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Managementsamenvatting
Subtitel
ABZ is gericht ingezet voor mensen die gemiddeld genomen iets minder breed naar werk zoeken en solliciteren. Deze
inzet blijkt vervolgens hun zoek- en sollicitatiegedrag inderdaad te verbreden. De effecten zijn bescheiden, maar houden
wel langere tijd aan. Ook op de arbeidsparticipatie heeft ABZ een positief effect. Het effect is echter beperkt, zowel in
omvang als in tijd. In het eerste half jaar na inzet leidt ABZ tot een verhoging van de arbeidsparticipatie met twee
werkdagen per persoon. Na een half jaar neemt het effect van ABZ snel af. Het effect op het uitkeringsbeslag WW is
groter en houdt ook langer aan, tot bijna achttien maanden na inzet van ABZ. Dit leidt tot een vermindering van het
uitkeringsbeslag met gemiddeld tien uitkeringsdagen per persoon. Door de besparing die hiermee op de uitkeringslasten
WW wordt gerealiseerd, worden de kosten van ABZ binnen elf maanden terugverdiend. Achttien maanden na inzet zijn
de baten duidelijk groter dan de kosten. Ook de klanten zijn financieel gezien beter af, zij het uitsluitend in de eerste
periode van een half jaar na inzet van ABZ. Hun inkomen neemt dan met maximaal € 150 per maand toe. ABZ is niet
van invloed op de kwaliteit van de gevonden baan. Evenmin is het van invloed op de tevredenheid over de
dienstverlening van UWV. WW-klanten begrijpen waarom ABZ wordt ingezet en geven aan het gesprek en de gemaakte
afspraken duidelijk en nuttig te vinden.

Project ‘Activeren Breder Zoekgedrag’ (ABZ)
Het Besluit passende arbeid is als onderdeel van de Wet werk en zekerheid” in 2015 in werking getreden. Volgens dat
besluit moet na zes maanden WW alle maatschappelijk geaccepteerde arbeid als passend worden beschouwd. Dit
brengt voor werkzoekenden die zes maanden een WW-uitkering hebben ontvangen de verplichting met zich mee om
‘breder’ te gaan solliciteren. Ze kunnen zich niet meer beperken tot vacatures die aansluiten bij hun opleiding,
werkervaring en eerder inkomen maar moeten ook kijken naar banen met een lager loon, die minder of een andere
opleiding vereisen of mogelijk een langere reistijd vergen.
Met het project Activeren Breder Zoekgedrag (ABZ) heeft UWV invulling gegeven aan het Besluit passende arbeid. Doel
was de uitstroom naar werk te bevorderen. UWV heeft daartoe klanten in de zevende maand werkloosheid uitgenodigd
voor een, specifiek op ABZ gericht, evaluatiegesprek. In dat gesprek maakt de adviseur afspraken met de
werkzoekende over het verbreden van het zoekgedrag en de sollicitatieactiviteiten. Doel van het gesprek is vooral het
bewustzijn bij klanten te vergroten dat er meer mogelijkheden zijn om een baan te vinden dan de mogelijkheden
waarvan zij tot dan toe gebruik hebben gemaakt. Voor het voeren van deze gesprekken heeft het ministerie van SZW
€10 miljoen op jaarbasis beschikbaar gesteld voor de duur van 2,5 jaar.

Effectevaluatie
Aan het project ABZ is een effectevaluatie verbonden. Deze evaluatie heeft betrekking op de inzet van ABZ in de
periode van 1 april 2015 tot 1 april 2017 en heeft daarmee een duur van twee jaar. In de effectevaluatie is nagegaan
welk effect ABZ heeft op het zoek- en sollicitatiegedrag, de arbeidsparticipatie, het uitkeringsbeslag WW, de
uitkeringslasten WW en de klanttevredenheid. De doelgroep van ABZ en daarmee van de effectevaluatie betrof indertijd
WW-gerechtigden jonger dan vijftig jaar, die minimaal zes maanden werkloos zijn en minimaal tien maanden recht
hebben op een WW-uitkering, in aanmerking komen voor WW-dienstverlening van UWV en niet als zelfstandige aan de
slag willen. Aanvullend criterium is dat de kans op werk groter moet worden als werkzoekenden het zoekgedrag
verbreden naar vacatures op een ander niveau en in een andere beroepsrichting. Om de effectevaluatie mogelijk te
maken is besloten WW-gerechtigden met eindcijfer BSN=3 (10% van de totale doelgroep) niet voor ABZ in aanmerking
te laten komen. Deze werkzoekenden vormen de controlegroep, die het mogelijk maakte effecten van ABZ op
arbeidsparticipatie en uitkeringsbeslag WW vast te stellen.
