In hoeverre is de kansengelijkheid tussen sollicitanten met en zonder niet-wes-

terse migratieachtergrond toegenomen door invoering van de verschillende in-

strumenten?  

o Welke definitie van kansengelijkheid is van toepassing op de geïmple-

menteerde instrumenten? Was er eerder sprake van kansenongelijkheid 

bij deelnemende bedrijven? 

o In welke mate is de relatieve kans een ronde verder te komen toegeno-

men voor kandidaten met een niet-westerse achtergrond?  

o In welke mate is de relatieve kans om uiteindelijke aangenomen te wor-

den toegenomen voor kandidaten met een niet-westerse achtergrond? 

 Hoe ervaren de recruiters de meerwaarde van de interventies bij het beoordelen 

van de potentiele arbeidsproductiviteit van kandidaten?  Wat waren de ervarin-

gen van selecteurs, HR-medewerkers, selectiecommissies? Is de interventie mak-

kelijk of juist moeilijk toepasbaar gebleken? 

 Wordt inzet van de interventies na afronding van de pilot voortgezet en opge-

schaald naar andere onderdelen? Wat zijn de overwegingen daarbij? Wat zijn de 

kosten of besparingen bij structurele invoering? 

 

5 Impact: Welke (langetermijn) effecten heeft dit tot gevolg gehad? N.B. Deze vragen 

zijn niet noodzakelijk voor het directe effectiviteitsonderzoek naar de interventies en 

zijn pas op de langere termijn te beantwoorden. Daarom worden ze niet verder uitge-

werkt in dit evaluatiekader en niet opgenomen in paragraaf 1.5. 

 Leidt het structurele gebruik van de instrumenten tot een grotere diversiteit 

(t.a.v. migratieachtergrond) van het werknemersbestand van de bedrijven? 

 Bestaat er belangstelling bij andere bedrijven voor gebruik van de ontwikkelde 

instrumenten? 
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4.4 Opzet van de evaluatie 

4.4.1 Evaluatieniveau 

Voor een ideale evaluatie van de instrumenten (op een zo hoog mogelijk evaluatieniveau) 

zouden de instrumenten arbitrair (random) moeten worden toegepast op een groot aan-

tal bedrijven met uiteenlopende kenmerken. Er zijn in de vormgeving van de pilot echter 

een aantal keuzes gemaakt die in het licht van de praktische haalbaarheid van de pilot 

van belang zijn. Hierbij is rekening gehouden met de eis van evalueerbaarheid, en is ge-

poogd een balans tussen evalueerbaarheid en haalbaarheid in acht te nemen. Dat heeft 

betrekking op de volgende aspecten: 

 Aantal vacatures: het beoogde aantal vacatures per instrument is 100 (zowel voor 

de controle- als de experimentele groep). Dit aantal is vergelijkbaar met soortge-

lijke onderzoeken in Nederland en in andere landen. Het aantal sollicitanten dat 

deelneemt aan de procedures zal beduidend hoger liggen, maar is niet exact te 

voorspellen. De grootte van de te verwachten effecten is onduidelijk. Dit betekent 

dat met name bij de interventies en analyses die gericht zijn op de kansen van 

individuele sollicitanten in de eerste selectiefase de omvang groot genoeg is om 

ook kleinere statistisch significante effecten vast te stellen. Waar de analyse op het 

niveau van de vacature plaatsvindt (dus niet op niveau van individuele sollicitant), 

en bij interventies die gericht zijn op latere fases van het selectieproces (waarbij 

het aantal sollicitanten dat overblijft steeds beperkter wordt) wordt de kans groter 

dat effecten van dezelfde omvang bij eenzelfde significantieniveau niet significant 

zijn en dus niet onderscheiden kunnen worden van toeval. Dit betekent dat voor 

de instrumenten in de latere fases van de procedures het aantal vacatures moge-

lijk niet groot genoeg is om de effectiviteit goed te kunnen beoordelen. Om dit te 

ondervangen, wordt voor de instrumenten die zich richten op het gesprek en de 

beslissing aanvullend vignettenonderzoek uitgevoerd. Goede afstemming tussen 

het evaluatieonderzoek en het vignettenonderzoek is dus van belang.  

 Aantal bedrijven: het aantal deelnemende bedrijven is in eerste instantie 10 en 

uiteindelijk 20. Een hoger aantal is niet haalbaar gebleken voor een spoedig begin 

van de pilot. 

 Kenmerken bedrijven: er wordt gestreefd naar een variatie tussen publieke en pri-

vate werkgevers. Niet haalbaar gebleken is het vinden van bedrijven die geen ac-

tief diversiteitsbeleid voeren. Dit wordt ondervangen door de analyse van de be-

ginsituatie bij bedrijven en de afspraak met bedrijven om geen wijzigingen aan te 

brengen in het gevoerde beleid gedurende de experimentele fase. 

 Keuze van instrumenten: de bedrijven maken zelf een keuze welke instrumenten 

zij willen implementeren (niet-arbitrair). Ook combinaties van instrumenten wor-

den toegestaan, mits deze geen tegenstrijdige mechanismen in werking zetten en 

van toepassing zijn op verschillende fases van het selectieproces (d.w.z. maximaal 

een instrument per fase). Een toebedeling van instrumenten ‘at random’ zou het 

evaluatieniveau kunnen verhogen, maar is niet haalbaar gezien het belang om be-

drijven te werven voor vrijwillige deelname.  

 Codering op basis van namen: om het onderzoek haalbaar te maken en de privacy 

van sollicitanten te beschermen, is gekozen om de codering van sollicitanten 

vooral te baseren op naam, gender en leeftijd, en niet te corrigeren voor wisse-

lende kwaliteit van CV’s die in theorie de uitkomsten in controle- en experimentele 
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groep zouden kunnen beïnvloeden. Om deze correctie mogelijk te maken, zou-

den bedrijven de CV’s van sollicitanten moeten bewaren en zouden de onderzoe-

kers de CV’s op inhoud moeten beoordelen. Dit is niet haalbaar vanwege zowel 

de privacy-gevoeligheid van de gegevens als de grote tijdsinvestering die dit zou 

vergen van de onderzoekers. 

 Gegevensbescherming: met de deelnemende bedrijven worden afspraken ge-

maakt over de dataverzameling. Deze afspraken zullen voldoen aan de AVG. 

 

Uiteindelijk betekent dit dat bij goede uitvoering en door de quasi-experimentele opzet 

evaluatieniveau 3 op de Maryland Scale haalbaar is. Een hoger niveau kan alleen bereikt 

worden door een substantiële uitbreiding van de onderzoekspopulatie (aantal bedrijven) 

en een gerandomiseerde toewijzing van de instrumenten op de bedrijven. 

4.4.2 Opzet van de evaluatie 

De centrale effectiviteitsvraag van deze pilot zal op het niveau van de bedrijfsexperimen-

ten beantwoord worden. Daarnaast moet op pilotniveau overkoepelende monitoring uit-

gevoerd worden om de bereikte opschaling en mogelijkheden voor verdere uitrol te 

kwantificeren. Het hieronder uitgewerkte evaluatiekader gaat in op deze twee aspecten, 

en laat de aanvullende onderzoeksactiviteiten (vignetstudies en algoritmes) buiten be-

schouwing.  

De evaluatie en monitoring van de instrumenten moet leiden tot betrouwbare kennis over 

de effectiviteit van elk instrument. Daarbij zijn twee aspecten van belang: 

1 De effectiviteit van de ontwikkelde maatregelen op zichzelf; 

2 De toepasbaarheid van de maatregelen in de w&s-praktijk van bedrijven. 

De ambitie van de evaluatie van VIA is om zo hoog mogelijk op de Maryland Scale te ko-

men. Voor deze pilot is op instrumentniveau een quasi-experimentele opzet mogelijk. Dit 

is ook praktisch haalbaar. De deelnemende bedrijven committeren zich immers aan de 

doelstellingen van het onderzoek. Voor het vaststellen van de werkzame mechanismen en 

het beantwoorden van de vraag naar de praktische uitvoering van de maatregelen is een 

vorm van procesevaluatie onmisbaar. 

Hoewel de instrumenten verschillen, is de basisopzet van het evaluatieonderzoek op be-

drijfsniveau dezelfde, ongeacht de ingezette instrumenten. Deze opzet gaat uit van een 

quasi-experimenteel design met parallel lopende controle- en experimentele groepen 

zodat een difference-in-difference benadering mogelijk is. Dit betekent dat bedrijven in 

staat moeten zijn om gegevens bij te houden over vacatures en sollicitanten in verschil-

lende fases van het selectieproces en hun achtergronden (met name wel/geen migratie-

achtergrond), in zowel de controlegroep als de experimentele groep. Hiervoor bestaan 

de volgende mogelijkheden: 

 De controlegroep bestaat uit sollicitanten/vacatures in een ander, voorafgaand 

tijdsbestek waarin de maatregel (nog) niet werd toegepast. 

 De controlegroep bestaat uit sollicitanten/vacatures in een andere afdeling 

waarin de maatregel niet wordt toegepast. 

 De maatregel wordt willekeurig op een deel van de vacatures/sollicitanten toe-

gepast en op een deel niet.  

Een difference-in-difference benadering vereist dat controlegroepen op verschillende 

momenten met elkaar gecombineerd kunnen worden. Dat betekent dat het mogelijk 
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moet zijn om sollicitaties uit de periode voorafgaand aan de testperiode te coderen en in 

te delen naar afdeling (of een andere indeling afhankelijk van het bedrijf) en in de testpe-

riode zelf het instrument ook in een deel van de afdelingen toe te passen en in een ander 

deel niet. De deelnemende bedrijven moeten daarom zowel voorafgaand aan als gedu-

rende de pilotperiode alle relevante gegevens verzamelen en beschikbaar te stellen aan 

de onderzoekers. Dit vereist extra registratiewerkzaamheden en het openstellen van pro-

cessen voor externe onderzoekers. Ook moeten sollicitanten geïnformeerd worden over 

het gebruik van hun gegevens voor extern onderzoek, in verband met hun rechten op ge-

gevensbescherming. 

Per bedrijf worden de volgende onderzoeksactiviteiten uitgevoerd: 

 Vooronderzoek bij bedrijven: voorafgaand aan het experiment, inventarisatie 

van bestaande HR-procedures, met specifieke aandacht voor reeds bestaand di-

versiteitsbeleid en mogelijke geplande veranderingen in de komende periode; 

probleemanalyse t.a.v. diversiteit, vooroordelen, afspiegeling verschillende groe-

pen op diverse functieniveaus; afspraken over controlegroepen en codering van 

sollicitanten, met het uitgangspunt dat bedrijven minimaal namenlijsten van solli-

citanten beschikbaar stellen en idealiter de onderzoekers de CV’s laten inzien, 

voor alle relevante vacatures en de verschillende fases van de procedure. 

 Codering sollicitanten op basis van namen (0-meting): in controle- en experi-

mentele groep voor een tijdsbestek van een half jaar voorafgaand aan het experi-

ment. De codering wordt door de onderzoekers op basis van voor- en achternaam 

gedaan – uitgangspunt is de perceptie van achtergrondkenmerken (niet de feite-

lijke indicatoren zoals geboorteland ouders). Handmatige codering is hierdoor 

noodzakelijk, gebaseerd op eenduidige instructies. Controle gebeurt door mid-

del van cross-checks door verschillende onderzoekers (steekproefsgewijs bij mi-

nimaal 20% van de sollicitanten). De codering gebeurt voor de categorieën niet-

Westerse migratieachtergrond en geen niet-Westerse migratieachtergrond en 

voor de vier subcategorieën Turks, Marokkaans, Surinaams, Antilliaans. Daarnaast 

vindt codering op gender plaats, op basis van de naam van de sollicitant. Optio-

neel en waar mogelijk op basis van de beschikbare informatie (afhankelijk van mo-

gelijkheid om inzage in CV te krijgen) kan ook leeftijd meegenomen worden om 

eventuele neveneffecten in de meting mee te nemen, en eventueel andere her-

komstgroepen. 

 Codering sollicitanten op basis van namen (1, 2-meting): in controle- en expe-

rimentele groep gedurende de looptijd van het experiment. Minimaal 2 meetmo-

menten (T1 en T2). Eenzelfde aanpak als bij 0-meting. 

 Kwantitatieve analyse effecten: toegepast op verschillende sollicitantengroe-

pen en verschillende fases van het sollicitatieproces. Per sollicitantengroep wordt 

de (absolute en relatieve) omvang van de groep per sollicitatiefase berekend, en 

hiervan afgeleid de kans op succes per ronde, en de verhouding van de kansen 

van de verschillende geïdentificeerde groepen.  In de analyses wordt de individu-

ele kans en de kansverhouding van de sollicitantengroep met niet-westerse mi-

gratieachtergrond (en subgroepen) ten opzichte van de sollicitantengroep zonder 

niet-westerse migratieachtergrond berekend en vergeleken voor T0, T1, T2. Voor 

de difference-in-difference analyse wordt de verandering van T0, T1, naar T2 tus-

sen de controlegroep en de experimentele groep vergeleken om te corrigeren 

voor een veranderende context. Er zijn dus verschillende analyses vereist:  
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o analyse van de verandering in de kans op uitnodiging voor een volgende 

selectieronde op het niveau van sollicitanten (waarbij rekening gehou-

den dient te worden met de verschillende contexten van vacatures en 

bedrijven);  

o analyse van de verandering in de relatieve kans op succes van verschil-

lende sollicitantengroepen op het niveau van de vacature;  

o statische analyse van de kansverhouding op het niveau van de vacature.  

Gezien de eventueel te lage aantallen beschikbare observaties is het ons advies 

om de hypotheses eenzijdig te toetsen. Er wordt dan alleen getoetst of de inter-

ventie de kansen van migrantengroepen in het sollicitatieproces doet verbeteren 

(niet verslechteren). 

 Interviews met betrokkenen binnen het bedrijf over uitvoering: 

o Interviews met HR-verantwoordelijke en betrokken afdelingsmana-

gers/directeur – voorafgaand en na afloop van de experimentperiode. 

Onderwerpen: overwegingen deelname, daadwerkelijke implementatie, 

bevorderende en belemmerende factoren, perceptie van effectiviteit, 

lange-termijn perspectief. Richtlijn: minimaal 2 respondenten per bedrijf, 

persoonlijke interviews. 

o Interviews met een selectie van betrokken medewerkers of leden van se-

lectiecommissies, gedurende of na afloop van de experimentperiode, in 

experimentele groep. Onderwerpen: visie op instrument, ervaring imple-

mentatie, perceptie effectiviteit, tevredenheid resultaat, draagvlak. Richt-

lijn: minimaal 5 respondenten per bedrijf, persoonlijke interviews, optio-

neel aanvullende telefonische interviews of groepsgesprekken. 

o Afhankelijk van de geïmplementeerde instrumenten, moet dit aangevuld 

worden met observaties die zowel dienen ter controle van de daadwer-

kelijke uitvoering als om inzicht in praktische dilemma’s en mechanismen 

te verkrijgen. Dit is relevant voor de interventies die zich richten op de 

latere fases van het sollicitatieproces (gesprek en besluitvorming). 

 Analyse per instrument en overkoepelend: de kwantitatieve en de kwalitatieve 

opbrengsten van het onderzoek worden in de analyse bij elkaar gebracht om uit-

spraken te doen over de relatie tussen effecten en uitvoering, verklaringen voor 

geconstateerde effecten, en interpretatie van resultaten. Dit vindt zowel op be-

drijfs- als op instrumentniveau plaats. Overkoepelend worden de instrumenten 

met elkaar vergeleken aan de hand van verschillende kenmerken, zoals netto-ef-

fectiviteit, toepasbaarheid, intensiviteit, kosten. 

 

Op basis van deze onderzoeksactiviteiten kunnen uitspraken gedaan worden over zowel 

de effectiviteit als de praktische toepasbaarheid van de instrumenten in de werving en se-

lectiepraktijk van bedrijven. De doelmatigheid van de instrumenten is een onderdeel van 

het laatstgenoemde evaluatieaspect. Er bestaan geen harde benchmarks voor de accep-

tabele kosten van dergelijke instrumenten. De doelmatigheid is daarom met name vanuit 

het perspectief van de deelnemende bedrijven te beoordelen. 

Aanvullend op het directe effectiviteitsonderzoek op bedrijfsniveau zullen op pilotniveau 

interviews gevoerd worden met de verantwoordelijke projectleiders bij SZW, de uitvoer-

ders van de bedrijfsadvisering en de ontwikkelaars van de interventies om het overkoepe-

lende proces in kaart te brengen. Dit wordt aangevuld met een analyse van de beschik-

bare documentatie (projectplannen, contracten, kostenoverzichten, verantwoordingen) 



 

 

 

36 

 

 

en monitoringgegevens die SZW zelf bijhoudt. Op basis hiervan worden uitspraken ge-

daan over het aantal bedrijven dat doorgaat met het gebruik van de instrumenten. 

Eisen aan het onderzoeksresultaat 

Bovenstaande onderzoeksactiviteiten zijn een richtlijn voor de uitvoering van het evalua-

tieonderzoek. Van doorslaggevend belang is dat het evaluatieonderzoek betrouwbare 

informatie oplevert die inzicht levert in: 

 Daadwerkelijke implementatie van de instrumenten op bedrijfsniveau in relatie tot 

beleidslogica (kwantitatief en kwalitatief). 

 Effectiviteit van de verschillende instrumenten met oog op de primaire uitkomstmaat, 

de kansengelijkheid bij werving & selectie (kwantitatief). 

 Ervaringen met implementatie en perceptie van effectiviteit bij betrokken personen 

(kwalitatief). 

 Conclusies over praktische toepasbaarheid van instrumenten in reguliere HR-proces-

sen bij bedrijven (kwalitatief). 

