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Beleidsdoelen

Enkele voorbeelden van beleidsdoelen die prima met (mix 
van) digitale (en offline) informatie-, registratie- en 
communicatie diensten gesteund kunnen worden:
 Behandeltrouw
 Verhogen pakkans high impact crime
 Vinden van werk



Video

Digitale Innovatie Arbeidsmarkt Twente

https://sayyeah.wistia.com/medias/5livjzmm2n


Aanpak op hoofdlijnen

 Zorgvuldige a-selecte (gelijke kansen, denk aan afstand arbeidsmarkt) 
samenstelling pijlers (2 * 150) en controlegroep (ca 950)

 Enquêtes in mei, eind augustus en eind november 2015
 10 interviews met pijlerdeelnemers voor inkleuring

 Uitstroomcijfers van het Werkplein Twente zelf

(Analyses en conclusies afgerond, eindrapportage wordt op dit moment aan gewerkt)



Beoordeling op hoofdlijnen
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Werkzoekstrategieën

 Intensiteit verhoogt de kans om een nieuwe baan te vinden, maar 
zegt niets over kwaliteit van de ‘match’*, de duurzaamheid.

 Er zijn sterke wetensch. aanwijzingen** dat strategie hier wel een rol 
speelt

Drie hoofdvormen***
 Gefocusseerd: vroeg kiezen, duidelijk (zoek)doel en werkgever(s)., 

alleen bij fit met interesse, kwalificaties.

 Exploratief: open voor meerdere mogelijkheden, meerdere info 
bronnen, toegewijd aan zijn of haar zoektocht

 Lukraak: trial-and-error, aanpassen tactiek zonder ratio, passief in 
info verzamelen

*     Hanisch, 1999; Saks, 2005.
**   Crossley & Highhouse, 2005
***  Stevens & Beach, 1996; Stevens & Turban, 2001. Vertaald: Ebbers

+ aanbiedingen
- kwaliteit 

‘reemployment’ 
(o.a. 
arbeidssatisfactie, 
beloning, 
doorgroeikansen)

J. Koen et al., 2010



0-meting vs. 2-meting

Arbeidsvoorwaarden
-gesprek

Gefocusseerd

Exploratief

Sorteert duidelijk het meeste effect bij
respondenten Werkplein Twente

Blijkt na 6 maanden de dominante
zoekstrategie in pijler 1 en 2



Nog enkele opvallende zaken

 In pijler 1 en 2 zijn nog meer interessante resultaten behaald:

 Veranderingen in de tijd: waardering, werkzoek self efficacy, 
behoefte aan persoonlijk contact, werzoekintensiteit (lager!) 

 Verschillen onderling en t.o.v. controlegroep bij de eindstreep: 
werkzoekintentie (1/2), werkzoek self efficacy (2), zelfvertrouwen (2)

 Uitstroomresultaat



Digitale diensten: gebruiksaspecten daarvan bepalen 
waardering, over alle (!) groepen

Rapportcijfer t.o.v. gebruikaspecten digitale dienst 2-meting (n=160).

(Correlatie) Hoe meer men de digitale dienst gebruikt, prettig in gebruik en behulpzaam vindt bij 
het vinden van werk, hoe hoger de waardering voor de manier waarop Werkplein helpt bij vinden 
van werk.



Wat vinden werkzoekende WWB-ers van de digitale 
dienst?
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Ik vind de digitale dienst prettig in gebruik

De onderlinge verschillen zijn nergens significant
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Tot slot 2 stellingen

 Digitale dienstverlening heeft een positief effect op hoe burgers 
overheidsdiensten waarderen; indien prettig, veel gebruikt en ervaren 
als behulpzaam bij de uitvoering van een taak of het oplossen van een 
probleem.

 Voor succesvolle beleidsrealisatie is meer nodig dan digitaal, het gaat 
ook om mensentaal.
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