Dit rapport bevat de resultaten van deze effectevaluatie. De centrale vraagstelling luidt: Wat is het effect van ABZ op de
arbeidsmarktpositie van werkzoekenden met een WW-uitkering, tot uitdrukking komend in (1) het zoekgedrag, (2) het
sollicitatiegedrag, (3) de arbeidsparticipatie, (4) het uitkeringsbeslag WW, (5) de uitkeringslasten WW en (6) de
klanttevredenheid? Daarnaast is in het onderzoek nagegaan of ABZ selectief is ingezet, of ABZ van invloed is op de
kwaliteit van de nieuwe baan, wat de effecten van ABZ zijn voor verschillende subgroepen binnen de doelpopulatie van
ABZ en welke gevolgen ABZ heeft voor de inkomenspositie van WW-klanten.

Onderzoeksresultaten
Gerichte inzet van ABZ verruimt het zoekgedrag
Er zijn duidelijke aanwijzingen dat ABZ selectief en gericht is ingezet voor werkzoekenden die gemiddeld genomen
minder breed naar werk zoeken. Zo bekeken zij in vergelijking met werkzoekenden waarvoor ABZ niet is ingezet
gemiddeld 7%punt minder vaak – niet in 45% maar in 38% van de gevallen - een vacature waarvan de beroepsrichting
afwijkt van het wensberoep. Wel even vaak bekeken zij een vacature onder het niveau van het wensberoep. Daarnaast
zochten zij echter binnen een kleiner geografisch gebied naar werk: de straal waarbinnen werd gezocht was gemiddeld
5 km korter, want geen 39 km maar 34 km. Effecten op het zoekgedrag konden – mede door het relatief geringe aantal
waarnemingen – alleen aantoonbaar worden vastgesteld voor de straal waarbinnen naar werk werd gezocht. Inzet van
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ABZ heeft die straal met ruim 4 km verlengd. Verder zijn er wel aanwijzingen dat het inzetten van ABZ heeft geleid tot
enige verbreding van het zoekgedrag, vooral naar beroepsrichting, maar werden geen significante effecten gevonden.
Gerichte inzet van ABZ verbreedt het sollicitatiegedrag beperkt maar langdurig
ABZ is ook, zij het in beperkte mate, selectief ingezet voor werkzoekenden die minder breed solliciteren. Dit geldt vooral
voor het solliciteren in een andere beroepsrichting, naar beroepsniveau is er niet veel verschil. Hetzelfde zagen we bij
het zoekgedrag. Hoewel de effecten op het sollicitatiegedrag relatief gering zijn, geven de analyses aan dat het inzetten
van ABZ heeft geleid tot een bescheiden, maar wel significante en langdurige verbreding van het sollicitatiegedrag. Zo
solliciteren werkzoekenden tot in ieder geval een jaar na inzet van ABZ in vergelijking met het eerder gewenste beroep
gemiddeld 1 tot 1,5%punt vaker op een vacature in een andere richting of op een lager niveau dan zonder inzet van
ABZ het geval zou zijn geweest.
ABZ vergroot de arbeidsparticipatie kort na inzet met twee werkdagen
Het inzetten van ABZ leidt van de derde tot en met de zesde maand na inzet tot een significant grotere kans op werk in
een nieuwe baan. Het effect van ABZ neemt vervolgens geleidelijk af om twaalf maanden na inzet geheel te verdwijnen.