4.4.3 Uitkomstmaten 

Om te kunnen bepalen of de pilot en de instrumenten succesvol zijn, zijn voorafgaand uit-

komstmaten vastgesteld die bepalend zijn voor de afweging of een instrument wel of niet 

breder uitgerold zou moeten worden. 

De uitkomstmaten zijn afhankelijk van het instrument dat ingezet wordt. In zijn algemeen-

heid is vast te stellen dat de belangrijkste uitkomstmaat de (veranderende) kansverhou-

ding van verschillende groepen sollicitanten in het werving- en selectieproces is. De pilot 

als geheel zet in op het bevorderen van een zo gelijk mogelijke kansverhouding (bij ge-

lijke geschiktheid). De focus zou daarom niet (alleen) moeten liggen op het bevorderen 

van de kansen van een specifieke doelgroep maar op het resultaat dat de verhouding van 

kansen van verschillende doelgroepen evenrediger wordt. 

We stellen de volgende uitkomstmaten voor: 

Uitkomstmaat Gegevensbron 

Aantal betrokken bedrijven Projectmonitoring 

Aandeel bedrijven dat doorgaat met 

gebruik instrument 

Projectmonitoring 

Verbetering kansengelijkheid in 

praktijksetting 

Quasi-experimenteel onderzoek, per instru-

ment 

4.5 Planning 

De planning van het evaluatieonderzoek sluit aan op de planning van de pilot als geheel. 

Dat betekent dat er wordt uitgegaan van een start van de activiteiten in het vierde kwar-

taal van 2018, twee ‘batches’ van 10 werkgevers, en een looptijd van het onderzoek van 

2018 t/m 2021. 
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Q4 2018-Q1 2019 Voorbereiding: onderzoeksplan, afspraken met bedrij-

ven over onderzoek en controle/experiment groepen, 

vooronderzoek bedrijven, 0-meting bedrijven 

Q2-Q4 2019 Experimentele fase batch 1, 1-meting augustus 2019, 2-

meting december 2019. Voor elke tussenmeting wordt 

een publicabel tussenrapport opgeleverd. 

Q3 2019 Vooronderzoek batch 2, afspraken en 0-meting 

Q3 2019 – Q3 2020 Experimentele fase batch 2, 1 meting april 2020, 2-met-

ing september 2020 
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5 Pilot Behoud en Door-

stroom 

5.1 Beschrijving pilot 

De pilot Behoud en Doorstroom (vanaf hier: behoud) richt zich op de ontwikkeling van 

een effectieve set HR-maatregelen die door middel van de bevordering van een inclu-

sieve werkomgeving het behoud van werknemers met een niet-westerse migratieachter-

grond (hierna: migratieachtergrond) bevorderen. Binnen deze pilot werkt het ministerie 

van SZW samen met TNO. TNO gaat de deelnemende bedrijven werven, begeleiden in 

de implementatie van de maatregelen, en parallel daaraan het evaluatieonderzoek uit-

voeren. Omdat behoud, en specifiek behoud van werknemers met een migratieachter-

grond, wordt gezien als een multidimensionaal fenomeen waarin verschillende factoren 

invloed op elkaar uitoefenen, begint de pilot met een uitgebreid vooronderzoek waarin 

niet alleen de getoetste HR-maatregelen, maar ook de dynamiek tussen de te beïnvloe-

den factoren in kaart worden gebracht. Dit vooronderzoek resulteert in een model (een 

zgn. conceptueel causal loop diagram) van een inclusief werkklimaat gericht op behoud 

dat ook de basis vormt van het evaluatieonderzoek.  

De pilot bestaat uit vijf werkpakketten die deels parallel aan elkaar worden uitgevoerd: 

1. Werkpakket 1, projectorganisatie, werving deelnemers, lerend netwerk: in dit 

werkpakket worden de deelnemende organisaties geworven en wordt een le-

rend netwerk opgezet waarin een eerste uitwisseling over de problematiek en 

de HR-maatregelen plaatsvindt. 

2. Werkpakket 2, deskresearch werkzame mechanismen, causal loop diagram, in-

terviews en diagnosescan: in dit werkpakket worden de determinanten, inclusief 

hun interacties, die van invloed zijn op het behoud van culturele diversiteit in 

kaart gebracht en verwerkt in een causal loop diagram. Op basis van interviews 

met werknemers, HR-managers en werkgevers worden organisatieschetsen op-

gesteld en wordt een “integrale diagnose scan” voor behoud van culturele diver-

siteit op de werkvloer ontwikkeld die wordt ingezet in het evaluatieonderzoek. 

3. Werkpakket 3, effect- en procesevaluatie: in dit werkpakket worden bij 10 orga-

nisaties HR-maatregelen geïmplementeerd. De organisaties worden hierin bege-

leid en gecoacht. De voortgang en effectiviteit van de maatregelen worden ge-

monitord met behulp van een nul- en eindmeting en tussentijdse metingen met 

behulp van de integrale diagnose scan die in werkpakket 2 is ontwikkeld, en 

door middel van een procesevaluatie. 

4. Werkpakket 4, evaluatie & kennisoverdracht: in dit werkpakket worden de lessen 

uit de pilot gebundeld in een handreiking en onder de aandacht gebracht mid-

dels een symposium. Mogelijkheden voor verdere borging en continuering van 

het project worden verkend. 

5. Werkpakket 5 heeft betrekking op projectmanagement en uitwisseling tussen 

SZW en TNO. 
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In deze opzet is het evaluatie- en effectiviteitsonderzoek nauw verweven met de uitvoe-

ring van de pilot, omdat het diagnose-instrument zowel een opbrengst van de pilot als 

een evaluatie-instrument is. Dit betekent dat het evaluatiekader vooral richting geeft aan 

de randvoorwaarden van het evaluatieonderzoek, waarbij de precieze invulling van uit-

komstmaten en effectmeting tijdens de looptijd van de pilot zelf bepaald zullen worden. 

5.2 Beleidstheorie 

Om de evaluatie-activiteiten binnen de pilot aan te laten sluiten bij de daadwerkelijke op-

zet van de aanpak, moet eerst de beleidstheorie helder in kaart zijn gebracht.  

5.2.1 Probleemdefinitie 

De pilot is gebaseerd op een voorlopige probleemanalyse die in het vooronderzoek ver-

der aangescherpt zal worden. Uit onderzoek door Atlas voor gemeenten in opdracht van 

het ministerie van SZW blijkt dat werknemers met een migratieachtergrond minder snel 

doorstromen in de organisaties waar zij werken, maar wel vaker weer uitstromen. Ook als 

er gecorrigeerd wordt voor contracttype en -duur, is de gemiddelde uitstroom van werk-

nemers met migratieachtergrond hoger dan voor werknemers zonder migratieachter-

grond. Er zijn diverse factoren die als verklaring voor deze verschillen kunnen dienen. 

Deze pilot richt zich op de (ontbrekende) inclusieve organisatie- en werkcultuur bij orga-

nisaties.  

De veronderstelling is dat het bestaan van (on)bewuste vooroordelen (biases) onder 

werkgevers, teamleiders en collega’s ten opzichte van medewerkers met een migratie-

achtergrond leidt tot een minder inclusieve werk- en organisatiecultuur. Dit kan wederom 

tot minder werktevredenheid en ontwikkelkansen voor medewerkers met een migratie-

achtergrond, en uiteindelijk tot hogere uitstroom leiden. De relaties tussen deze verschil-

lende factoren zijn complex en non-lineair: we hebben te maken met een dynamisch en 

complex systeem waarin verandering op het ene gebied ook steeds veranderingen op 

andere gebieden teweegbrengt. Vanwege deze complexiteit is het verder specificeren 

van de probleemdefinitie een van de eerste stappen in het pilotproces. Dit wordt geba-

seerd op onderzoek bij de deelnemende bedrijven en input van experts.  

5.2.2 Potentieel werkzame mechanismen, beoogde werking 

De pilot richt zich op maatregelen die organisaties nemen voor het creëren van een inclu-

sief werkklimaat. Het is op dit moment nog niet bekend welke (sets van) maatregelen on-

derdeel uit zullen maken van de pilot. Dit wordt in werkpakket 1 en 2 van de pilot verder 

gespecificeerd. Hierdoor is het niet van tevoren mogelijk om de potentieel werkzame me-

chanismen van deze maatregelen in detail te beschrijven. Wel zijn een aantal veronder-

stellingen en voorwaarden te noemen. 

De pilot gaat uit van de veronderstelling dat (sets van) HR-maatregelen van invloed kun-

nen zijn op een inclusief werkklimaat in organisaties. De werkzame mechanismen zullen 

dus gezocht moeten worden in de interventietheorie van de specifieke maatregelen of de 

combinatie ervan, en in de relatie en dynamiek tussen maatregelen die gelijktijdig wor-

den ingezet. De verwachting is dat het niet zal gaan om maatregelen die makkelijk te iso-

leren zijn voor het effectonderzoek. Dit is een gevolg van de constatering dat het voeren 
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van een samenhangend en effectief (= integraal) beleid, gericht op zowel diversiteit van 

instroom als werkklimaat, een voorwaarde is van effectiviteit. We spreken hier daarom 

ook niet alleen van individuele maatregelen, maar ook van sets van maatregelen. 

Ondanks de integrale uitgangspunten en de systemische zienswijze van de interventie-

theorie, is het voor het identificeren van werkzame mechanismen belangrijk dat de maat-

regelen voldoen aan de volgende criteria: 

- De (sets van) maatregelen zijn gebaseerd op een heldere en expliciete interven-

tielogica, uitgaand van een duidelijke probleemdefinitie en daarbij aansluitende 

werkzame mechanismen. 

- De (sets van) maatregelen dragen uiteindelijk bij aan de bevordering van het be-

houd van medewerkers met een migratieachtergrond. Eventueel wordt dit eind-

doel bereikt door het bevorderen van intermediaire doelstellingen zoals een ver-

hoging van de tevredenheid van werknemers met een migratieachtergrond. 

- Het betreft een nieuw in te voeren maatregel of set van maatregelen, of een ver-

dere uitrol van bestaande maatregelen. Er bestaat in ieder geval een mogelijk-

heid om de situatie in het bedrijf van voor invoering te vergelijken met de situa-

tie in de experimentele situatie. 

- De maatregel wordt minimaal voor de looptijd van de pilot (1,5 jaar) toegepast 

en idealiter nog langer, zodat het effect op doorstroom en uitstroom ook op de 

middellange termijn vastgesteld kan worden. 

- Het bedrijf waar de (sets van) maatregelen worden toegepast heeft een werkne-

merspopulatie waarin werknemers met en zonder migratieachtergrond in vol-

doende mate vertegenwoordigd zijn.   

De inhoudelijke focus van de maatregelen wordt in overleg met een adviesgroep van 

TNO bepaald waarin deskundigen van overheid, bedrijfsleven en wetenschap vertegen-

woordigd zijn. Deze adviesgroep bewaakt ook het innovatieve karakter en daarmee de 

toegevoegde waarde van de pilot. 

5.2.3 Hoofddoelstelling van de pilot 

De doelstelling van de pilot is: 

Het identificeren van een set van effectieve HR-maatregelen die een inclusief werkklimaat 

creëren en als gevolg leiden tot een groter behoud van Nederlanders met niet-westerse 

migratie achtergrond in het arbeidsproces. 

Het uiteindelijke einddoel van deze pilot is het tegengaan van de uitstroom van werkne-

mers met een migratieachtergrond bij de deelnemende bedrijven. 

5.2.4 Relatie met het programma VIA 

Het hoofddoel van het programma VIA is om in komende kabinetsperiode middels expe-

rimentele pilots tot beleidsinterventies te komen die in de praktijk zorgen voor meer suc-

cesvolle matches op de arbeidsmarkt, voor banen, stages en leerwerkplekken voor men-

sen met een niet-westerse migratieachtergrond. De doelstelling van de pilot behoud 

draagt bij aan de hoofddoelstelling van het programma VIA door de vraag te beantwoor-

den wat werkgevers zelf kunnen doen om werknemers met een migratieachtergrond in 

hun organisatie te behouden. 
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De pilot behoud is een aanvulling op andere pilots die zich met name richten op de in-

stroom van werkzoekenden met een migratieachtergrond bij bedrijven. Zo leggen de pi-

lot nudging en de verschillende pilots met betrekking tot leren en werken de focus op 

manieren om Nederlanders met een migratieachtergrond een goede (of gelijke) kans op 

een passende baan te geven. De pilot behoud sluit hierop aan door de focus te verleg-

gen naar de mensen die al in dienst bij een werkgever zijn. De pilot kan hierdoor bijdra-

gen aan de duurzaamheid van de dienstbetrekkingen en daarmee aan de versterking van 

de algemene arbeidsmarktpositie van Nederlanders met een migratieachtergrond. 

5.2.5 Beleidslogica volgens het Logic model 

De beleidslogica van deze pilot kan worden beschreven volgens het Logic Model. 

Input 

Het ministerie van SZW stelt middelen ter beschikking aan TNO om: 

- De werving, begeleiding en coaching van de deelnemende bedrijven te organi-

seren. 

- Het vooronderzoek en het evaluatieonderzoek uit te voeren. 

De deelnemende bedrijven investeren in de pilot door maatregelen te ontwikkelen en uit 

te voeren en hun kennis en ervaring te delen. 

Throughput 

De throughput van de pilot bestaat uit de activiteiten in de vijf werkpakketten. Het gaat 

om: 

- Werving en begeleiding bedrijven 

- Vooronderzoek en ontwikkeling causal loop diagram en integraal diagnose in-

strument 

- Selectie en beschrijving HR-maatregelen of sets daarvan 

- Implementatie (sets van) HR-maatregelen bij bedrijven 

- Formulering lessen, conclusies en instructies voor bedrijven 

Naast deze kernactiviteiten vinden er activiteiten plaats gericht op kennisdeling en uitwis-

seling, zoals het begeleiden van een klankbordgroep en organisatie van een symposium. 

Output 

De output van de pilot is gerelateerd aan de throughput en bestaat uit: 

- 10 deelnemende bedrijven 

- Causal loop diagram gericht op behoud, en daaraan gerelateerd een integrale 

diagnosescan en bijbehorende methodiekbeschrijving 

- Een set van HR-maatregelen gericht op inclusieve werkcultuur dat toegepast 

wordt op een deel van de deelnemende bedrijven 

- Resultaten van HR-maatregelen op bedrijfsniveau  

- Handreiking voor werkgevers over effectieve HR-maatregelen en werkzame me-

chanismen 

Outcome 

Afhankelijk van de HR-maatregelen die worden ingezet, wordt bij een effectieve uitvoe-

ring bij de deelnemende bedrijven een verbetering bereikt op aspecten zoals: 

- Toegenomen werktevredenheid en -betrokkenheid van medewerkers met een 

migratieachtergrond 

- Toegenomen (waargenomen) culturele diversiteit binnen de organisatie 
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- Afgenomen ongelijkheid in doorstroom en uitstroom tussen werknemers met en 

zonder migratieachtergrond 

Op het niveau van de pilot als geheel kan de outcome omschreven worden als: 

- Beschikbaarheid van tools en kennis voor bedrijven met betrekking tot de werk-

zame mechanismen ter bevordering van een inclusief werkklimaat en het be-

houd van medewerkers met een migratieachtergrond. 

- Structurele toepassing van effectieve HR-maatregelen gericht op behoud van 

medewerkers met een migratieachtergrond binnen het Nederlandse bedrijfsle-

ven. 

Impact 

De uiteindelijke impact van de pilot bestaat uit een inclusiever werkklimaat bij Neder-

landse bedrijven en een verhoging van de duurzaamheid van de arbeidsrelaties van Ne-

derlanders met een migratieachtergrond. 

In onderstaand figuur zijn al deze aspecten nog eens samengevat: 

 

 

5.3 Onderzoeksvragen 

De hoofdvraag van het evaluatie- en effectonderzoek dat in deze pilot is ingebed, kan als 

volgt geformuleerd worden: 

Welke HR-maatregelen gericht op een inclusief werkklimaat kunnen effectief bijdragen 

aan het behoud van medewerkers met een migratieachtergrond, wat zijn de werkzame 

elementen en hoe kunnen deze maatregelen overdraagbaar en opschaalbaar gemaakt 

worden? 

Per onderdeel van het logic model kunnen we de onderzoeksvragen definiëren. 

Input 
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1. Welke middelen zijn door het ministerie besteed aan de opzet, begeleiding en 

uitvoering van de pilot? 

2. Welk middelen hebben de deelnemende bedrijven geïnvesteerd in de uitvoe-

ring van de HR-maatregelen? 

Throughput 

3. Welke determinanten zijn geïdentificeerd voor de dynamiek tussen culturele di-

versiteit, inclusief werkklimaat en behoud van medewerkers met een migratie-

achtergrond? Hoe beïnvloeden deze determinanten elkaar, op het niveau van 

individu, team en organisatie? 

4. Hoe zijn de HR-maatregelen geselecteerd voor de pilot, en op basis van welke 

motivatie? Wat is de interventietheorie van de verschillende maatregelen, en 

welke potentieel werkzame mechanismen liggen hieraan ten grondslag? 

5. Wat zijn de ervaringen met de implementatie van de geselecteerde (sets van) 

HR-maatregelen in de organisaties op verschillende niveaus (individu, team, or-

ganisatie)? Hoe wordt de praktische toepasbaarheid en uitvoerbaarheid van de 

maatregelen ervaren? Wat zijn drempels en bevorderende factoren?  

6. Wat zijn de ervaringen met het gebruik van de integrale diagnosescan door de 

deelnemende bedrijven?  

Output 

7. Hoeveel bedrijven hebben deelgenomen aan de pilot, en welke (sets van) HR-

maatregelen hebben zij toegepast? 

8. Wat zijn de directe resultaten van de HR-maatregelen, los van elkaar of in combi-

natie? Hoeveel mensen zijn bereikt? Wat heeft dit opgeleverd? 

9. Wat zijn de resultaten van de flankerende activiteiten zoals het kennisnetwerk, 

klankbordgroep, symposium? 

Outcome 

10. Welke effecten hebben de uitgevoerde (sets van) HR-maatregelen op de deter-

minanten van het causal loop diagram?  

11. Welke effecten hebben de uitgevoerde HR-maatregelen op (de verschillen in) 

behoud van werknemers met en zonder migratieachtergrond? 

12. In welke context en onder welke voorwaarden zijn de onderzochte HR-maatrege-

len effectief in het bevorderen van behoud van werknemers met migratieachter-

grond? 

Impact 

13. Wat is de overdraagbaarheid en opschaalbaarheid van de effectief gebleken HR-

maatregelen? Wat zijn de lessen en conclusies ten aanzien van effectiviteit voor 

andere organisaties in Nederland? 

5.4 Opzet van de evaluatie  

5.4.1 Overwegingen bij de evaluatie 

Voor de effectmeting van verschillende VIA-pilots in een experimenteel gecontroleerde 

setting is de ambitie om een zo hoog mogelijk evaluatieniveau op de Marylandscale te 

bereiken. Het bereiken van een experimentele gecontroleerde setting is echter voor de 
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pilot Behoud, een langlopende studies in “real life”, in principe niet gewenst. Daarmee 

kan de studie niet gecategoriseerd worden via de Marylandscale. 

De studieopzet in deze pilot is ingericht op actieonderzoek, waarbij actieve betrokken-

heid, interventie en onderzoek met elkaar verweven zijn. Bovendien volgt uit de voorlo-

pige probleemdefinitie dat de dynamiek tussen verschillende factoren en interventies 

centraal staat, als onderdeel van een integrale aanpak. Door deze randvoorwaarden is 

een experimentele gecontroleerde aanpak in de pilot Behoud juist niet gewenst. Het doel 

van deze pilot is om de effectiviteit van een variabele (set van) maatregelen door de tijd 

heen in een veranderende context te evalueren.  

5.4.2 Evaluatie en effectmeting 

De basis voor de evaluatie wordt gelegd in het vooronderzoek door het opstellen van het 

“causal loop diagram”, en de daaruit voortvloeiende integrale diagnose scan. Dit wordt 

opgesteld op basis van literatuuronderzoek, interviews met werknemers en leidinggeven-

den van de deelnemende organisaties en input van experts op het gebied van diversiteit 

en behoud. Op basis van de causal loop diagram worden de indicatoren bepaald die lei-

dend zijn voor de effectmeting. Het feitelijke evaluatieonderzoek vindt plaats parallel aan 

de implementatie van de HR-maatregelen in de deelnemende organisaties. De organisa-

ties monitoren zelf aan de hand van de integrale diagnose scan de kernvariabelen en 

worden daarbij bijgestaan door TNO. TNO voert een nulmeting, tussentijdse monitoring 

en eindmeting uit om de effecten op de vastgestelde indicatoren vast te stellen, en de dy-

namiek tussen deze indicatoren te analyseren. Naast deze metingen vindt een proceseva-

luatie plaats om de uitvoering en implementatie van de HR-maatregelen in kaart te bren-

gen. 

Het culturele diversiteit model is gebaseerd op een “causal loop diagram”. TNO om-

schrijft de totstandkoming van het causal loop diagram als volgt:  

We verwerken de desk research in een zogenaamd conceptueel “causaal Loop Dia-

gram” (CLD) waarmee de dynamiek tussen de variabelen die leiden naar behoud van 

Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond inzichtelijk wordt. Tevens zal 

het inzicht geven “aan welke knoppen” men kan draaien om behoud van Nederlanders 

met een niet-westerse migratieachtergrond te beïnvloeden. Door verzameling van lon-

gitudinale data zal het model iteratief gevoed kunnen worden voor betere scenario-si-

mulaties. Daarnaast leveren de longitudinale data de mogelijkheid om de effectiviteit 

van HR maatregelen door de tijd heen te analyseren. We gebruiken hiervoor computer 

programma’s zoals Commercieel verkrijgbare VenSim, of het door TNO eerder ontwik-

kelde MARVEL methodologie (MARVEL = Methodology to Analyze the Relationsships 

between Variables using Enriched Loops” om de complexiteit van processen met veel 

determinanten en interacties via de computer aan betrokkenen in kleine stappen inzich-

telijk te maken. 
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5.4.3 Dataverzameling 

De dataverzameling voor de evaluatie bestaat in ieder geval uit: 

- Duidelijke beschrijving en onderbouwing van interventietheorie per maatregel 

inclusief werkzame mechanismen, onderliggende aannames en probleemdefini-

tie, in relatie tot de indicatoren uit het systeem dynamisch culturele diversiteit mo-

del. 

- Nulmeting organisaties: bij begin van het project, door middel van de integrale 

diagnose scan en een aanvullende vragenlijst, gericht op in ieder geval de vol-

gende indicatoren: 

o Waargenomen culturele diversiteit 

o Huidig personeelsbestand (inclusief door- en uitstroomcijfers) en team-

opbouw 

o Verschillen in tevredenheid/betrokkenheid van werknemers met en zon-

der migratieachtergrond 

o Overige indicatoren vanuit het model 

o Aanwezigheid beleid gericht op diversiteit/inclusie 

- Tussentijdse monitoring: maandelijkse e-mail vragenlijst uitgezet binnen de or-

ganisaties, gericht op de belangrijkste indicatoren uit het model, en eigen moni-

toring door de organisaties met behulp van de integrale diagnosescan. Afhanke-

lijk van de toegepaste HR-maatregelen kunnen de geanalyseerde indicatoren 

per organisatie verschillen. De tussentijdse monitoringresultaten worden terug-

gekoppeld aan de organisaties en kunnen gebruikt worden om het proces bij te 

sturen. 

- Kwalitatieve procesevaluatie: op basis van interviews en groepssessies met 

HR-functionarissen, leidinggevenden en werknemers worden de ervaringen met 

de implementatie van de HR-maatregelen in kaart gebracht. Zo wordt getoetst of 

de maatregelen volgens plan geïmplementeerd worden, welke betekenis de be-

trokken personen hier zelf aan geven, en in hoeverre bepaalde effecten kunnen 

worden toegeschreven aan de implementatie van de maatregelen. 

- Eindmeting organisaties: aan het eind van de projectperiode wordt de nulme-

ting herhaald waarbij alle belangrijke indicatoren, gerelateerd aan het culturele 

diversiteit model, wederom in kaart worden gebracht.  

Om de effectiviteit van de maatregelen te bepalen, worden de verzamelde gegevens op 

het niveau van de individuen met en zonder migratieachtergrond werkzaam in de organi-

saties geanalyseerd en gerelateerd aan de interventietheorie van de maatregelen en de 

procesevaluatie. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillen tussen bedrijven in 

verschillende sectoren. De effectiviteit wordt bepaald zowel in relatie tot de intermediaire 

indicatoren (zoals werktevredenheid) als op de uiteindelijke indicator van behoud van 

werknemers met een migratieachtergrond. Omdat de maatregelen naar verwachting niet 

in isolatie, maar als onderdeel van een integraal beleid geïmplementeerd zullen worden, 

richt de analyse zich expliciet op de dynamiek tussen verschillende maatregelen en de 

randvoorwaarden en context waarin de effecten worden behaald. 
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5.5 Planning 

Start pilot September 2019 

Causal loop diagram en diagnosetool gereed Februari 2020 

Tussentijdse rapportage (nulmeting en tussentijdse 

meting) 

Juli 2020 

Eindrapportage (eindmeting) Maart 2021 
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6 Pilot Leren en Werken: 

Utrecht 

6.1 Beschrijving pilot 

De gemeente Utrecht is in 2019 gestart met een doorlopende leerlijn waarin parallel ge-

werkt wordt aan activering, taalbeheersing en toeleiding naar leer-werkplekken. De aan-

pak is bedoeld voor statushouders en andere werkzoekenden waarbij onvoldoende be-

heersing van de Nederlandse taal een belemmering is voor arbeidsparticipatie. In de 

dienstverlening is continue aandacht voor het oefenen van de Nederlandse taal in combi-

natie met kennismaking met de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit vormt een opstap naar 

leer-werktrajecten die moeten resulteren in praktijkcertificaten, een diploma en betaald 

werk. De focus ligt daarbij op het indelen van werkzoekenden in kansrijke beroepsprofie-

len. Een kansrijk beroepsprofiel bestaat uit banen waarbij overlap is tussen de vraag op 

de arbeidsmarkt en de banen waar de gemeente Utrecht op plaatst. De aanpak bestaat in 

hoofdlijnen uit drie onderdelen (zie ook figuur 6.1 van de gemeente): 

1. Wegnemen van belemmeringen, bevorderen taalvaardigheid (aanvullend op in-

burgeringstraject) en arbeidsmarktoriëntatie. 

2. Werkervaringsplekken in combinatie met taallessen. 

3. Leer-werktrajecten (BBL) gericht op regulier werk. 

Figuur 6.1  Utrechtse aanpak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Utrechtse aanpak is een pilot binnen het programma Verdere Integratie op de Ar-

beidsmarkt. Met de pilot wordt de voortgang van de aanpak gemonitord en wordt de 

aanpak geëvalueerd op effectiviteit, werkzame elementen en ‘lessons learned’.  



 

 

 

48 

 

 

6.2 Beleidstheorie 

Om de evaluatie-activiteiten binnen de pilot aan te laten sluiten bij de daadwerkelijke op-

zet van de aanpak, moet eerst de beleidstheorie helder in kaart zijn gebracht.  

6.2.1 Probleemdefinitie 

De Utrechtse aanpak vertrekt vanuit de constatering dat voornamelijk statushouders niet 

op ieder moment in het proces van inburgering tot arbeidstoeleiding tijdige en passende 

dienstverlening van de gemeente ontvangen. Met de aanpak worden deze lacunes inge-

vuld. 

Op de eerste plaats hebben veel statushouders een taalachterstand en ontbreekt het hen 

aan een sociaal netwerk. In het inburgeringstraject krijgen statushouders klassikaal de Ne-

derlandse taal aangeboden. Tijdens en na inburgering missen statushouders veelal een 

netwerk om ook daadwerkelijk Nederlands te spreken en te oefenen. Dit belemmert hun 

arbeidsmarktkansen. 

Op de tweede plaats ervaren veel statushouders belemmeringen bij inburgering en het 

verkrijgen van werk, zoals het moeten regelen van praktische zaken. Bij aanvang van de 

gemeentelijke dienstverlening wordt niet direct ingespeeld op deze belemmeringen, 

waardoor de re-integratie regelmatig te lang stil blijft staan. 

Op de derde plaats is het aanbod van de gemeente veelal gericht op het verkrijgen van 

betaald werk. Dit is voor een groot deel van de groep nog een brug te ver: naast een taal-

achterstand is er vaak sprake van een langdurige loopbaanonderbreking. Bovendien kan 

er een discrepantie zijn tussen de verwachtingen van de statushouder en de mogelijkhe-

den op de arbeidsmarkt. 

Op de vierde plaats zijn statushouders veelal aangewezen op intensieve dienstverlening 

om belemmeringen weg te nemen, werkervaring op te doen en met de Nederlandse taal 

te oefenen. Vanwege de grootte van het werkzoekendenbestand is het voor de werkmat-

chers van de gemeente niet altijd mogelijk deze intensievere dienstverlening te bieden.   

Op de vijfde plaats kunnen veel statushouders niet aantonen dat zij (erkende) diploma’s 

hebben, of sluit hun opleidingsachtergrond en werkervaring niet aan bij de vraag op de 

Nederlandse arbeidsmarkt. Zonder relevante werkervaring, taalbeheersing en erkende 

praktijkcertificaten of diploma’s zijn de kansen op duurzaam betaald werk klein, ondanks 

de tekorten op de arbeidsmarkt.  

6.2.2 Doelgroepen 

Doelgroep voor het traject zijn statushouders en langdurig bijstandsgerechtigden waarbij 

onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal een belemmering is voor arbeidsparti-

cipatie. In veel gevallen gaat het dan om Nederlanders met een niet-westerse migratie-

achtergrond. In 2019-2020 is ruimte voor ongeveer 350 deelnemers.  

Deelnemers worden eerst geselecteerd op basis van de volgende kenmerken: (gebrek 

aan) taalbeheersing; lichamelijk fit om te werken; minimaal 24 uur per week beschikbaar; 
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bereid tot reizen; motivatie. Vervolgens voeren de werkmatchers van de gemeente ge-

sprekken uit. Hierbij bespreken ze het leerwerkaanbod met klanten. Wanneer klanten 

hierin geïnteresseerd zijn, worden zij doorgestuurd naar intakes. Deze zijn per sector ge-

organiseerd (horeca, logistiek, etc). Tijdens de intakegesprekken vindt een laatste selectie 

plaats van geschikte deelnemers. 

6.2.3 Hoofddoelstelling van de pilot 

De pilot zet de Utrechtse aanpak als een kansrijke interventie naar duurzaam werk voor 

Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond centraal. Het doel is erachter te 

komen of de aanpak effectief is, wat de werkzame elementen zijn en hoe de aanpak over-

draagbaar en opschaalbaar is te maken. Specifiek onderzoekt de pilot in Utrecht of, hoe 

en waardoor combinaties van leren en werken – met een focus op oefenen van de Neder-

landse taal en leerwerktrajecten in tekortsectoren/kansrijke beroepen – leiden tot een 

kansrijkere positie op de arbeidsmarkt van Nederlanders met een niet-westerse migratie-

achtergrond. 

6.2.4 Potentieel werkzame mechanismen, beoogde werking 

De Utrechtse aanpak sluit impliciet aan bij de Human Capital Theory. Deze stelt dat ‘men-

selijk kapitaal’ een cruciale verklarende factor is voor individuele verschillen op de ar-

beidsmarkt. Human capital bestaat onder meer uit een opleiding, algemene vaardighe-

den en competenties, beroepsspecifieke vaardigheden,  werkervaring, taalbeheersing, 

sollicitatievaardigheden, begrip van de (informele) cultuur en netwerken. Nederlanders 

met een niet-westerse migratieachtergrond zijn over het algemeen lager opgeleid, be-

heersen de Nederlandse taal minder goed en hun sociale netwerken zijn veelal minder 

goed toegerust voor de arbeidsmarkt. De aanpak van de gemeente is te beschouwen als 

een investering in het menselijk kapitaal van Nederlanders met een niet-westerse migra-

tieachtergrond, met als doel hun arbeidsmarktkansen te vergroten.   

In de aanpak is een aantal potentieel werkzame mechanismen te identificeren: 

 Door Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond te laten oefenen 

met de Nederlandse taal in een sociale setting of een werksetting (‘real life’) dur-

ven zij eerder Nederlands te spreken en neemt de taalbeheersing toe. 

 Door als gemeente zo snel mogelijk praktische belemmeringen bij inburgering 

en het verkrijgen van werk weg te nemen, kan sneller gestart worden met het re-

integratietraject. 

 Door Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond te laten kennis-

maken met de Nederlandse arbeidsmarkt en werkcultuur, krijgen zij een realis-

tisch beeld van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en kunnen zij zich sneller 

aanpassen aan de werkcultuur. 

 Door beroepsgerichte scholing en leerwerktrajecten, krijgen Nederlanders met 

een niet-westerse migratieachtergrond een startkwalificatie en doen zij relevante 

werkervaring op. 

 Door te matchen op werk in kansrijke beroepen (er zijn 35 geïdentificeerd), is er 

een grote kans op een duurzame match. 
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De onderstaande figuur laat de interventietheorie zien. 

 

Naast de hierboven beschreven mechanismen, die met name gericht zijn op het individu, 

bevat de Utrechtse aanpak ook een aantal mechanismen die samenhangen met de uit-

voering van beleid. De aanpak vertoont kenmerken van ‘responsief beleid’.13 

 Door de aanpak vorm te geven als doorgaande lijn in de dienstverlening ont-

staat de mogelijkheid om deelnemers kleine stapjes te laten zetten die passen 

bij zijn of haar uitgangssituatie. 

 De aanpak vraagt vanwege individuele verschillen in human capital om maat-

werk, dat wil zeggen op het individu toegesneden, intensieve dienstverlening 

van de gemeente en samenwerkingspartners.  

 De aanpak vraagt om samenwerking met verschillende actoren (werkgevers, sec-

toren, taalscholen, etc.) en dus om gemeentelijke medewerkers die goed kun-

nen communiceren en netwerken goed kunnen verbinden.14 

 De aanpak vraagt vanwege het vernieuwende karakter om ruimte om te leren en 

om co-creatie met andere actoren. De aanpak is daardoor (nog) niet goed te ver-

talen in vaste protocollen en werkprocessen. 

 
13 Dominante waarden in responsief beleid zijn: maatwerk, interactiviteit, netwerken, veerkracht. 
14 https://www.socialevraagstukken.nl/de-moderne-professional-is-vooral-een-dinges/ 
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6.2.5 Beleidslogica 

We kunnen nu de programmalogica definiëren volgens het zogeheten Logic Model. 

Input 

De gemeente Utrecht stelt middelen beschikbaar voor de aanpak. Met de middelen 

wordt onder meer een aanbieder gefinancierd die een deel van de aanpak uitvoert. Het 

ministerie van SZW draagt met name bij aan de financiering van de monitoring en evalua-

tie van de aanpak.  

Activiteiten 

De aanpak start met de selectie van deelnemers. Afhankelijk van hun situatie, ontvangen 

zij een aanbod uit één van de drie hoofdonderdelen: 1) wegnemen van belemmeringen, 

oefenen met de Nederlandse taal en arbeidsmarktoriëntatie; 2) werkervaringsplekken in 

combinatie met taallessen; 3) leerwerktrajecten. Daartoe moet de gemeente ook afspra-

ken maken met branches en werkgevers over het creëren van werkervaringsplekken en 

leerwerktrajecten. 