Dit heeft tot gevolg dat ABZ de arbeidsparticipatie gedurende het eerste halfjaar na inzet beperkt maar wel significant
met 1,6%punt doet toenemen. Het gaat hier om ruim twee extra werkdagen per persoon. Inzet van ABZ blijkt niet van
invloed op de kwaliteit van de gevonden baan.
ABZ vermindert het uitkeringsbeslag WW met tien uitkeringsdagen
Inzet van ABZ leidt tot een grotere uitstroom uit en een geringer beroep op de WW. Dit effect houdt lang aan. Gevolg is
dat ABZ het uitkeringsbeslag op de WW gedurende elk van de drie onderzochte periode van zes maanden na inzet
significant met circa 2,5%punt doet dalen. Dat zijn ruim drie uitkeringsdagen per persoon per zes maanden. Voor de
gehele onderzochte periode van achttien maanden bedraagt de daling bijna tien uitkeringsdagen.
Kosten van ABZ na elf maanden terugverdiend, klanten kort na inzet financieel beter af
ABZ is kosteneffectief ingezet: de kosten van inzet worden ruimschoots gecompenseerd door besparingen op de
uitkeringslasten WW. De terugverdientijd bedraagt elf maanden. Ook de klanten zijn financieel gezien beter af: het
eerste half jaar na interventie leidt inzet van ABZ gemiddeld tot een significant hoger inkomen van maximaal € 150 per
maand. Dit hogere inkomen is vermoedelijk te danken aan het feit dat er in dat eerste half jaar dankzij ABZ meer
mensen aan het werk zijn.
ABZ niet van invloed op de klanttevredenheid, klanten begrijpen waarom ABZ wordt ingezet
Het inzetten van ABZ heeft geen invloed op de tevredenheid over de dienstverlening van UWV. Na het gesprek hierover
begrijpen bijna alle WW-klanten wat er met breder zoeken wordt bedoeld, waarom zij hun zoekgedag moeten
verbreden en wat er van hen wordt verwacht. Bijna iedereen vindt het gesprek en de daarin gemaakte afspraken dan
ook duidelijk en nuttig. Ruim veertig procent van de klanten die aan het onderzoek hebben meegewerkt geeft aan
nieuwe mogelijkheden te zien om werk te vinden. Een derde van de klanten denkt drie maanden na het gesprek
positiever over het vinden van een nieuwe baan nu men breder naar werk zoekt. Suggesties ter verbetering van de
dienstverlening met betrekking tot ABZ betreffen niet geheel verrassend vooral voorstellen voor meer maatwerk, meer
scholingsmogelijkheden en het organiseren van meer mogelijkheden tot direct contact met werkgevers.

Effecten van ABZ voor subgroepen binnen de doelpopulatie
Tussen de onderscheiden subgroepen zijn de verschillen in effectiviteit van ABZ over het algemeen betrekkelijk gering.
Hierop zijn echter twee uitzonderingen: voor managers heeft ABZ grote positieve effecten op zowel arbeidsparticipatie
als uitkeringsbeslag WW en voor mensen met een pedagogisch beroep grote negatieve effecten. ABZ is verder vooral
effectief voor werkzoekenden die vanuit een kort dienstverband van hooguit een jaar in de WW zijn gestroomd en op
korte termijn ook voor werkzoekenden op middelbaar beroepsniveau. Daarnaast is het effect op arbeidsparticipatie
relatief groot voor dertigers, werkzoekenden die zich voltijds beschikbaar stellen voor arbeid, die vanuit een volledige
baan in de WW zijn gestroomd, die volledig werkloos zijn op het moment dat ABZ wordt ingezet en die in een cultureel
beroep aan de slag willen. Voor werkzoekenden met een medisch beroep en mensen die werken naast hun uitkering op
het moment dat ABZ wordt ingezet, lijkt het effect eerder negatief dan positief.