Output 

De aanpak resulteert op de eerste plaats in een groep van circa 350 deelnemers. Zij ma-

ken gebruik van het aanbod, wat moet resulteren in succesvol afgeronde trajecten binnen 

het eerste hoofdonderdeel, succesvol afgeronde werkervaringsplekken en succesvol af-

geronde leerwerktrajecten. 

Outcome 

Wanneer deelnemers met succes de aanpak hebben afgerond, hebben zij een beter 

beeld van de Nederlandse arbeidsmarkt en werkcultuur, relevante werkervaring, beheer-

sen zij de Nederlandse taal beter en zijn zij in het bezit van praktijkcertificaten, diploma’s 

en startkwalificaties. Dit zijn de effecten van de eerste orde. 

Impact 

De uiteindelijke impact van de aanpak – effecten van de tweede orde - is af te lezen aan 

een meer uitstroom uit de uitkering, een grotere baanvindkans en een grotere baanbe-

houdkans. 
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De onderstaande figuur plaatst de aanpak binnen het Logic Model. 

 

6.3 Onderzoeksvragen 

De hoofdvraag van de evaluatie luidt: 

In hoeverre is de Utrechtse aanpak, waarin taalbeheersing en leerwerktrajecten een cen-

trale plek innemen, effectief, wat zijn werkzame elementen en hoe is de aanpak overdraag-

baar en opschaalbaar te maken richting andere gemeenten? 

De volgende onderzoeksvragen worden met de monitoring en evaluatie van de aanpak 

beantwoord: 

Activiteiten  

 Wat houdt de aanpak in? 

o Wat zijn doel, doelgroep, interventies, tijdsduur, financiële, materiele en 

organisatorische randvoorwaarden? 

 Hoe is de ontwikkeling en implementatie van de aanpak verlopen?  

o Welke activiteiten zijn wel en welke niet uitgevoerd?   

o Hoe zijn de activiteiten uitgevoerd?   

o Waardoor zijn activiteiten niet of niet zoals gepland uitgevoerd?   

 Wat zijn de succes- en faalfactoren?  

o Welke aspecten van de inhoud van de aanpak en de uitvoering van de 

aanpak dragen bij aan het succes?   

o Wat zijn tegenvallers en barrières geweest bij de implementatie en uit-

voering? Hoe is daarop ingespeeld? 

o Heeft de aanpak gewenste of ongewenste onvoorziene processen op 

gang gebracht?   

 Hoe is de waardering en ervaring van betrokkenen bij de aanpak?  

Output 
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 Wat is het bereik van de aanpak? 

o Hoeveel deelnemers zijn bereikt? Wat zijn hun kenmerken (o.a. ge-

slacht, leeftijd)? 

o Welk aanbod is ontwikkeld en welke werkervaringsplekken en leerwerk-

trajecten zijn opgezet? 

o Welke resultaten hebben deelnemers behaald? 

o Hoeveel deelnemers zijn uitgevallen? Waardoor? 

Outcome 

 Welke effecten van de eerste orde zijn gerealiseerd? 

o Welke veranderingen zijn gerealiseerd bij deelnemers in termen van 

kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt en werkcultuur, taalbeheer-

sing, werkervaring, behalen van praktijkcertificaten en startkwalificaties?  

Impact  

 Welke langetermijneffecten zijn of worden mogelijk gerealiseerd? 

o Hoeveel deelnemers zijn uitgestroomd uit de uitkering?  

o Hoeveel deelnemers hebben (duurzaam) betaald werk? 

Doeltreffendheid en werkzame elementen 

 Hoe werkt de aanpak en is het plausibel dat de aanpak effectief is? 

o In hoeverre zijn de gevonden effecten bij deelnemers toe te schrijven 

aan de aanpak?  

o Wat zijn de werkzame elementen van de aanpak?  

Leerpunten 

 Welke leerpunten zijn te formuleren wanneer de Utrechtse aanpak op grotere 

schaal en/of door andere gemeenten en werkgevers geïmplementeerd zouden 

worden?  

o Wat betekent opschaling voor de vormgeving en uitvoering van de in-

terventie? 

o Hoe zijn andere werkgevers te interesseren om leerwerktrajecten op te 

zetten voor deelnemers?  

6.4 Opzet van de evaluatie  

6.4.1 Overwegingen bij de evaluatie 

Een experimentele opzet van de pilot is niet haalbaar, omdat de gemeente geen deelne-

mers wil uitsluiten van een aanbod en de ruimte wil hebben om de meest kansrijke men-

sen te selecteren. Op basis van een verkenning van verschillende mogelijkheden voor 

monitoring en evaluatie komen wij tot een onderzoek naar de pilot dat te kenschetsen is 

als een beleidsevaluatie met een lerende insteek. Doel is het zo goed en overdraagbaar 

mogelijk beschrijven van de inhoud, werking en effectiviteit van de aanpak en het vinden 

van leerpunten. De monitoring en evaluatie bestaat uit drie bouwstenen. 

Een onderbouwing van de werking en randvoorwaarden van de aanpak 

De eerste bouwsteen is gericht op de implementatie en werking van het Utrechtse traject. 

Hierbij wordt op kwalitatieve wijze in beeld gebracht hoe en waardoor de aanpak werkt, 
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welke knelpunten optraden en hoe deze zijn opgelost. Doel is te komen tot een prakti-

sche handreiking voor andere gemeenten die ook overwegen om aan de slag te gaan 

met leren en werken voor Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond. Dit 

vraagt om een procesevaluatie in combinatie met een onderzoek naar werkzame elemen-

ten. Hierbij kan bijvoorbeeld aangesloten worden bij een theory-of-change-benadering15 

of bij de beginselen van Realistic Evaluation16. 

Monitoring van de voortgang en het doelbereik 

De tweede bouwsteen bestaat uit monitoring van de voortgang van de aanpak en naar 

het doelbereik (bruto effectiviteit). Op kwantitatieve wijze worden hierbij met name de 

output, outcome en waar mogelijk impact in beeld gebracht (zie de figuur hierboven). Het 

gaat hierbij om het bereik van de aanpak in aantal deelnemers, uitgesplitst naar mannen 

en vrouwen, de omvang van eventuele uitval van deelnemers, de aard van de ingezette 

interventies, het aantal gerealiseerde werkervaringsplekken en leerwerktrajecten en het 

in kaart brengen van meetbare indicatoren voor doelbereik (betere taalbeheersing, uit-

stroom uit de uitkering/instroom in (duurzame) banen).  

Effectiviteitsonderzoek 

De derde en laatste bouwsteen bestaat uit effectiviteitsonderzoek. De vraag die hierbij 

wordt beantwoord: is het leerwerktraject effectiever dan reguliere trajecten als het gaat 

om outcome (meer taalbeheersing, meer werkervaring, meer certificaten en diploma’s) 

en impact (uitstroom naar werk)? Doordat de aanpak selectief wordt ingezet, gaat het 

hierbij om een benadering van de effectiviteit. Deelnemers worden hierbij vergeleken 

met andere groepen (na correctie voor verschillen in samenstelling). 

6.4.2 Opzet van de monitoring en evaluatie 

De monitoring en evaluatie bestaat uit een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve 

methoden. De voorgestelde kwalitatieve methoden zijn: 

 Interviews met medewerkers die betrokken zijn de uitvoering van de aanpak: 

o.a. projectleider, beleidsmedewerker, teamleiders, taalscholen, re-integratiebe-

drijf Sagenn. Deze interviews zijn enerzijds bedoeld om de beleidstheorie verder 

te expliciteren (waardoor werkt de aanpak al dan niet?), en anderzijds om een 

beeld te geven van het uitvoeringsproces. Hoe verloopt de uitvoering? Zijn er 

knelpunten en zo ja, hoe wordt daarmee omgegaan? Hoe wordt de aanpak ge-

waardeerd? Werkt de aanpak zoals verwacht? 

 Focusgroepen met medewerkers die direct betrokken zijn bij de deelnemers. 

Focusgroepen verdienen bij deze groep de voorkeur, omdat medewerkers dan 

kunnen reageren op elkaar en er sneller een gedeeld beeld van de ervaringen 

naar voren komt. Ook is de belasting voor het uitvoeringsapparaat op deze wijze 

te beperken. In de focusgroepen staan de (argumentatie voor de) ingezette acti-

viteiten, eventuele knelpunten in de uitvoering en de waardering van en ervaring 

met de aanpak centraal. 

 
15 Erik Snel, De Theory of Change-benadering: weten is méér dan meten. In: J. Omlo, M. Bool en P. Rensen (red.), 

Weten wat werkt. Passend evaluatieonderzoek in het sociale domein. Amsterdam, Uitgeverij SWP, pp. 145-164. 
16 Pawson, R. and Tilley, N (1997) Realistic Evaluation. London: Sage 
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 Interviews met een steekproef van deelnemers. Het is van belang om niet alleen 

te spreken over, maar ook met de doelgroep. Hoe ervaren deelnemers de aan-

pak en wat is de ‘most significant change’17 die zij door de aanpak hebben erva-

ren? 

 Interviews met werkgevers. Werkgevers (leerbedrijven, aanbieders van werker-

varingsplekken) spelen een belangrijke rol binnen de aanpak. De ervaringen en 

verbetersuggesties van werkgevers zijn dus relevant om op te halen. 

 Confrontatie van de bevindingen uit de interviews en focusgroepen met de lite-

ratuur en beleidstheorie. Hierbij wordt nagegaan of de veronderstellingen over 

de werkzame mechanismen in de beleidstheorie ‘kloppen’ en op welke wijze de 

beleidstheorie is te verrijken en aan te vullen op basis van de praktijkervaringen. 

Naast kwalitatief onderzoek zijn bestandsanalyses benodigd. De gemeente Utrecht stelt 

hierbij microdata ter beschikking aan het CBS. De onderzoekers kunnen via Remote Ac-

cess toegang krijgen tot de microdata. Hierbij kunnen tevens bestandskoppelingen wor-

den gemaakt, zodat een completer beeld van de deelnemersgroep ontstaat en van de 

langetermijneffecten. Hierbij kan gedacht worden aan koppeling met de Polisadministra-

tie/het SBB om meer inzicht te krijgen in de achtergrondkenmerken van deelnemers18, 

uitstroom naar werk en duurzaamheid van arbeid. 

6.4.3 Beschikbare data 

Bij de gemeente Utrecht zijn in de klantvolgsystemen RMW en Socrates in ieder geval de 

volgende gegevens beschikbaar: 

 
17 De Most Significant Change Technique (MSC) is een kwalitatieve evaluatiemethode die gebruikt wordt om com-

plexe interventies te beoordelen. De techniek bestaat onder andere uit het vergaren van verhalen over de meest 

opmerkelijke verandering bij betrokkenen bij een beleidsaanpak. De centrale vraag bij deze vergaring is: "Wat was 

volgens jou, over de afgelopen tijdsperiode, de meest significante verandering, teweeggebracht door de interven-

tie?” 
18 Relevant is in ieder geval of deelnemers een niet-Westerse migratieachtergrond hebben. Ook deelname aan/af-

ronding van het inburgeringsexamen  
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De meer ‘zachte’ en kwalitatieve gegevens over deelnemers worden in voortgangsrap-

portages bijgehouden. Hierin staan o.a. de aard van de werkverhouding, behaalde certifi-

caten en diploma’s. Ook re-integratiebedrijf Sagenn, dat taaltrajecten uitvoert, houdt 

voortgangsgegevens bij. Deze zijn beschikbaar bij de gemeente. De gemeente Utrecht is 

bereid om de kwalitatieve gegevens te (laten) postcoderen zodat deze geschikt zijn voor 

kwantitatieve analyses. Dit moet nader worden afgestemd met de onderzoekers. 

Voor de effectiviteitsmeting lijkt een opzet haalbaar waarbij deelnemers worden afgezet 

tegen een andere groep, waarbij d.m.v. econometrische technieken zoveel mogelijk 

wordt gecorrigeerd voor verschillen in samenstelling en tijd. Mogelijk kan een ouder co-

hort bijstandsgerechtigden in de bestanden geselecteerd worden waarbij taal ook een 

belemmering is, of statushouders die zich in 2015 of 2016 in de gemeente gevestigd 

hebben en een oude aanpak hebben gevolgd. Deze groep kan – na controle voor ver-

schillen in samenstelling – bijvoorbeeld via de difference-in-difference methode vergele-

Variabele Opmerking Indicator t.b.v. monitoring 

Leeftijd  % leeftijdsgroepen 

Geslacht 

Dit biedt mogelijkheden om onderscheid te 

maken tussen mannen en vrouwen, bijv. als 

het gaat om doelgroepbereik en doelbereik.  

% mannen en % vrouwen 

Nationaliteit 

Met name relevant om eerste generatie mi-

granten te kunnen identificeren.  

% met niet-Nederlandse nationaliteit 

Opleidingsniveau 

Dit is vaak een inschatting van de werkmat-

cher. 

% (indicatieve) opleidingsniveaus 

Taalniveau 

Er worden vier niveaus onderscheiden rond 

spreken, lezen, schrijven, etc. 

% met laag taalniveau  

Belemmeringen 

De belangrijkste belemmeringen worden ge-

registreerd, o.a. taal, schulden, zorg voor kin-

deren. Voor dit onderzoek is ‘taal’ de meest 

interessante belemmering. 

% waarbij taal een belemmering is 

% met meerdere belemmeringen 

Uitkeringstype 

Hieruit is indirect de huishoudsamenstelling 

te destilleren: alleenstaande, gezin, etc. 

% huishoudsamenstellingen 

Startdatum uitkering Dit wordt goed bijgehouden. % met een bepaalde uitkeringsduur 

Einddatum uitkering Dit wordt goed bijgehouden. % beëindigde uitkeringen 

Reden uitstroom 

Meest relevant voor dit onderzoek is de re-

den ‘werk gevonden’. Andere redenen zijn 

bijv. verhuisd, overleden, etc. 

% dat uitstroomt vanwege werk 

Bedrag bijverdiensten 

Bijgehouden wordt het bedrag dat uitke-

ringsontvangers maandelijks naast de uitke-

ring bijverdienen.   

% met bijverdiensten naar uitkering 

Gemiddeld bedrag bijverdiensten 

Arrangement 

Er zijn vier niveaus; dit zegt iets over afstand 

tot de arbeidsmarkt. Dit wordt regelmatig 

bijgehouden 

% met een bepaald arrangement 

Relevante deelnames 

Dit betreft de deelname aan trajecten/voor-

zieningen. Omdat het gaat om een zeer 

lange lijst, heeft de gemeente een relevante 

subselectie gemaakt. Ook deelname aan 

leerwerktrajecten wordt geregistreerd. 

% met een bepaalde relevante deelname 

Startdatum deelname 

Datum waarop de deelnemers start met een 

voorziening. Deze wordt over het algemeen 

goed bijgehouden. 

 

Einddatum deelname 

Deze variabele wordt goed bijgehouden als 

het gaat om het leerwerktraject. 

 

Reden einde voorziening Onbekend is of dit goed wordt bijgehouden.  
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ken worden met deelnemers aan de aanpak. Waar mogelijk dient in de analyses onder-

scheid gemaakt te worden tussen mannen en vrouwen (zowel wat betreft output, out-

come als impact). 

6.5 Planning 

Hieronder is een globale planning weergegeven. Uitgangspunten hierbij zijn: 

 Met het onderzoek naar implementatie en werkzame mechanismen kan direct 

worden gestart. Van belang is om dit onderzoek in twee cycli uit te voeren (bijv. 

eind 2019 en najaar 2020), zodat de leerervaringen ook zijn mee te nemen. 

 De monitoring is met name bedoeld om de Tweede Kamer en andere stakehol-

ders tijdig te kunnen informeren over tussentijdse resultaten. Met het opzetten 

van de monitor kan direct gestart worden.  

 Het effectiviteitsonderzoek kan later starten, in ieder geval op zijn vroegst een 

half jaar nadat de eerste deelnemers zijn gestart, dus in de eerste helft van 2020. 

De effecten van de eerste orde (taalbeheersing etc). zijn eerder meetbaar dan 

effecten van de tweede orde, ook vanwege het ‘achterlopen’ van de Polisadmin-

stratie/SSB. Naar verwachting zijn de effecten van de eerste orde te zien onge-

veer een jaar nadat alle deelnemers uit 2019 (naar schatting 350) gestart zijn met 

de aanpak. Dat betekent dat in de tweede helft van 2020 de eerste indicatieve 

effecten zijn te publiceren.  

 Publicatie van het eindrapport is nodig in januari 2021, voorafgaand aan de eva-

luatie van het programma VIA, aan het eind van de huidige kabinetsperiode. 

 Een nameting inclusief rapportage kan later in 2021 of in 2022 worden uitge-

voerd om de lange-termijneffecten vast te stellen.  

 2e helft 2019 1e helft 2020 2e helft 2020 1e helft 2021 2e helft 2021 

Onderzoek naar imple-

mentatie 

     

Monitoring      

Effectiviteitsonderzoek     Evt. langer 

Tussenrapport   Zomer 2020   

Eindrapport t.b.v. evalua-

tie programma VIA 

   Januari 2021  

Nameting incl. rapport     Najaar 2021 of la-

ter 
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7 Pilot Leren en Werken: 

Spoor 

7.1 Beschrijving pilot 

De pilot ‘Duurzame arbeidsmarkt op de rails’ richt zich op het creëren van 30 leerwerk-

plekken voor statushouders in de spoorsector. Werkgevers en gemeenten gaan in co-cre-

atie een wervings- en selectieproces vormgeven. Gezamenlijk zullen zij kandidaten wer-

ven, selecteren en een leerwerktraject vormgeven. 