Het effect op het uitkeringsbeslag WW is relatief groot voor lager opgeleiden, technici, chauffeurs/ bezorgers,
werkzoekenden die zich slechts deeltijds beschikbaar stellen voor arbeid en mensen die volgens de Werkverkenner
weinig kans hebben op werk. Op iets langere termijn geldt dit ook voor mensen die voor instroom in de WW een
uitzendbaan hadden. De termijn waarop en waarbinnen het effect van ABZ op de WW zich manifesteert, hangt sterk
samen met leeftijd en duur van het WW-recht: bij jongeren (twintigers) met een relatief kort recht en laag dagloon doet
het zich alleen in het eerste half jaar na inzet van ABZ voor, bij - vooral hoger opgeleide - ‘ouderen’ (veertigers) met een
relatief lang recht en hoog dagloon pas op zijn vroegst een half jaar na inzet.
Tussen de onderscheiden subgroepen zijn er geen grote verschillen in inzet van ABZ, met uitzondering van de groep
mensen die naast hun uitkering werken. Voor hen is ABZ relatief weinig ingezet. Gezien de afwezigheid van een positief
effect op de arbeidsparticipatie lijkt dit terecht. Verder bestaat er geen duidelijke relatie tussen inzetfrequentie en
effectiviteit van ABZ.
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Onderzoeksuitkomsten in perspectief
Geconcludeerd kan worden dat ABZ relatief kleine, maar wel significante effecten heeft gehad, waarbij de effecten op
het uitkeringsbeslag WW substantiëler zijn dan die op de arbeidsparticipatie. ABZ kon daardoor kosteneffectief worden
ingezet. Deze uitkomsten zijn nauwelijks verrassend te noemen, want in lijn met eerder onderzoek naar de effecten van
interventies ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van werklozen. Zo geeft de effectevaluatie van de training
Succesvol naar Werk voor 50plussers in de WW, dat deels gelijktijdig met deze effectevaluatie werd uitgevoerd,
vergelijkbare resultaten te zien. Hoewel de effecten van de training iets groter zijn dan van ABZ, zijn ook daar de
effecten op het uitkeringsbeslag WW groter en duurzamer dan op arbeidsparticipatie. En ook daar worden de kosten na
ongeveer een jaar terugverdiend. 1

Wijziging WW-dienstverlening
Het is de vraag of de onderzoeksresultaten ook geldig zijn voor het huidige dienstverleningsregime. Inmiddels is de
WW-dienstverlening immers ingrijpend gewijzigd. De vaste contactmomenten in de vierde, zevende en tiende maand
WW zijn losgelaten. Er is meer ruimte gekomen voor persoonlijk contact in de eerste drie maanden WW. De
Werkverkenner vervult daarin een belangrijke rol, want is grotendeels bepalend voor de inzet van dienstverlening.
Werkzoekenden met minder dan 50% kans om binnen twaalf maanden aan het werk te komen worden kort na aanvang
WW uitgenodigd voor een gesprek. Werkzoekenden met meer kans op werk worden in principe pas na een half jaar
WW voor een gesprek uitgenodigd. Werkzoekenden die in het laatste halfjaar van de effectmeting zijn ingestroomd,
hebben met deze nieuwe vorm van dienstverlening te maken gehad. Dat had vooral gevolgen voor de controlegroep.
Daar was sprake van een grote toename van het aantal face-to-facegesprekken en dito afname van online en
telefonisch contact in de zevende maand WW. Welke gevolgen de verandering in dienstverlening precies voor de
effectiviteit van ABZ heeft gehad, weten we niet. Wel weten we dat de effecten van ABZ niet wezenlijk veranderen als
we het laatste instroomcohort buiten de analyse laten.

Verbreding inzet ABZ
Niet alleen de WW-dienstverlening is veranderd, maar als gevolg daarvan ook de inzet van ABZ. Met de inbedding in de
nieuwe dienstverlening wordt ABZ niet meer uitsluitend in de zevende maand werkloosheid ingezet. En ook niet meer
uitsluitend voor WW-klanten jonger dan vijftig jaar. 2 ABZ kan nu ook in het eerste half jaar werkloosheid en voor
vijftigplussers worden ingezet. Inzet in het eerste half jaar is vooral adviserend van aard, zonder bindende afspraken.
Dat komt omdat nog niet alle arbeid als passend wordt gezien. Dat is pas na zes maanden WW het geval.
We weten niet wat het eerder inzetten voor de effectiviteit van ABZ betekent. In het onderzoek was er te weinig variatie
in het moment waarop ABZ werd ingezet - doorgaans in de zevende of achtste maand WW - om hierover zinnige
uitspraken te kunnen doen. Wel weten we uit ander onderzoek dat het onverstandig is competentietests snel na
aanvang werkloosheid in te zetten omdat dit minder effect heeft dan latere inzet. 3 Vermoedelijk komt dit omdat
werkzoekenden kort na aanvang werkloosheid nog niet erg open staan voor ander werk. Zo bezien kan ook het eerder
inzetten van ABZ minder effectief zijn dan, zoals in het onderzoek, inzet na een half jaar WW.
Om een indruk te krijgen van het effect voor vijftigplussers, kunnen we het best kijken naar de in het onderzoek
gevonden effecten voor veertigers (de oudste leeftijdsgroep in het onderzoek) en mensen die volgens de
Werkverkenner weinig kans hebben op werk (wat voor veel vijftigplussers geldt). Voor geen beide groepen heeft ABZ
een aantoonbaar effect op de arbeidsparticipatie, maar op termijn heeft het dat juist wel op het uitkeringsbeslag WW.
Het is goed mogelijk dat dit ook voor vijftigplussers geldt.

Manier waarop effecten zijn gemeten
Effecten op zoek- en sollicitatiegedrag
De breedte van het zoekgedrag is vastgesteld aan de hand van gegevens over het digitaal ‘aanklikken’ van vacatures.
Daarbij is de aangeklikte vacature steeds vergeleken met het door de werkzoekende bij aanvang werkloosheid aan UWV
doorgegeven bemiddelingsberoep. Dit is zowel naar beroepsniveau als richting gedaan. De breedte van het
sollicitatiegedrag is op vergelijkbare wijze vastgesteld. Daartoe is (een zeer bewerkelijke) tekstanalyse uitgevoerd,
waarbij de in de werkmap vermelde sollicitaties van werkzoekenden zijn vergeleken met de in de Standaard Beroepen
Classificatie (SBC) vermelde beroepsaanduidingen. De effecten op het zoek- en sollicitatiegedrag zijn vervolgens
vastgesteld door het gedrag van degenen voor wie ABZ is ingezet te vergelijken met het gedrag van degenen voor wie
ABZ niet is ingezet. Door dit zowel voor als na inzet van ABZ te doen - en voor degenen voor wie ABZ niet is ingezet
een vergelijkbaar moment te kiezen - kon het effect van ABZ worden vastgesteld. Door ook te kijken naar de breedte
van het zoek- en sollicitatiegedrag voorafgaand aan de inzet van ABZ, kon worden nagegaan in hoeverre ABZ selectief
is ingezet voor mensen die minder breed naar werk zoeken of solliciteren.
Effecten op arbeidsparticipatie en uitkeringsbeslag WW
De effecten op arbeidsparticipatie en uitkeringsbeslag WW zijn vastgesteld aan de hand van een praktijkexperiment,
waarbij WW-klanten willekeurig zijn toegedeeld (via eindcijfer BSN) aan een ABZ-interventie- en -controlegroep.
1
2

3

Zie Groot, Nynke de en Bas van der Klauw, Resultaten effectmeting Succesvol naar Werk, Eindrapport voor UWV, Vrije Universiteit
Amsterdam, september 2017.
Dat ABZ indertijd niet voor vijftigplussers werd ingezet kwam doordat zij een zekere verplichting hadden deel te nemen aan de training
Succesvol naar Werk. Gevolg was dat ABZ veelal tijdens hun training zou worden ingezet. Ook omdat aan beide interventies effectevaluaties
waren verbonden, werd dit niet wenselijk geacht.
Zie Heyma, Arjan, Re-integratiedienstverlening in de WW: wat werkt voor wie en wanneer?, SEO Economisch Onderzoek, juli 2015.