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en het ministerie van Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid (SZW) hebben een faciliterende rol in het opstellen van een inten-

tieverklaring voor leerwerkplekken in de spoorsector. Het ministerie van SZW helpt par-

tijen ook met het voortbouwen op bestaande kennis over wat werkt en bij het opzetten 

van plannen van aanpak. RailConnect en Vogelperspectief zullen dit proces ondersteu-

nen door het voeren van gesprekken, het organiseren van bijeenkomsten, het monitoren 

van de werving en selectie en het stimuleren van kennisuitwisseling en ontwikkeling. 

De pilot bestaat uit twee fases. In de eerste fase wordt nagegaan of het mogelijk is te ko-

men tot 30 leerwerkplekken en vindt werving en selectie van daarvoor geschikte kandida-

ten plaats in twee tranches van 15 deelnemers. In de tweede fase volgen deelnemers de 

leerwerktrajecten en ontstaat al dan niet een duurzame match.  

7.2 Beleidstheorie 

7.2.1 Probleemdefinitie 

Vertrekpunt voor de pilot is enerzijds het verwachte tekort aan personeel voor beheer, 

onderhoud en vervanging van het spoor, en anderzijds het onbenut arbeidspotentieel 

van statushouders. 

Tekorten aan spoorpersoneel19 

Het treinverkeer groeit en zowel reizigers als goederenvervoerders vragen om meer en 

betrouwbare spoorcapaciteit. Er is sprake van een potentieel tekort voor het uitvoeren 

van beheer, onderhoud en vervanging van het spoor. Tegelijkertijd stijgt de hoeveelheid 

werk die verricht moet worden om de bestaande infrastructuur op peil te houden. Zonder 

een andere werkwijze zorgt dit voor meer hinder voor verladers en reizigers. Daarnaast 

kunnen de spooraannemers vanwege onregelmatige en onaantrekkelijke werktijden 

steeds lastiger personeel vinden. 

Onbenut arbeidspotentieel 

Voor statushouders is het lastig in Nederland betaald werk te vinden. De taalbarrière, een 

ander onderwijssysteem en gebrek aan een netwerk zijn enkele factoren die de stap naar 

de arbeidsmarkt bemoeilijken. Ook het ontbreken van een Nederlands diploma maakt de 

 
19 Bron: Toekomstbestendig werken aan het spoor. 
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kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt beperkter. Relatief veel statushouders ontvan-

gen een uitkering.  

7.2.2 Doelgroep 

Doelgroep van de pilot zijn uitkeringsgerechtigde statushouders met affiniteit met de 

spoorsector en/of een relevante opleiding of werkervaring. Naar verwachting is de aan-

pak na de pilot ook voor een bredere groep inzetbaar. 

7.2.3 Potentieel werkzame mechanismen, beoogde werking 

In de bijlagen 1 en 2 zijn de resultaten weergegeven van een in opdracht van het ministe-

rie van SZW uitgevoerde literatuurstudie naar relevante werkzame mechanismen in deze 

pilot. 

7.2.4 Hoofddoelstelling van de pilot 

De doelstelling van de pilot is als volgt te formuleren: 

Het in co-creatie vormgeven van de werving en selectie van statushouders voor leerwerk-

plekken in de spoorsector, hetgeen moet resulteren in 30 leerwerkplekken bij spoorweg-

aannemers. 

De gewenste eindresultaten van deze pilot zijn: 

 Werkgevers binnen de spoorsector (en mogelijk binnen andere vergelijkbare 

branches) leren hoe het in co-creatie opzetten van werving en selectie van Ne-

derlanders met een niet-westerse migratieachtergrond voor leerwerkplekken 

succesvol kan zijn voor het vinden van goede werknemers.  

 Gemeenten en werkgevers kunnen de werkzame elementen uit deze aanpak 

overnemen zodat vraag en aanbod van werkgevers en statushouders beter op 

elkaar aansluiten.  

Hoewel dit project zich richt op statushouders, is de verwachting dat de aanpak na de pi-

lotfase voor een bredere doelgroep inzetbaar is. Op de langere termijn kan de werkwijze 

van de pilot mogelijk de kansen voor bijstandsgerechtigden (met een niet-westerse mi-

gratieachtergrond) verbeteren. 

7.3 Onderzoeksvragen 

De hoofdvraag van de evaluatie van de pilot luidt: 

Hoe geven gemeenten en (spoor)werkgevers de werving en selectie van statushouders 

voor leerwerkplekken vorm? Wat zijn de resultaten en effecten hiervan? Wat zijn werkzame 

elementen en relevante contextfactoren voor deze aanpak? 

1. Hoe verloopt het in co-creatie vormgeven van de werving en selectie van status-

houders voor leerwerkplekken in de spoorsector? 

a. Hoe ziet de aanpak er precies uit? Welke activiteiten worden door wie 

uitgevoerd? 
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b. Welke functies/leerwerkplekken zijn geschikt voor welke groepen? 

c. Welke scholing en begeleiding ontvangen deelnemers? 

d. Welke instrumenten zijn ingezet? 

e. Is de aanpak tijdens het proces bijgesteld en zo ja, waarom? 

f. Treden knelpunten op en zo ja, hoe wordt daarmee omgegaan? 

g. Hoe waarderen en ervaren betrokkenen de pilot? 

2. Wat zijn de resultaten en effecten? 

a. Wat zijn de kenmerken van deelnemers en van de gerealiseerde leer-

werkplekken? 

b. Hoeveel kandidaten hebben wel/niet een leerwerkplek gekregen? 

Waarom wel/niet? 

c. Hoeveel leerwerkplekken zijn duurzaam (≥6 maanden, ≥12 maanden)? 

d. Welke overige effecten zijn behaald bij deelnemers (o.a. werknemers-

vaardigheden, zelfvertrouwen, taalvaardigheid, motivatie)? 

e. Welke effecten zijn behaald bij spoororganisaties en andere betrokke-

nen (zoals: invullen van tekorten aan personeel, bereidheid om te inves-

teren in mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, diversiteit en inclusivi-

teit op de werkvloer, kennis van werkzame elementen)? 

3. Wat zijn werkzame elementen en relevante contextfactoren voor deze aanpak? 

Wat werkt voor wie onder welke omstandigheden? 

a. Welke rol speelt de (centrum)gemeente? 

b. Welke rol speelt de organisatie van de spoorwerkgever (o.a. bedrijfscul-

tuur, doorgroei- en opleidingsmogelijkheden, diversiteit op werkvloer)? 

c. Welke rol spelen de kenmerken van deelnemers? 

d. Welke rol spelen de kenmerken van de functies/leerwerkplekken? 

e. Welke rol speelt de wijze van werving en selectie? 

f. Welke rol speelt de ondersteuning door andere organisaties (o.a. SZW, 

I&M, Railconnect)? 

g. Welke rol spelen overige instrumenten en randvoorwaarden? 

4. Concluderend: welke lessen zijn te trekken uit de pilot en hoe is de aanpak over 

te dragen naar andere gemeenten en werkgevers? 

7.4 Opzet van de evaluatie  

7.4.1 Overwegingen bij de evaluatie 

De evaluatie moet inzicht geven in implementatie, werking en effecten van de pilot. Een 

(quasi-)experimentele opzet van de pilot is niet haalbaar omdat het gaat om een com-

plexe interventie die nog in co-creatie ontwikkeld moet worden. Bovendien is het aantal 

deelnemers te klein om met voldoende statistische betrouwbaarheid uitspraken te doen. 
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De evaluatie bestaat uit twee bouwstenen. 

1. Goed onderbouwd? Een onderbouwing van de werking en randvoorwaar-

den van de aanpak 

De eerste bouwsteen is gericht op de implementatie en werking van de pilot. 

Hierbij wordt in beeld gebracht hoe en waardoor de aanpak werkt, welke knel-

punten optraden en hoe deze zijn opgelost. Doel is te komen tot een praktische 

handreiking voor andere gemeenten en werkgevers die ook overwegen om aan 

de slag te gaan met leren en werken voor Nederlanders met een niet-westerse 

migratieachtergrond. Dit vraagt om een grondige procesevaluatie in combinatie 

met een onderzoek naar werkzame elementen. Hierbij kan aangesloten worden 

bij een theory-of-change-benadering20 of bij de beginselen van Realistic Evalua-

tion21. 

2. Doel bereikt? Onderzoek naar het doelbereik  

De tweede bouwsteen bestaat uit onderzoek naar het doelbereik (bruto effectivi-

teit). Hierbij worden de output en outcome in beeld gebracht. Idealiter gebeurt 

dit ten minste twee keer, zodat ontwikkelingen in beeld komen. Het gaat hierbij 

enerzijds om kwantitatief meetbare indicatoren als het bereik van de aanpak in 

aantal deelnemers, uitgesplitst naar mannen en vrouwen, de omvang van even-

tuele uitval van deelnemers, het aantal gerealiseerde leerwerktrajecten en de 

duurzaamheid daarvan. Andere mogelijke effectindicatoren bij deelnemers, zo-

als toename van werknemersvaardigheden, zelfvertrouwen, taalvaardigheid en 

motivatie worden vanwege de relatief kleine omvang van de doelgroep en het 

ontbreken van registraties op kwalitatieve wijze in beeld gebracht. Ook doelbe-

reik vanuit het perspectief van werkgevers en gemeenten kan op kwalitatieve 

wijze in beeld worden gebracht. Mogelijke effectindicatoren hierbij zijn de ge-

schiktheid en potentie van deelnemers (wordt het tekort aan spoorpersoneel op 

deze wijze goed ingevuld?) en neveneffecten die optreden in de organisaties, 

zoals meer diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer, meer kennis van werkzame 

elementen bij werving en selectie van Nederlanders met een niet-westerse mi-

gratieachtergrond. 

7.4.2 Opzet van de evaluatie 

De evaluatie bestaat uit een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden. De 

voorgestelde kwalitatieve methoden zijn: 

- Interviews met medewerkers die betrokken zijn de uitvoering van de aanpak van-

uit alle betrokken organisaties (werkgevers, gemeenten, Railconnect, SZW, etc). 

Deze interviews zijn enerzijds bedoeld om de beleidstheorie te expliciteren 

(waardoor werkt de aanpak al dan niet?), en anderzijds om een beeld te geven 

van het uitvoeringsproces. Hoe verloopt de uitvoering? Zijn er knelpunten en zo 

 
20 Erik Snel, De Theory of Change-benadering: weten is méér dan meten. In: J. Omlo, M. Bool en P. 

Rensen (red.), Weten wat werkt. Passend evaluatieonderzoek in het sociale domein. Amsterdam, Uitge-
verij SWP, pp. 145-164. 
21 Pawson, R. and Tilley, N (1997) Realistic Evaluation. London: Sage 
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ja, hoe wordt daarmee omgegaan? Hoe wordt de aanpak gewaardeerd? Werkt 

de aanpak zoals verwacht? 

- Interviews met een steekproef van deelnemers. Het is van belang om niet alleen 

te spreken over, maar ook met de doelgroep. Hoe ervaren deelnemers de aan-

pak en wat is de ‘most significant change’22 die zij door de aanpak hebben erva-

ren? 

- Confrontatie van de bevindingen uit de interviews met de literatuur en beleids-

theorie. Hierbij wordt nagegaan of de veronderstellingen over de werkzame me-

chanismen in de beleidstheorie ‘kloppen’ en op welke wijze de beleidstheorie is 

te verrijken en aan te vullen op basis van de praktijkervaringen. 

De kwantitatieve methode bestaat uit het opzetten van een eenvoudige monitor van deel-

nemers. Informatie over de (arbeidsmarktpositie van) deelnemers is verspreid over meer-

dere gemeenten, werkgevers en andere organisaties, zoals organisaties die scholing aan-

bieden, Refugee Talent Hub, etc. Vanwege het kleine aantal deelnemers en het grote 

aantal betrokken organisaties is het meest efficiënt om ten behoeve van de evaluatie een 

monitor op te zetten waarin de benodigde indicatoren zijn opgenomen en die met enige 

regelmaat kunnen worden bijgewerkt. Het gaat hierbij om: 

- Leeftijd 

- Geslacht 

- Huishoudsamenstelling 

- Nationaliteit 

- Opleidingsniveau 

- Inschatting taalniveau 

- Inschatting leervermogen 

- Specifieke belemmeringen 

- Start- en einddata uitkering 

- Start- en einddata leerwerkcontract 

- Type contract 

- Functie 

- Aantal uur per week werkzaam 

- Ingezette instrumenten 

- Inschatting motivatie 

- Inschatting zelfvertrouwen 

- Inschatting werknemersvaardigheden 

 
22 De Most Significant Change Technique (MSC) is een kwalitatieve evaluatiemethode die gebruikt wordt om com-

plexe interventies te beoordelen. De techniek bestaat onder andere uit het vergaren van verhalen over de meest 

opmerkelijke verandering bij betrokkenen bij een beleidsaanpak. De centrale vraag bij deze vergaring is: "Wat was 

volgens jou, over de afgelopen tijdsperiode, de meest significante verandering, teweeggebracht door de interven-

tie?” 
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De onderzoekers vragen hierbij bijvoorbeeld drie maal (bij start, na een half jaar en na 

een jaar) aan gemeenten, werkgevers en andere betrokkenen om de monitor aan te vul-

len met de actuele arbeidsmarktpositie en ontwikkelingen op andere indicatoren. Van be-

lang is dat dit gebeurt conform de AVG. Dit betekent onder meer dat het gaat om een 

beveiligde applicatie die alleen na tweetrapsverificatie (gebruikersnaam, wachtwoord, 

evt. sms) te gebruiken is. 

7.4.3 Planning 

De pilot start in juli 2019. Het onderzoek start na aanbesteding, waarschijnlijk is dit sep-

tember 2019. Er zijn vier rapporten voorzien: 

- Een tussenrapport (voorjaar 2020), waarin een beeld gegeven wordt van het uit-

voeringsproces (onderzoeksvraag 1) en van de eerste resultaten (geslaagde mat-

ches). 

- Een eindrapport (januari 2021), waarin alle onderzoeksvragen worden beant-

woord en de duurzaamheid van de matches na zes maanden wordt onderzocht. 

- Een praktische handreiking voor werkgevers en gemeenten, waarin naar voren 

komt hoe en waardoor de aanpak werkt, welke knelpunten optreden en hoe 

deze zijn opgelost (januari 2021). 

- Een nameting (eind 2022) waarin wordt nagegaan hoe duurzaam de matches op 

langere termijn zijn (≥ 12 maanden), en wat oorzaken zijn van eventuele baanbe-

eindigingen. 
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7.5 Bijlage: literatuuroverzicht  

Hieronder volgt een overzicht van relevante literatuur voor het opzetten van de VIA pilot 

Leerwerktrajecten voor statushouders in de spoorsector. 

1. Hoe vinden werkzoekenden met een arbeidsbeperking en werkgevers elkaar? Op weg 

naar effectiever en duurzamer matchen (2016) RegioPlan 

Matching van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gebeurt veelal via persoon-

lijke bemiddeling. Reguliere online platforms, zoals werk.nl, werken niet voor deze groep, 

omdat (1) een werkomgeving (taken, begeleiding) op maat gemaakt moet worden en (2) 

er een wederzijdse persoonlijke klik moet zijn. 

RegioPlan (2016) onderscheidt vier stappen in het matchingsproces; 

Fase 1: Voorselectie 

1. Zoeken naar kansen (op niveau van groepen) 

2. Selecteren van potentiële werkgevers/werkzoekenden (individuen) 

Fase 2: Matching op de werkvloer 

3. Matchen op context in bedrijf 

4. Matchen op inhoud werk 

In fase 1 nagaan wat motivatie werkgevers is. 

In fase 2, matching op de werkvloer, van belang dat werkgevers inzicht hebben in taken 

en de bedrijfscontext (opleidings- en doorgroei- en ondersteuningsmogelijkheden). Om 

een match te kunnen maken is eveneens inzicht nodig in wat werknemers willen, kunnen 

en onder welke randvoorwaarden werken mogelijk is. 

Matching is een proces waarin behoeften en mogelijkheden van werkgevers en werkzoe-

kenden op elkaar aangepast worden. 

2. Monitor anoniem solliciteren en netwerkbijeenkomsten (2016) 

Beschrijving van project Jongeren in de Lift in Den Haag. Den Haag heeft netwerk bijeen-

komsten georganiseerd voor werkgevers en jongeren. Tijdens de bijeenkomst hadden 

werkgevers en jongeren direct contact met elkaar. Uitgangspunt was niet een directe ver-

vulling van vacatures, maar wel het uitbouwen van het netwerk van jongeren. Jongeren 

werden voorbereid op de bijeenkomst dmv een training hoe zichzelf te presenteren aan 

de werkgevers. 

Na de ontmoeting tussen werkgever en jongere ‘verkoopt’ de werkgever dmv pitch de 

jongere aan de zaal met werkgevers. Hierdoor ontstaat commitment vanuit werkgever en 

hoeven jongeren zich niet voor een hele zaal te presenteren. Tijdens de netwerkbijeen-

komst werden concrete afspraken (bijvoorbeeld doorsturen CV) vastgelegd. 

Werkzame elementen uit deze aanpak: gedeeld eigenaarschap, kleinschalige en veilige 

sfeer, het maken van afspraken en goede begeleiding van de jongeren voor en na de bij-

eenkomst. 

3. Wat werkt dossier ‘Arbeidsparticipatie statushouders (2018) KIS 

Algemene bevindingen ten aanzien van werkzoekenden: 
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- Interventies ter ondersteuning van zoekgedrag en de bijbehorende vaardigheden, bij-

voorbeeld trainingen gericht op zoek- en presentatievaardigheden, het vertrouwen in het 

eigen kunnen (selfefficacy), stress management, pro-activiteit, sociale steun en goal set-

ting (Liu, Huang, & Wang, 2014). 

- Inzet op vaardigheden én motivatie om werk te zoeken 

- Interventies gericht op leren, blijken effectiever dan die gericht zijn op presteren. Dus 

geen verplicht aantal sollicitaties maar leren wat beter kan van iedere sollicitatie. Voor het 

screenen van statushouders kunnen expert panels, competentietesten en assessments 

worden ingezet. Betrek werkgevers vanaf het begin bij screening traject, zodat zij uitkom-

sten kunnen vertrouwen. 