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Doordat beide groepen naar achtergrondkenmerken niet of nauwelijks van elkaar verschillen, kunnen verschillen in de
uitkomsten tussen beide groepen worden toegeschreven aan het inzetten van ABZ. Het effect van ABZ is vervolgens
bepaald door te corrigeren voor het feit dat ABZ niet voor iedereen in de interventiegroep is ingezet. Dit effect wordt het
local average treatment effect (LATE) genoemd. Dat is het effect voor degenen voor wie ABZ daadwerkelijk is ingezet.
Bij alle effectschattingen is verondersteld dat ABZ effectief is vanaf het moment dat de adviseur hierover in gesprek
gaat met de werkzoekende. Inzet en effect van ABZ kunnen niet los van dat gesprek worden gezien. In de periode
voordat sprake was van het inzetten van ABZ was er met circa de helft van de werkzoekenden in de zevende of achtste
maand WW contact. Doorgaans ging het daarbij om online contact, soms was er telefonisch, een enkele maal face-tofacecontact. Dit contact komt goed overeen met het contact dat er in de eerste anderhalf jaar van het onderzoek was
met werkzoekenden in de controlegroep. We kunnen dit dan ook beschouwen als de reguliere vorm van contact. De
effecten van ABZ zijn ten opzichte van dat reguliere contact vastgesteld.
Effect op klanttevredenheid
Klanten voor wie ABZ is ingezet zijn per e-mail uitgenodigd om aan een online enquête deel te nemen. In de enquête is
gevraagd naar de ervaringen met ABZ en naar de tevredenheid over de dienstverlening van UWV. De tevredenheid is
vergeleken met de tevredenheid van een vergelijkbare WW-klantgroep die heeft deelgenomen aan de reguliere
klantgerichtheidsmonitor.
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1. Inleiding
1.1. Aanleiding onderzoek
UWV is – op verzoek van het ministerie van SZW – gestart met het activeren van werkzoekenden om met een bredere
blik de arbeidsmarkt te verkennen. Vanuit het begrotingsakkoord najaar 2013 is daartoe voor de duur van 2,5 jaar
€ 10 miljoen op jaarbasis beschikbaar gesteld. Met deze gelden is het project Activeren Breder Zoekgedrag (ABZ)
bekostigd. ABZ heeft als opdracht invulling te geven aan de Richtlijn passende arbeid (tot 1 juli 2015) en vanaf
1 juli 2015 het Besluit passende arbeid om zo de uitstroom naar werk te bevorderen. Richtlijn en besluit komen erop
neer dat na zes maanden WW alle maatschappelijk geaccepteerde arbeid als passend wordt gezien.
Om invulling te geven aan dit besluit nodigt UWV klanten in de zevende maand van werkloosheid uit voor een, specifiek
op ABZ gericht, evaluatiegesprek. Dit gesprek is gericht op advisering over en beïnvloeding van het zoekgedrag. De
adviseur vraagt de werkzoekende om tijdens het gesprek te laten zien op welke vacatures hij de komende periode van
plan is te solliciteren. In overleg met de klant stelt de adviseur vervolgens de breedte van het zoekgedrag vast, zoals
het accepteren van een langere reistijd voor woon-werkverkeer, lager salaris en/of vacatures in een andere
beroepsrichting/sector waarop de werkzoekende een reële kans maakt te worden aangenomen. In het gesprek maakt
de adviseur dus afspraken met de werkzoekende over het verbreden van diens sollicitatieactiviteiten.
Het project ABZ liep van 1 april 2015 tot 1 oktober 2017. De voorliggende effectevaluatie vormt onderdeel van dit
project. In de effectevaluatie is nagegaan welk effect ABZ heeft op het zoek- en sollicitatiegedrag, de arbeidsparticipatie,
het uitkeringsbeslag WW, de uitkeringslasten WW en de klanttevredenheid.

1.2. Onderzoeksvraagstelling
De effectevaluatie dient in eerste instantie antwoord te geven op de vraag of de inzet van ABZ er inderdaad toe leidt dat
mensen breder naar werk gaan zoeken. Uiteindelijk gaat het echter om de vraag of de extra dienstverlening door inzet
van ABZ de baankansen van WW-gerechtigden weet te vergroten, hun beroep op de WW te verkleinen en welke
besparing op de uitkeringslasten daarmee valt te realiseren. In de evaluatie wordt daarnaast de vraag beantwoord of
het inzetten van ABZ van invloed is op de tevredenheid van WW-klanten met de dienstverlening van UWV. Dit heeft
geleid tot de volgende onderzoeksvraagstelling:
Wat is het effect van ABZ op de arbeidsmarktpositie van werkzoekenden met een WW-uitkering, tot uitdrukking
komend in (1) het zoekgedrag, (2) het sollicitatiegedrag, (3) de arbeidsparticipatie (4) het uitkeringsbeslag WW,
(5) de uitkeringslasten WW en (6) de klanttevredenheid?
Daarnaast is in het onderzoek nagegaan of ABZ selectief is ingezet, of ABZ van invloed is op de kwaliteit van de nieuwe
baan, wat de effecten van ABZ zijn voor verschillende subgroepen binnen de doelpopulatie van ABZ en welke gevolgen
ABZ heeft voor de inkomenspositie van WW-klanten. Concreet gaat het om beantwoording van de volgende
onderzoeksvragen:
1.
a. Leidt de inzet van ABZ inderdaad tot breder zoekgedrag, tot uitdrukking komend in:
- het vaker zoeken naar een beroep onder het niveau of in een andere richting dan het wensberoep;
- het hanteren van een ruimere zoekstraal?
2.
b. Wordt ABZ gericht ingezet voor werkzoekenden die minder breed naar werk zoeken?
2.
a. Leidt de inzet van ABZ inderdaad tot breder sollicitatiegedrag, tot uitdrukking komend in het vaker solliciteren
naar een beroep onder het niveau of in een andere richting dan het wensberoep?
b. Wordt ABZ gericht ingezet voor werkzoekenden die minder breed solliciteren?
3.
a. Leidt de inzet van ABZ tot het eerder vinden van werk?
b. Leidt de inzet van ABZ tot een blijvend groter aantal mensen aan het werk?
c. Wat is het effect van de inzet van ABZ op de kwaliteit van de gevonden baan?
4.
a. Leidt de inzet van ABZ tot een snellere uitstroom uit de WW?
b. Leidt de inzet van ABZ tot een vermindering van het beroep op de WW?
5.
Wat zijn de effecten van ABZ voor verschillende subgroepen binnen de doelpopulatie op:
a. arbeidsparticipatie;
b. uitkeringsbeslag WW?
6.
a. Worden de kosten van de extra dienstverlening door inzet van ABZ terugverdiend via een besparing op de
uitkeringslasten WW?
b. Wat is het effect van ABZ op de inkomenspositie van WW-klanten?
7. Hoe ervaren en waarderen WW-klanten de dienstverlening in het kader van ABZ en welke invloed heeft dit op de
algemene tevredenheid over de werkzoekendendienstverlening van UWV?
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1.3. Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op regeling en besluit ABZ, voor welke werkzoekenden deze zijn bedoeld en hoe
UWV regeling en besluit heeft uitgevoerd. In hoofdstuk 3 komen de effecten van ABZ op het zoekgedrag aan bod en
wordt nagegaan of ABZ vooral wordt ingezet voor mensen die minder breed naar werk zoeken (onderzoeksvraag 1).
Eerst wordt de onderzoekaanpak kort beschreven, waarna de analyseresultaten worden gepresenteerd en besproken.
In hoofdstuk 4 komen de effecten van ABZ op en inzet van ABZ in relatie tot het sollicitatiegedrag aan bod
(onderzoeksvraag 2). Het hoofdstuk volgt hetzelfde stramien als hoofdstuk 3.