Een sociaal netwerk is behulpzaam bij het vinden van werk. Denk hierbij aan inzet van 

maatje, mentor of coach. 

Twee Europese voorbeelden van statushouders projecten: 

Trellis project in Birmingham (UNHCR 2013) zet voormalige vluchtelingen in als arbeids-

marktadviseurs. Traject op maat wordt gecreëerd, waarbij gekozen wordt voor de ideale 

combinatie van ondersteuning, training, taalles en plaatsing op de werkvloer. 

Fast-Track programma in Zweden (Desiderio, 2016). Project om statushouders versneld 

op te leiden voor beroepen in sectoren waar tekorten zijn. Het programma begint met 

een assessment voor kwalificaties voor verschillende beroepsgroepen, zoals koks, ge-

zondheidszorgprofessionals en leraren. Vervolgens wordt het vakspecifieke taalniveau en 

beroepskennis verder getoetst aan de hand van begeleid werk en/of kennistoetsen. Waar 

nodig wordt aanvullend beroepsonderwijs gegeven, vindt mentoring plaats op de werk-

plek en worden vakspecifieke taallessen aangeboden. 

Deelnemers halen professionele certificaten en andere vereisten voor het werk dat ze wil-

len beoefenen. 

In bijlage 2 van deze KIS publicatie is een lijst met mogelijke voorspellers arbeidsmarkt-

participatie statushouders opgenomen. Deze is eventueel te gebruiken voor het maken 

van een voorselectie deelnemers pilot. 

4. Werkzame factoren van interventies arbeidstoeleiding statushouders (VIP en NVA Werk-

trajecten) (2019) Verwey-Jonker Instituut 

- Maatwerk in trajecten 

- Oefenen met gesprekstraining 

- Kennismaking met bedrijven 

- Stage, proefplaatsing en werkervaringsplek 

- Samenhang opleiding en taaltraining 

- Actieve samenwerking met mbo-opleidingen 

- Ondersteuning bieden bij arbeidscontracten 

- Werkgevers ondersteunen bij werving en selectie (p.20) 

- Warme overdracht van traject naar gemeente 

- Investeren in opbouwen netwerk 

5. Aandachtspunten uit overige KIS onderzoeken 
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- Focus op vaardigheden in plaats van diploma’s 

- Extra taalondersteuning 

- Belang behalen diploma voor verbeteren arbeidsmarktpositie 

- Ontzorg werkgevers 

- Mogelijkheid tot behoud uitkering tijdens studie 

- Taal leren in praktijk 

6. Explaining employers’ decision when employing refugees - Insights from a mixed 

method study (2018) Joëlle van der Meer 

MA scriptie naar motivaties van werkgevers om vluchtelingen in dienst te nemen. Data-

verzameling bestond uit interviews en een vignetstudie met werkgevers. Voor werkgevers 

zijn de volgende factoren bij statushouders van belang; taalniveau, mogelijkheid inschat-

ting te maken van voorgaande opleiding en werkervaring (oa. diploma’s), gezondheid en 

motivatie. Persoonlijk contact is essentieel om werkgevers de ‘employability’ van vluchte-

lingen te laten zien. 

Kenmerken van organisaties die bepalend zijn voor het al dan niet aannemen van een 

vluchteling; goede economische positie, mate waarin vacatures vervuld worden (kwalita-

tief, geen kwantitatieve evidence), organisatiegrootte (kleinere organisaties eerder bereid 

vluchtelingen in dienst te nemen dan grotere organisaties), MVO en draagvlak binnen de 

organisatie. 

Vanuit de gemeenten zijn zowel het hebben van een contactpersoon als financiële onder-

steuning bepalende factoren. 

Aanbevelingen: 

- taalvaardigheden, gezondheid en motivatie belangrijke selectiecriteria voor werkgevers. 

Houd hierbij rekening in matching proces 

- Aanbieden extra taalonderwijs 

- Belang contactpersoon die kandidaten kan selecteren en werkgever kan informeren 

over regelingen en introductie/begeleiding werkvloer 

- Organiseer persoonlijk contact tussen werkgever en statushouder, omdat inschatting 

geschiktheid op basis van cv niet of moeilijk te maken is door werkgevers 

7. SER Rapport (mei 2019) Integratie door werk. Meer kansen op werk voor nieuwkomers 

Aandachtspunten voor pilot: 

- betrekken regio met Utrecht en Amersfoort als centrum functie/keten regie 

- bij werving kandidaten extra aandacht voor vrouwen en analfabeten 

- diversiteit op de werkvloer (Project Diversiteit in Bedrijf) 

- betrekken kennispartners (RefugeeTalentHub en UAF) 

- tijdens traject ervaringsgesprekken met statushouders, gemeenten en werkgevers hou-

den 
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7.6 Bijlage: overzicht van werkzame elementen uit lite-

ratuur 

De werkzame elementen voor de werving en selectie van kandidaten: 

- Behoeften en mogelijkheden van werkgevers en werkzoekenden moeten op el-

kaar aangepast worden. Matching is een proces. 

- Gedeeld eigenaarschap door werkgevers en werkzoekenden. 

- Bijeenkomsten organiseren op kleine schaal en in veilige sfeer. 

- Goede voorbereiding en begeleiding van deelnemers aan matchingstraject. Bij-

voorbeeld door training in presentatie- en gespreksvaardigheden. 

- Het inzetten van assessments, competentietesten en expert panels voor het 

screenen van kandidaten. 

- Betrek werkgevers vanaf het begin bij screening traject, zodat zij uitkomsten kun-

nen vertrouwen. 

- Statushouders kennis laten maken met bedrijven en werkzaamheden. 

- Inzetten van voormalige vluchtelingen als arbeidsmarktadviseurs. 

- Creëer een werkomgeving, functieprofiel en een leertraject op maat. 

- Informatie en ondersteuning bieden aan statushouders bij het opstellen van ar-

beidscontracten. 

- Focus op vaardigheden van statushouders in plaats van diploma’s. 

- Taalvaardigheden, gezondheid en motivatie zijn belangrijke selectiecriteria voor 

werkgevers. 

Houd hierbij rekening in matchingstraject. 

- Inzetten van een contactpersoon die kandidaten kan selecteren en werkgevers 

kan informeren over regelingen en introductie/begeleiding werkvloer 

- Organiseer persoonlijk contact tussen werkgever en statushouder, omdat in-

schatting geschiktheid op basis van cv niet of moeilijk te maken is door werkge-

vers 

De werkzame elementen voor het opzetten van een leerwerktraject: 

- Aanbieden extra taalonderwijs 

- Samenhang tussen opleiding en taaltraining 

- Taal leren op de werkvloer 

- Begeleiding op de werkvloer 

- Maatwerk in trajecten 

- Actieve samenwerking met (mbo-)opleidingen 

- Investeren in het opbouwen van een netwerk 

- Belang behalen diploma voor verbeteren arbeidsmarktpositie 
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- Ontzorg werkgevers 

- Mogelijkheid tot behoud uitkering tijdens opleiding 
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8 Pilot Leren en Werken:    

Liander 

8.1 Beschrijving pilot 

Liander is een bedrijf dat de distributie van energie verzorgt. In samenwerking met 

andere organisaties is Liander in november 2017 begonnen met een project om 

statushouders aan te trekken. Tien statushouders kregen in het project taallessen en 

werden in een leerwerktraject met opleiding en stage opgeleid tot monteur. Doel is hen 

na scholing een vaste baan te kunnen aanbieden bij Liander als elektromonteur. Naast 

een zorgvuldige selectie van kandidaten biedt Liander persoonlijke begeleiding 

gedurende het traject en wordt waar nodig extra ondersteuning geboden, bijvoorbeeld 

in de vorm van rijlessen en extra taallessen. Het project is in 2019 voortgezet met tien 

nieuwe statishouders en is een pilot binnen het programma VIA. Mede bepalend voor 

deze keuze is dat uit een studie van Verwey-Jonker is gebleken dat het project van 

Liander zich leent voor een (maatschappelijke) kosten-batenanalyse.   

De statushouders volgen een verkorte BBL-opleiding Eerste monteur Laag- en midden-

spanningsdistributie (2x MBO niveau 3) van 5 maanden aan het ROC waarna de BPV 

(beroepspraktijkvorming) van negen maanden bij een aannemer of Liander wordt 

gedaan. Onder begeleiding van een ervaren monteur gaan ze aan de slag in de 

praktijk. Verloopt dit alles succesvol dan beginnen ze als leerling-monteur bij Liander om 

zich verder te bekwamen op het technisch vakgebied. Het totale traject duurt drie jaar en 

garandeert bij goed functioneren een vaste baan bij Liander. In het 

opleidingsprogramma hebben verschillende partijen een rol: 

- Liander is opdrachtgever van het traject, heeft het traject gefinancierd en heeft 

de statushouders opgeleid en begeleid in de praktijkperiode.  

- Intermediair Temphory heeft een opleidingsprogramma opgesteld en de 

statushouders tijdens het traject begeleid. Daarnaast heeft Temphory Liander 

ontzorgt in de contacten met gemeenten en overige belanghebbenden; 

- Quercus Energy Technicians heeft de statushouders opgeleid; 

- Stichting UAF heeft de kandidaten voor het opleidingsprogramma geselecteerd 

bij zeven gemeenten; 

- Een aannemer heeft de statushouders een stageplaats geboden (bij de eerste 

groep statushouders was dit BAM); 

- Gemeenten hebben bij de eerste groep statushoudes uitkeringen 

gegarandeerd (maximaal negen maanden). 
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8.2 Beleidstheorie 

Om de evaluatie-activiteiten binnen de pilot aan te laten sluiten bij de daadwerkelijke op-

zet van de aanpak, moet eerst de beleidstheorie helder in kaart zijn gebracht.  

8.2.1 Probleemdefinitie 

Op de Nederlandse arbeidsmarkt is er een groeiend tekort aan technische werknemers. 

Ook Liander merkt dat het zeer lastig is geschikt personeel te vinden. Met de 

energietransitie in ontwikkeling zal de vraag naar technisch opgeleide mensen de 

komende jaren alleen maar toenemen. Het aanbod technisch personeel binnen 

Nederland is echter schaars, en beleidsinitiatieven om het aanbod te vergroten hebben 

een lange incubatieperiode.  

Vanuit een maakbaarheidsprogramma is Liander op zoek naar oplossingen voor het 

creëren van een pool van geschikte werknemers. Een van de oplossingen wordt gezocht 

in het opleiden van statushouders. Statushouders worden door Liander beschouwd als 

‘onbenut arbeidspotentieel’. Ze hebben meestal geen werk en zullen – in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld Oost-Europese arbeidsmigranten – in Nederland blijven wonen. Investeren 

in werk voor statushouders is daarom een duurzame oplossing. 

Voor statushouders is het lastig in Nederland betaald werk te vinden. De taalbarrière, een 

ander onderwijssysteem en gebrek aan een netwerk zijn enkele factoren die de stap naar 

de arbeidsmarkt bemoeilijken. Ook het ontbreken van een Nederlands diploma maakt de 

kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt beperkter. Specifieke ondersteuning en 

leerwerktrajecten zijn nodig om statushouders de juiste opleiding, ervaring en 

vaardigheden te laten opdoen, zodat een functie als elektromonteur bij Liander haalbaar 

wordt.  

8.2.2 Doelgroep 

Doelgroep van het project zijn tien statushouders met een technische achtergrond en/of 

affiniteit. De doelgroep wordt door UAF uit verschillende gemeenten geselecteerd. 

Potentiële deelnemers krijgen een technisch assessment bij Quercus en Temphory en 

worden na het behalen van het assessment toegelaten.  

8.2.3 Potentieel werkzame mechanismen, beoogde werking 

Op basis van de informatie over de pilot is een aantal potentieel werkzame mechanismen 

te formuleren: 

 Er bestaat een mismatch tussen de deelnemende statushouders en de functie bij Li-

ander. Die mismatch ontstaat door onvoldoende beheersing van de Nederlandse 

taal (taalbeheersing is belangrijk vanwege de veiligheidseisen in de functie van mon-

teur), door onvoldoende relevante werkervaring (het elektriciteitsnetwerk is in Neder-

land anders dan in de landen van herkomst) of door niet-relevante diploma’s (som-

mige statushouders zijn overgekwalificeerd). Leerwerktrajecten met aandacht voor 

het leren van de taal op de werkvloer, resulteren in relevante werkervaring, meer 
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taalbeheersing en een relevante kwalificatie en zodoende in een kwalitatieve betere 

match tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De werkzame mechanismen van 

de aanpak zijn in de woorden van Sol en Kok samen te vatten met het leermecha-

nisme en het matchingsmechanisme.23 

 Deelnemende statushouders hebben een hoger risico op uitval op het werk door ge-

zondheidsproblemen als gevolg van de vlucht en door een risico op schulden in de 

periode na vestiging. Ook vinden statushouders niet altijd goed hun weg in de Ne-

derlandse samenleving. Begeleiding bij praktische zaken, signalering van gezond-

heidsproblematiek en  rekening houden met de belastbaarheid, zijn van belang om 

aan het werk te blijven. In de woorden van Sol en Kok: het begeleidingsmecha-

nisme.24  

Daarnaast lijkt ook een aantal randvoorwaarden van belang bij de uitvoering van de pilot. 

Wanneer andere organisaties de werkwijze willen overnemen, kunnen deze 

randvoorwaarden mede bepalend zijn voor het succes: 

 Liander is door de arbeidsmarktekorten en hoge kosten voor reguliere werving en 

selectie van werknemers vanuit bedrijfseconomische redenen meer bereid om doel-

groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. Liander heeft van-

wege deze hoge reguliere wervingskosten de intentie om alle tien deelnemers te la-

ten slagen (100% slagingspercentage) en financiert zo nodig extra ondersteuning om 

deze doelstelling te behalen. 

 Liander heeft voldoende financiële armslag om een aanpak voor statushouders te 

kunnen financieren. 

 Liander werkt samen met andere partijen die de juiste expertise hebben voor het se-

lecteren, opleiden en begeleiden van statushouders.  

 Deelnemende statushouders zijn voldoende gemotiveerd en ‘leerbaar’ om het traject 

te kunnen doorlopen. 

 Liander bereidt leidinggevenden voor op het traject, zodat leidinggevenden en col-

lega’s van deelnemende statushouders rekening kunnen houden met hun achter-

grond en met eventuele culturele verschillen. 

 Werkgevers zoals Liander willen risico’s vermijden en wensen doorbetaling van de 

bijstandsuitkering tijdens de start van het traject en willen eerst deelnemers via een 

detacheringsconstructie werkervaring laten opdoen voordat zij hen in vaste dienst 

nemen. 

 Gemeenten zijn bereid om de uitkering van uitkeringsgerechtigde deelnemende sta-

tushouders door te betalen omdat zij uitzicht hebben op duurzame uitstroom uit de 

uitkering. 

8.2.4 Hoofddoelstelling van de pilot 

Vanaf mei 2019 kreeg een nieuwe groep statushouders een technische opleiding aange-

boden tot monteur. Het doel van het project is: 

Het aanbieden van een leerwerktraject aan tien statushouders, het laten afronden van het 

leerwerktraject door alle tien statushouders en het aanbieden van een baan bij Liander. 

Het ministerie van SZW beschouwt het project van Liander als een kansrijke aanpak om 

de arbeidsmarktpositie van statushouders te verbeteren én werkgevers in tekortsectoren 

 
23 Sol, E. & Kok, K. (2014). Fit or unfit. Theorie en praktijk van re-integratie. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. 
24 Idem. 
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te bedienen. Het project is daarom een pilot binnen het programma VIA. Door binnen de 

pilot de potentie van het project van Liander in kaart te brengen, beschikken andere 

werkgevers in tekortsectoren, gemeenten en overige stakeholders over nuttige informatie 

wanneer zij ook aan de slag willen gaan met leerwerktrajecten voor statushouders. Ge-

zien de wens van het ministerie van SZW om ook enkele VIA-pilots aan een kosten-baten-

analyses te onderwerpen, behoort een kosten-batenanalyse in ieder geval tot de onder-

delen. 

8.3 Onderzoeksvragen 

De hoofdvraag van de evaluatie van de pilot luidt: 

Wat zijn de werkzame elementen en kosten en baten (voor zowel werkgever als gemeen-

ten) van de aanpak van Liander voor statushouders en hoe is de aanpak overdraagbaar te 

maken naar andere geïnteresseerden? 

De volgende onderzoeksvragen worden met de evaluatie van de aanpak beantwoord: 

 Wat houdt de aanpak in (doel, doelgroep, activiteiten, randvoorwaarden)? 

 Hoeveel wordt geïnvesteerd in de aanpak (totaal en per deelnemer)? Wie dra-

gen de kosten voor de aanpak? 

 Wat is de interventietheorie van de aanpak (werkzame mechanismen, relevante 

(context)factoren)? 

 Hoe verloopt de implementatie en uitvoering? Wat zijn daarbij succes- en faalfac-

toren? Tegen welke knelpunten liep men aan en hoe zijn die opgelost? 

 Welke effecten zijn behaald? 

 Wat zijn de baten van de aanpak (totaal en per deelnemer)? Bij wie vallen de ba-

ten?  

 Hoe verhouden de kosten en baten van de aanpak zich tot de kosten en baten 

van reguliere werving, selectie en inwerken van werknemers en reguliere re-inte-

gratietrajecten voor gemeenten? Wat is de terugverdientijd van de investering in 

de aanpak? 

 Welke adviezen kunnen worden gegeven aan andere werkgevers en partijen die 

met deze aanpak aan de slag willen gaan? 

8.4 Opzet van de evaluatie  

8.4.1 Overwegingen bij de evaluatie 

De evaluatie moet inzicht geven in kosten, baten en werking van de aanpak en de over-

draagbaarheid. Monitoring van de pilot is gezien het zeer kleine aantal deelnemers niet 

efficiënt. Een (quasi-)experimentele opzet van de pilot is niet haalbaar, omdat Liander 

doelbewust voor een project voor statushouders heeft gekozen zonder toedeling van 

deelnemers aan een experimentele- en controlegroep. Verder wordt voorgesteld om een 
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kosten-batenanalyse uit te voeren waarin de belangrijkste kosten en baten worden ge-

kwantificeerd, maar niet alle mogelijke maatschappelijke kosten en baten. Een volledige 

MKBA lijkt bij deze pilot niet haalbaar: 

 Een gedegen MKBA vereist inzicht in de netto-effectiviteit van het project. Het 

zogeheten projectalternatief wordt afgezet tegen het nulalternatief: wat zouden 

de maatschappelijke kosten en baten zijn geweest als het project er niet was? De 

groep deelnemers is echter zo klein, dat het toeval een grote rol speelt bij de ge-

vonden effecten. Een doorrekening van maatschappelijke kosten en baten is 

daardoor met zeer (te) grote onzekerheden omgeven. 

 Het uitvoeren van een MKBA is arbeidsintensief. Omdat het financiële belang 

van het project relatief klein is, wegen de baten van een MKBA (inzicht in kosten, 

effecten en baten) wellicht niet op tegen de onderzoekslast ervan.25 

8.4.2 Opzet van de evaluatie 

Voorgesteld wordt om een evaluatie uit te voeren die uit twee bouwstenen bestaat: 

1. Een onderbouwing van de werking en randvoorwaarden van het project.  

Deze bouwsteen is gericht op de implementatie en werking van het project. In 

beeld wordt gebracht hoe en waardoor de aanpak werkt, welke knelpunten op-

treden en hoe deze zijn opgelost. Doel is te komen tot een praktische handrei-

king voor geïnteresseerden. Dit vraagt om een procesevaluatie in combinatie 

met een onderzoek naar werkzame elementen. Hierbij kan bijvoorbeeld aange-

sloten worden bij de beginselen van Realistic Evaluation26. De grondleggers 

Pawson en Tilley geven aan dat de centraal te beantwoorden vraag in realisti-

sche evaluaties de volgende behoort te zijn: Wat werkt voor wie onder welke om-

standigheden in welk opzicht, en hoe?27 Realistische evaluaties kijken niet slechts 

naar de resultaten en effecten, maar ook naar de werking van interventies: de 

mechanismen (oftewel: de oorzaakgevolgrelaties) die ertoe leiden dat iets werkt. 

Deze mechanismen vinden plaats binnen een specifieke context, die ertoe kan 

leiden dat interventies in het ene geval wel en in het andere geval niet tot bevre-

digende resultaten (outcome) leiden. Een kernelement van Realistic Evaluation is 

het reconstrueren van de beleidstheorie achter de interventie, dat wil zeggen de 

veronderstellingen van de beleidsmakers over de manier waarop het beleid tot 

de beoogde resultaten zal leiden. Het gaat hier om het expliciteren van veron-

derstellingen over het gedrag van mensen en organisaties en over de veronder-

stelde effecten van een interventie op dat gedrag. De aannames uit de beleids-

theorie worden vervolgens getoetst aan de werkelijkheid, waarbij nadrukkelijk 

aandacht is voor de context waarin de mechanismen werken. De aannames wor-

den uitgedrukt in CMO-configuraties waarin relaties tussen Contexten, Mecha-

nismen en Uitkomsten (O=outcomes) visueel worden gerepresenteerd. 

 

 

 
25 De kosten voor een volledige MKBA bedragen vaak meer dan 75.000 euro. Een vuistregel is dat een MKBA niet 

meer dan 5% van de totale verwachte kosten van het project bedragen. 
26 Pawson, R. and Tilley, N (1997) Realistic Evaluation. London: Sage 
27 Pawson, R. & Tilley, N. (1997). Realistic evaluation. London: Sage. 
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2. Een kosten-batenanalyse. 

Deze bouwsteen is gericht op het in kaart brengen van de belangrijkste (directe) 

kosten en baten van het project voor de belangrijkste betrokken actoren. In ie-

der geval zijn dit organisaties die (zelf) investeren: Liander en de betrokken ge-

meenten (via doorbetaling van de uitkering). Doel is een investeringsbeslissing 

voor andere werkgevers en gemeenten gemakkelijker te maken. De kosten en 

baten van de aanpak (het projectalternatief) worden afgezet tegen de kosten en 

baten van het nulalternatief. Het nulalternatief bestaat vanuit het perspectief van 

Liander uit de kosten en baten van werving, selectie en inwerken van een regu-

liere werknemer totdat deze volledig productief is. 28 Vanuit het perspectief van 

gemeenten bestaat het nulalternatief uit reguliere re-integratietrajecten voor sta-

tushouders. De kosten-batenanalyse geeft inzicht in de vraag hoeveel meer of 

minder binnen het projectalternatief geïnvesteerd moet worden ten opzichte van 

het nulalternatief totdat Liander de beschikking heeft over een volledig produc-

tieve werknemer of totdat de gemeente geen uitkering meer hoeft te betalen. 

Ook de terugverdientijd (Return on Investment) van de aanpak kan hierbij wor-

den berekend. 

De dataverzameling kan bestaan uit: 

A. Studie van de relevante literatuur en documenten om de aanpak (incl. kosten en 

baten), effecten en werkzame elementen ‘op papier’ te beschrijven. Wat is er be-

kend over werkzame elementen, effecten en kosten van projecten voor status-

houders? Een belangrijke bron is de studie ‘Haalbaarheidsonderzoek MKBA 

Leertraject statushouders Liander’ van Verwey-Jonker. 

 

B. Interviews/groepsgesprekken met de belangrijkste betrokkenen. Topics zijn on-

der meer de taken en rollen bij het project; de ervaringen met de implementatie 

en uitvoering en eventuele knelpunten daarbij; de waardering van het project en 

de belangrijkste (bedoelde en onbedoelde) opbrengsten. De inzichten uit de in-

terviews kunnen worden geconfronteerd met de literatuur om de aanpak, werk-

zame mechanismen en effecten op papier te toetsen en nader uit te werken. In-

terviews dienen in ieder geval plaats te vinden met de belangrijkste betrokke-

nen: 

 Deelnemers (een selectie van een aantal deelnemers uit de eerste lichting 

en uit de tweede lichting) 

 Liander: projectleiders (2x), leidinggevenden van deelnemers, collega’s van 

deelnemers. 

 UAF: directeur en begeleider. 

 Temphory: operationeel directeur en recruiter. 

 Aannemer: bij de eerste lichting was dit de directeur BAM Infra en leerling-

begeleider. Bij de tweede lichting zijn de contactpersonen nader te bepa-

len. 

 Gemeenten: een selectie van contactpersonen binnen de zeven betrokken 

gemeenten. 

 

 
28 Over trajecten met werklozen of Oost-Europese arbeidsmigranten is te weinig harde informatie beschikbaar. 



 

 

 

75 

 

 

C. Berekening van de belangrijkste kosten en baten van het project, afgezet tegen 

een nulalternatief. De belangrijkste gegevensleveranciers zijn Liander (Liander 

financiert ook de inzet van Temphory) en gemeenten. Hiervoor is in ieder geval 

informatie nodig over: 

 De kosten van doorbetaalde uitkeringen van deelnemers en de kosten van 

uitkeringen vermenigvuldigd met de gemiddelde uitkeringsduur bij niet-

deelnemende statushouders (bron: gemeenten/literatuur). 

 De kosten van inkoop van reguliere trajecten voor statushouders en de kos-

ten van begeleiding van statushouders door gemeentelijke consulenten 

(bron: gemeenten/literatuur). 

 De kosten van inkoop van diensten bij Temphory, UAF, Quercus en eventu-

ele anderen (bron: Liander). 

 De kosten van reguliere werving en selectie van monteurs (bron: Liander): 

o Kosten van plaatsing van advertenties, imago-campagnes e.d. (toe 

te rekenen aan monteurs). 

o Tijdsbesteding van medewerkers van Liander aan werving en selec-

tie (sollicitatiebrieven lezen, gesprekken voeren, etc.), inclusief ta-

rieven van deze medewerkers. 

 De tijdsbesteding aan begeleiding van reguliere werknemers en aan deel-

nemende statushouders, inclusief tarieven van begeleiders (bron: Liander). 

 De hoogte van detacheringstarieven/lonen (inclusief werkgeverslasten) van 

deelnemers en van reguliere werknemers (bron: Liander). 

 De arbeidsproductiviteit van reguliere werknemers en deelnemende status-

houders en de gemiddelde periode waarbinnen volledige productiviteit 

wordt gehaald.29 

8.5 Planning 

Liander is op 6 mei 2019 begonnen met tien nieuwe statushouders. Naar verwachting 

duurt het BBL-traject in totaal 15 maanden. Na drie jaar komen de deelnemers in aanmer-

king voor een contract bij Liander. De evaluatie van de pilot hoeft niet direct te starten, 

omdat de informatie ook gedurende de uitvoering van de pilot opgehaald kan worden. 

Bovendien kan de evaluatie mede gebaseerd worden op de ervaringen met de vorige 

groep van tien statushouders. Wel is aan te bevelen om niet te lang te wachten met de 

evaluatie. Het is van belang om ook de actuele ervaringen met de pilot mee te nemen. Dit 

zou betekenen dat de evaluatie in de tweede helft van 2019 zou moeten starten.  

Het ministerie van SZW heeft aangegeven dat het onderzoek dient te leiden tot vier eind-

producten: namelijk twee rapporten, één praktische handreiking voor geïnteresseerden 

(met daarin hoe en waardoor de aanpak werkt, welke knelpunten optreden en hoe deze 

zijn opgelost en een samenvatting vanuit de kosten-batenanalyse) en één update van de 

kosten-batenanalyse. In de rapporten worden (een deel van) de onderzoeksvragen bear-

gumenteerd en onderbouwd beantwoord, in samenhang bezien en worden de belang-

rijkste conclusies overzichtelijk gepresenteerd. 

 

 
29 Bij Liander is bekend hoeveel uur per week deelnemers productief zijn. 
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9 Pilot Intensieve Begelei-

ding van Langdurig Werk-

zoekenden: Amsterdam 

9.1 Beschrijving pilot 

De gemeente Amsterdam is gestart met een pilot onder langdurig werkzoekende Am-

sterdammers van Somalische afkomst. Om deze Somalische Amsterdammers te active-

ren, maakt de gemeente in deze pilot gebruik van de zogenaamde Amsterdamse Aan-

pak. Dit is intensieve begeleiding door een dedicated team met onder meer een klantma-

nager en jobhunter met kennis van de Somalische achtergrond en cultuur. Deze aanpak 

wordt momenteel al aangeboden aan Amsterdamse statushouders die na 2013 naar Am-

sterdam zijn gekomen. Uit onderzoek blijkt dat deze aanpak goede resultaten behaald.30  

In de aanpak voor Somalische Amsterdammers zijn de volgende stappen te onderschei-

den: 

Verkenning. De gemeente start met het verkrijgen van een goed klantbeeld door middel 

van interviews met potentiele kandidaten. De interviews worden gehouden door klantma-

nagers van Team Entree die zelf een Somalische achtergrond hebben. De uitkomsten 

hiervan geven een indicatie van de ‘zwaarte’ van de ervaren problemen en knelpunten 

van de doelgroep en zijn mede bepalend voor de verdere inrichting van de pilot.  

Selectie kandidaten. De totale doelgroep wordt gerandomiseerd ingedeeld in een ex-

perimentele- en controlegroep. Binnen de experimentele groep vindt vervolgens een se-

lectie van kandidaten plaats op basis van tredes (2 t/m 4), leeftijd en beschikbaarheid 

voor de arbeidsmarkt. De klantmanagers gaan gericht aan de slag gaan met deze klan-

ten.  

Plan van aanpak. Voor elke klant in de pilot wordt vervolgens met de klantmanager en in 

overleg met andere dedicated team leden als een jobhunter en inkomensconsulenten 

een plan van aanpak opgesteld. Daarbij worden onderdelen als opleiding en scholing, 

wensen van de klant en eventuele belemmeringen meegenomen.   

Niet alle kandidaten ontvangen tegelijkertijd een aanbod. Klanten worden opgeroepen 

totdat de maximale capaciteit bereikt is. Die capaciteit is ongeveer 90-120 klanten. 

 
30 De Amsterdamse Aanpak is gestart medio 2016 en richt zich op statushouders (dus vluchtelingen die nog niet 

zijn genaturaliseerd) die vanaf 1 januari 2013 naar Amsterdam zijn gekomen. In 2017 zijn 881 statushouders gestart 

met een opleiding, 2357 zijn in begeleiding naar werk of scholing en 610 statushouders zijn gestart met een oplei-

dingstraject. Zie jaarverslag 2017. Amsterdamse aanpak statushouders 2017 (WPI/EZ). Ook de MKBA laat positieve 

resultaten zien.  
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9.2 Beleidstheorie 

Om de evaluatie-activiteiten binnen de pilot aan te laten sluiten bij de daadwerkelijke op-

zet van de aanpak, moet eerst de beleidstheorie helder in kaart zijn gebracht.  

9.2.1 Probleemdefinitie 

In Amsterdam ontvangen op dit moment 439 (genaturaliseerde) Somaliërs een bijstands-

uitkering.31 Dit is zo’n 42% van de Somalische Amsterdammers met een arbeidsverplich-

ting. De arbeidsparticipatie onder Somaliërs is daarmee relatief laag. Daarnaast blijkt uit 

onderzoek dat Somaliërs een grote sociaal-emotionele afstand voelen tot de Neder-

landse samenleving.32 Hun opleidingsniveau is gemiddeld laag en ze beheersen de Ne-

derlandse taal veelal gering. Religie speelt een belangrijke rol in hun identiteit. Hierdoor 

heeft de groep te maken met specifieke belemmeringen bij hun activering op het gebied 

van werk, welzijn, scholing, gezondheid en onderwijs. 

9.2.2 Doelgroep 

De doelgroep bestaat uit (genaturaliseerde) langdurige werkzoekenden van Somalische 

afkomst. Van de traceerbare Amsterdamse werkzoekenden van Somalische afkomst is het 

aantal vrouwen en mannen nagenoeg gelijk. Wat opvalt is dat een groot deel hiervan al-

leenstaand is. Waarvan 116 alleenstaande vrouwen de zorg voor kinderen hebben (te-

genover zeven mannen).  

9.2.3 Hoofddoelstelling van de pilot 

Het doel van de Amsterdamse pilot is te toetsen of de inzet van de Amsterdamse Aanpak 

de participatie onder de groep langdurig werkzoekenden van Somalische afkomst kan 

verbeteren. Onder verbetering verstaat de gemeente in dit geval: 

 Terugdringen van problematiek op het gebied van zorg e.d. 

 Stimuleren van zelfredzaamheid en beheersing van de Nederlandse taal. 

 Toenemende participatie in de Amsterdamse samenleving (zoals vrijwilligers-

werk) en verschuiving van treden op de Participatieladder (bijvoorbeeld van 

trede 3 naar trede 4). Dit uit zich onder andere in: 

o doorgeleiding naar opleiding of scholing; 

o uitstroom naar (parttime) werk. 

9.2.4 Potentieel werkzame mechanismen, beoogde werking 

Somaliërs onderscheiden zich door de aanwezigheid van multiproblematiek en de ge-

brekkige oriëntatie op de Nederlandse samenleving van andere langdurig werkzoeken-

den. De groep vertoont meer overeenkomsten met de groep statushouders waarvoor de 

Amsterdamse aanpak is ontwikkeld. Dit is de reden dat de Amsterdamse Aanpak voor 

vluchtelingen nu wordt toegepast op deze doelgroep.  

 
31 In totaal zijn er 1.658 Amsterdammers als Somalier traceerbaar. Daarvan is 1.055 tussen de 18-66 jaar.   
32 Zie o.a. Gevlucht met weinig bagage. De leefsituatie van Somalische Nederlanders. Sociaal Cultureel Planbureau 

december 2017. 
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De aanpak vertrekt vanuit de constatering dat er voor Somalische Amsterdammers be-

lemmeringen kunnen zijn bij hun activering op het gebied van welzijn, scholing, gezond-

heid en onderwijs. Een aanpak dient daarom gericht te zijn op alle leefdomeinen. De aan-

pak vraagt ook om de inzet van een dedicated klantmanager met een lage caseload. Dit 

maakt intensieve begeleiding mogelijk. Integraliteit en intensieve begeleiding zijn daar-

mee mogelijk belangrijke werkzame mechanismen. 

Op de tweede plaats moeten collega’s intensief met elkaar en met andere instanties sa-

menwerken en indien nodig snel schakelen op de verschillende domeinen met collega’s 

van andere afdelingen. Samenwerken en netwerken zijn daarmee mogelijk belangrijke 

werkzame mechanismen. Daarnaast dient de klantmanager behept te zijn met intercultu-

rele vaardigheden en kennis van de doelgroep en dienen professionals ingezet te wor-

den die zo mogelijk dezelfde culturele achtergrond hebben als hun klant. Culturele sensi-

tiviteit is daarmee een mogelijk belangrijk werkzaam mechanisme. 

9.2.5 Beleidslogica 

We kunnen nu de beleidslogica definiëren volgens het zogeheten Logic Model.  

 

Input  

De gemeente Amsterdam stelt mensen beschikbaar voor de aanpak. Ook het ministerie 

van SZW geeft financiering voor de pilot. De middelen worden geïnvesteerd in het pro-

jectteam en dedicated klantmanagers (2 tot 3 fte).    

 

Activiteiten  

Het projectteam en de klantmanagers voeren de aanpak uit. De aanpak start met een ver-

kenning van de problematiek. Vervolgens worden kandidaten geselecteerd. Voor iedere 

kandidaat wordt een plan van aanpak opgesteld en de daarin opgenomen afspraken 

worden uitgevoerd.  

 

Output  

De aanpak resulteert op de eerste plaats in een beeld van de specifieke problematiek van 

de doelgroep en een aanbod van diensten dat daarop is afgestemd. Tevens resulteert de 

aanpak in een groep van deelnemende klanten, opgestelde plannen van aanpak en aan-

geboden dienstverlening aan kandidaten. 

 

Outcome  

Wanneer deelnemers met succes de aanpak hebben afgerond, hebben zij stappen gezet 

op de Participatieladder. Deelnemers participeren in de Amsterdamse samenleving door 

onderwijsdeelname, deelname aan onbetaald werk of betaald werk met ondersteuning. 

Ook zijn eventuele achterliggende belemmeringen op het gebied van welzijn, scholing, 

gezondheid en onderwijs verminderd. Deelname aan de aanpak én participatie op zich-

zelf kunnen leiden tot effecten zoals toename van zelfredzaamheid, een betere taalbe-

heersing en motivatievergroting. 

 

Impact  

De uiteindelijke impact van de aanpak is af te lezen aan een verbetering van de arbeids-

marktpositie van Amsterdamse Somaliërs: meer uitstroom uit de uitkering en meer deel-

name aan betaald werk. Ook zijn indirecte effecten te verwachten zoals verhoging van het 
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inkomen van klanten, vermindering van criminaliteit en overlast en beperken van zorgkos-

ten. 

 

Een uitwerking van deze beleidslogica – in het bijzonder de outcome en impact (Effecten-

arena) – vormt onderdeel van het onderzoek naar de pilot. 

 

9.3 Onderzoeksvragen 

De hoofdvraag van de evaluatie luidt: 

In hoeverre is de aanpak van Amsterdam (kosten)effectief, wat zijn werkzame elementen 

en hoe is de aanpak overdraagbaar en opschaalbaar te maken? 

De volgende onderzoeksvragen worden met de monitoring en evaluatie van de aanpak 

beantwoord: 

1. Wat zijn de werkzame elementen van de pilot en hoe is de aanpak overdraagbaar 

en opschaalbaar te maken? 

 Wat houdt de aanpak voor Somalische Amsterdammers in (doel, doelgroep, 

activiteiten, randvoorwaarden)? 

 Wat is de beleidstheorie/theoretische onderbouwing van de aanpak (werk-

zame mechanismen, relevante (context)factoren)? 

 Hoe verloopt de implementatie en uitvoering in de praktijk? Wat zijn daarbij 

succes- en faalfactoren? Hoe is de waardering en ervaring van betrokkenen? 

 Wat zijn de werkzame mechanismen van de aanpak in de praktijk? Wat 

vraagt de aanpak van klantmanagers (culturele sensitiviteit, softskills, etc)? 

Komt dit overeen met de beleidstheorie?  

 Wat zijn lessons learned? Welke adviezen kunnen worden gegeven aan an-

dere gemeenten en partijen die met deze aanpak aan de slag willen gaan? 

 

2. Wat zijn de resultaten en effecten van de pilot? 
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 Wat is het bereik van de pilot in aantal deelnemers?  

 Wat zijn de kenmerken van deelnemers (in het bijzonder verhouding tussen 

het aantal mannen en vrouwen)? 

 Welke specifieke interventies zijn bij wie ingezet?  

 Bij hoeveel deelnemers is resultaat behaald en hoeveel uitval is er? Wat zijn 

redenen van uitval? 

 Welke doelstellingen zijn bereikt (meer vrijwilligerswerk, treden op de Parti-

cipatieladder, volgen van opleiding, uitstroom naar werk)? 

 Welk deel van de deelnemers heeft welk doel behaald (uitgesplitst naar ge-

slacht, leeftijd, etc)? 

 

3. In hoeverre is de pilot (kosten)effectief? 

 Is de intensieve begeleiding effectiever dan reguliere trajecten als het gaat 

om stappen op de Participatieladder en uitstroom naar werk?  

 Wegen de (maatschappelijk) kosten op tegen de (maatschappelijke) baten 

van de aanpak? 

Waar mogelijk dient bij de beantwoording van de onderzoeksvragen onderscheid ge-

maakt te worden tussen mannen en vrouwen.  

9.4 Opzet van de evaluatie  

De monitoring en evaluatie moet inzicht geven in de effectiviteit, het verloop en de uit-

voering, werking en randvoorwaarden van de pilot. Hieronder beschrijven wij de drie 

bouwstenen voor de monitoring en evaluatie. 

Goed onderbouwd? 

De eerste bouwsteen is gericht op de implementatie en werking van de pilot. Dit levert 

een theoretische en praktische onderbouwing van de interventie op (een ‘handleiding’). 

Deze informatie is met name relevant in het kader van de overdraagbaarheid van de aan-

pak. Voordat andere gemeenten aan de slag gaan met intensieve begeleiding, zullen zij 

willen weten hoe zij dit moeten aanpakken en onder welke voorwaarden de aanpak effec-

tief kan zijn. Hierbij kan worden aangesloten bij de beginselen van Realistic Evaluation. 

Realistic Evaluation 

De grondleggers van Realistic Evaluation Pawson en Tilley geven aan dat de centraal te beant-

woorden vraag in realistische evaluaties de volgende behoort te zijn: Wat werkt voor wie onder 

welke omstandigheden in welk opzicht, en hoe?7 Realistische evaluaties kijken niet slechts naar 

de resultaten en effecten, maar ook naar de werking van interventies: de mechanismen (ofte-

wel: de oorzaakgevolgrelaties) die ertoe leiden dat iets werkt. Deze mechanismen vin-

den plaats binnen een specifieke context, die ertoe kan leiden dat interventies in het ene geval 

wel en in het andere geval niet tot bevredigende resultaten (outcome) leiden. Een kernelement 

van Realistic Evaluation is het reconstrueren van de beleidstheorie achter de interventie, dat wil 

zeggen de veronderstellingen van de beleidsmakers over de manier waarop het beleid tot de 

beoogde resultaten zal leiden. Het gaat hier om het expliciteren van veronderstellingen over 

het gedrag van mensen en organisatie en over de veronderstelde effecten van een interventie 
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op dat gedrag. De aannames uit de beleidstheorie worden vervolgens getoetst aan de werke-

lijkheid, waarbij nadrukkelijk aandacht is voor de context waarin de mechanismen werken. De 

aannames worden uitgedrukt in CMO-configuraties waarin relaties tussen Contexten, Mecha-

nismen en Uitkomsten (O=outcomes) visueel worden gerepresenteerd.   

Binnen deze bouwsteen zal met name kwalitatief onderzoek ingezet moeten worden bin-

nen Amsterdam, zoals interviews met uitvoerders en deelnemers en dossier- en literatuur-

studie. De interviews met deelnemers kunnen de vorm krijgen van klantreizen. Op basis 

van interviews wordt breed inzage verkregen in de achtergrond en beleving van de klant 

en mogelijk werkzame bestanddelen (quick wins en lange termijn oplossingen) in de acti-

vering naar werk. Een dossierstudie is behulpzaam bij het kwantificeren van effecten die 

niet in systemen zijn opgenomen en bij het reconstrueren van de gemaakte keuzes van 

klantmanagers en de argumentatie daarvoor. Specifieke aandacht is daarbij nodig of er 

verschillen zijn tussen klantmanagers en tussen het aanbod voor mannen en vrouwen. 

Doel bereikt?) 

De tweede bouwsteen bestaat uit monitoring van de voortgang van het traject en naar 

het doelbereik van het traject (bruto effectiviteit). Deze informatie is relevant om de 

Tweede Kamer en stakeholders tijdig van voortgangsinformatie over de pilot te voorzien. 

Hiervoor zal met kwantitatieve informatie opgehaald moeten worden bij de gemeente 

(RAAK). Een belangrijk aandachtspunt hierbij zijn verschillen tussen mannen en vrouwen. 

De volgende indicatoren zijn relevant om ten behoeve van de monitoring te verzamelen 

en analyseren: 

Harde kenmerken van de deelnemers: 

 Leeftijd 

 Geslacht 

 Huishoudsamenstelling (mogelijk koppeling met BRP nodig of afleiden uit uitke-

ringstype) 

 Etniciteit/nationaliteit (mogelijk koppeling met BRP nodig) 

 Opleidingsniveau (waarschijnlijk inschatting van de klantmanager) 

Zachte kenmerken van de deelnemer, bij voorkeur één of meer van de volgende variabe-

len, opgehaald uit (een steekproef van) dossiers en waar mogelijk uit RAAK: 

 Zelfredzaamheid (ZRM) 

 Motivatie 

 (Ervaren) gezondheid 

 Specifieke belemmeringen (bijv. schulden, taalbeheersing, zorg voor kleine kin-

deren, verslaving, dak- en thuisloosheid) 

Kenmerken van de dienstverlening 

 Ingezet traject 

 Startdatum traject 

 Einddatum traject 

 Reden einde 

 Ingezette instrumenten 

 Startdatum instrument 
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 Einddatum instrument 

 Reden einde 

Kenmerken van inkomen en uitkering 

 Type uitkering 

 Startdatum uitkering 

 Einddatum uitkering 

 Reden einde uitkering 

 Hoogte inkomen/bijverdiensten 

Kenmerken participatie 

 Trede op de Participatieladder 

o Deelname onderwijs 

o Deelname onbetaald werk 

o Deelname betaald werk 

 Duurzame werkhervatting (>6 maanden aaneengesloten werk) 

 Omvang baan in uren per week 

(Kosten)effectief? 

De derde bouwsteen bestaat uit onderzoek naar de (netto) (kosten)effectiviteit. Ook wor-

den de (maatschappelijke) effecten gemonitariseerd en afgezet tegen de (maatschappe-

lijke) kosten, zodat een MKBA ontstaat. De pilot wordt vormgegeven als een sociaal expe-

riment, waarbij de totale doelgroep van circa 440 Somaliërs willekeurig wordt ingedeeld 

in een experimentgroep en een controlegroep die het reguliere aanbod ontvangt. De 

controlegroep ontvangt het reguliere aanbod. Een selectie van de experimentgroep ont-

vangt de nieuwe aanpak. De experimentgroep bestaat uit circa 90-120 kandidaten, afhan-

kelijk van de capaciteit bij klantmangers. De onderstaande figuur geeft de opzet van het 

experiment weer. 
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9.5 Planning 

De uitvoering van het onderzoek naar het uitvoeringsproces en de werkzame elementen 

en het monitoringsonderzoek kunnen aanvangen zodra een redelijk aantal kandidaten is 

gestart met de aanpak. De uitvoering van het effectiviteitsonderzoek en de MKBA begin-

nen zodra er een goed beeld is van de effecten van de aanpak. Dit zal 1-1,5 jaar na de 

start zijn. Voorzien zijn twee rapportagemomenten: 

- Rond de zomer van 2020. Dit tussenrapport geeft inzicht in de voorlopige resul-

taten (activiteiten, output en eerste outcome) en werkzame elementen.  

- Aan het begin van 2021. Het eindrapport geeft antwoord op alle onderzoeksvra-

gen.  
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10 Pilots Studiekeuze vmbo 

en Overgang mbo arbeids-

markt 

10.1 Inleiding 

Het evaluatiekader voor de pilots Studiekeuze vmbo en Overgang mbo arbeidsmarkt is 

anders dan de andere evaluatiekaders. Vooraf zijn de voorwaarden geschetst voor evalu-

atieonderzoek binnen het kader van het programma VIA. De verdere invulling van deze 

pilots wordt bepaald door NRO en de onderzoekers die inschrijven op de call for pro-

posals van NRO. 

10.2 Doelstelling pilot 

In de startnotitie van de pilot is aangegeven dat de doelstelling van het evaluatieonder-

zoek naar de pilot is: 

1) Beoordeling van de (netto)effectiviteit van de interventie gericht op de kansen 

van jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond bij de verschillende 

stappen op weg naar werk; 

2) Beoordeling van de uitvoerbaarheid en kosteneffectiviteit. 

10.3 Voorwaarden interventie en onderzoek 

Op tot relevante onderzoeksuitkomsten te komen, worden in het NRO=proces zowel ei-

sen aan de interventie als aan het onderzoek gesteld. 

Voorwaarden voor de interventies die onderzocht worden zijn: 

 De interventie bouwt voor op een beleidstheorie (werkzaam mechanisme) die 

aansluit bij de selectie van werkzame mechanismen van SZW, OCW en NRO. De 

beschrijving en specificering van de beleidstheorie kan ook nog wel onderdeel 

zijn van het onderzoek, maar de potentie hiervoor moet duidelijk zijn. 

 Het werkzame mechanisme van de interventie is duidelijke te toetsen. M.a.w. het 

moet duidelijk zijn wanneer de interventie wel of niet toegepast wordt. Hieraan 

verbonden zijn heldere (intermediaire en uiteindelijke) uitkomstmaten.  

 Het gevolg van bovenstaande uitgangspunten is dat het om opschaalbare inter-

venties moet gaan. Niet de best person, maar de best practice staat centraal. 

 Er moet bereidheid zijn om de interventie (die naar verwachting al langer uitge-

voerd zal worden, dus niet helemaal nieuw is) bij nieuwe groepen quasi-experi-

menteel te toetsen. Dat impliceert dat deelnemersgroepen van elkaar onder-

scheiden kunnen worden, en dat het geen bezwaar is om sommige groepen (als 

controlegroepen) van de mogelijke opbrengsten van de interventie uit te sluiten. 
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In het kader van het programma VIA is het van belang dat het onderzoek in ieder geval 

rekening uit de volgende aspecten bestaat:  

 Duidelijke reconstructie/onderbouwing van interventietheorie inclusief werk-

zame mechanismen, onderliggende aannames en probleemdefinitie, als onder-

deel van het onderzoek. 

 Baseline onderzoek naar (omvang van) de problematiek in onderzochte 

school/bedrijf, dat wil zeggen duidelijke 0-meting (kwalitatief en kwantitatief) 

 Voor- een nameting van effectvariabelen:  

o (tussen)doelvariabelen (bijv. ervaren toekomstperspectieven/zelfbeeld 

bij jongeren, vaardigheden, leeruitkomsten) 

o Einddoelvariabelen (bijv. stage, baan) 

 Kwalitatieve en kwantitatieve monitoring van uitvoering, eventueel inclusief ob-

servaties 

 Kwalitatief onderzoek naar effecten op deelnemers, inclusief ongewenste effec-

ten 

 Analyse van kosten en opbrengsten, waar mogelijk gerelateerd aan benchmarks 

vanuit andere onderwijsinterventies 

 Tussenresultaten beschikbaar in 2020 

 Waar mogelijk worden de onderzoeksresultaten uitgesplitst naar gender (m/v). 

Dit wordt in de beoordeling van onderzoeksaanvragen extra gewaardeerd.  

Er worden punten toegekend aan de hand van het beoogde (en realistisch onder-

bouwde) niveau van de Maryland Scale van effectonderzoek, waarbij onderzoeken die 

hoger uitkomen op de schaal meer punten krijgen. Onderzoekers worden hierdoor uitge-

daagd om een (quasi)experimentele opzet uit te werken. Een greep uit mogelijke onder-

zoekselementen: 

 Er vindt een vergelijking plaats met niet-deelnemers, van dezelfde school, klas-

sen en opleidingen; vergelijking tussen deelnemers en niet/deelnemers 

met/zonder migratieachtergrond. 

 Voldoende aantallen jongeren met migratieachtergrond in test- en controle-

groep. De benodigde aantallen zijn afhankelijk van de grootte van het te ver-

wachten effect op de uitkomstvariabelen en de gewenste statistische power.  

 Deelnemers en niet-deelnemers zijn willekeurig geselecteerd, vanuit verschil-

lende klassen en/of opleidingen. Wanneer gehele klassen worden aangewezen 

als experiment- en controlegroep, moet hier in de analyse eventueel voor gecor-

rigeerd worden. 

 Effectmeting vindt plaats op specifieke leeruitkomsten en uiteindelijke 

stage/baankansen (intermediaire en uiteindelijke uitkomstvariabelen). Voor dat 

laatste moet het mogelijk zijn om individuele leerlingen over een periode van mi-

nimaal 1 jaar te volgen (oftewel voor de tijd van overgang mbo-stage-arbeids-

markt). 

 Bij een bestaande, al lopende interventie: de onderzoeksaanpak moet duidelijk 

maken hoe er in de context van een bestaande interventie een quasi-experimen-

tele situatie gecreëerd kan worden (bijv. nieuwe willekeurige groepenindeling, 

historische gegevens, uitbreiding interventie naar andere groepen). 

 Mogelijkheid: er vindt een vergelijking plaats met de totale onderwijspopulatie, 

op basis van bestaande data van CBS of andere longitudinale datasets. 

 Mogelijkheid: toets van de effectiviteit kan op basis van daadwerkelijke uitkom-

sten bij de deelnemende groep, en daarnaast op basis van bijvoorbeeld vignet-

tenonderzoek met CV’s gekoppeld aan deelnemers. Met andere woorden: er 

kan gekeken worden naar manieren om extra testsituaties te creëren om met 

eenzelfde groep tot meer metingen te komen.  
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De inschrijvers worden uitgenodigd om zelf ook creatieve aanpakken voor te stellen die 

bijdragen aan het zo goed en hard mogelijk in beeld brengen van effecten. 

Interventies die zich richten op stagebedrijven of werkgevers (deel c) en specifieke ken-

nismakingsprojecten (deel d) volgen een andere logica dan interventies die zich richten 

op het toerusten van jongeren. Het is op dit moment moeilijk te zeggen op welke doel-

stellingen en indicatoren de interventies zich gaan richten, en welke onderzoeksmetho-

den hierbij passen.   
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