Hoofdstuk 5 gaat in op de uitvoering van het onderzoek naar het effect van ABZ op arbeidsparticipatie en
uitkeringsbeslag WW. Aangegeven wordt hoe de onderzoekspopulatie is afgebakend, nagegaan wordt of ABZinterventie- en -controlegroep vergelijkbaar zijn samengesteld en welke vormen van contact er, met en zonder inzet van
ABZ, met deze beide groepen in de zevende en achtste maand WW zijn geweest. Hoofdstuk 6 gaat in op de
uitkomstmaten die zijn gehanteerd bij beantwoording van de onderzoeksvragen 3 tot en met 5 en vergelijkt interventieen controlegroep op die uitkomstmaten om een eerste indruk te krijgen van het effect van ABZ. Hoofdstuk 7 geeft de
effecten van ABZ weer op arbeidsparticipatie - baanvindkans, baanstatus en baankwaliteit (onderzoeksvraag 3) – en
uitkeringsuitstroom en uitkeringsbeslag WW (onderzoeksvraag 4). In hoofdstuk 8 wordt nagegaan in hoeverre de
effecten van ABZ op achtereenvolgens arbeidsparticipatie en uitkeringsbeslag WW verschillen voor onderscheiden
subgroepen binnen de WW (onderzoeksvraag 5).
Hoofdstuk 9 beantwoordt de vraag naar de kosteneffectiviteit (onderzoeksvraag 6a): wegen de baten door besparing op
de uitkeringslasten WW op tegen de kosten van ABZ? Daarnaast worden de gevolgen van het inzetten van ABZ voor de
inkomenspositie van WW-klanten in kaart gebracht (onderzoeksvraag 6a). Hoofdstuk 10 gaat in op de ervaringen van
WW-klanten met ABZ en op de gevolgen daarvan voor de klanttevredenheid (onderzoeksvraag 7). Het rapport sluit in
hoofdstuk 11 af met een samenvatting van de belangrijkste bevindingen, uitmondend in een conclusie en bespreking
van de resultaten.
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2. Wat is ABZ, voor wie is het bedoeld en
hoe is het uitgevoerd?
2.1. De regeling
Op 1 juli 2015 is met de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid de Richtlijn passende arbeid 2008 vervangen
door het Besluit passende arbeid.

Passende arbeid 2008
De voormalige Richtlijn passende arbeid verplicht werkzoekenden die zes maanden een WW-uitkering ontvangen om
“breder” te gaan solliciteren. Dat betekent dat ze niet alleen moeten kijken naar vacatures die aansluiten bij hun
opleiding, werkervaring en eerder inkomen maar ook naar banen die bijvoorbeeld minder opleiding of andere opleiding
vereisen, met een lager loon, die tijdelijk zijn of mogelijk een langere reistijd hebben. Na twaalf maanden een WW–
uitkering te hebben ontvangen wordt alle arbeid als passend gezien.

Het Besluit passende arbeid
Dit besluit is een onderdeel van de Wet werk en zekerheid die op 1 juli 2015 is ingegaan. In het nieuwe Besluit
passende arbeid wordt de genoemde termijn van twaalf maanden gewijzigd in een termijn van zes maanden. Dat
betekent dat al na zes maanden WW alle maatschappelijk geaccepteerde arbeid als passend wordt gezien.

Project Activeren Breder Zoekgedrag (ABZ)
ABZ heeft als opdracht invulling te geven aan het Besluit passende arbeid om zo de uitstroom naar werk te bevorderen.
Daartoe is voor de duur van 2,5 jaar € 10 miljoen op jaarbasis beschikbaar gesteld. Aan het project ABZ is een
effectevaluatie verbonden. Deze betreft de inzet van ABZ in de periode van 1 april 2015 tot 1 april 2017 en had
daarmee een duur van twee jaar.

Doelgroep
De doelgroep in het kader van Activeren Breder Zoekgedrag (ABZ), zijn WW-gerechtigden – inclusief WIA < 35% - met
een leeftijd jonger dan vijftig jaar, die minimaal zes maanden werkloos zijn en minimaal tien maanden recht hebben op
een WW-uitkering, die in aanmerking komen voor WW-dienstverlening van UWV en niet als zelfstandige aan de slag
willen. Aanvullend criterium is dat de kans op werk groter moet worden als werkzoekenden het zoekgedrag verbreden
naar vacatures op een ander niveau en in een andere beroepsrichting, waarbij zij een reële kans maken aangenomen te
worden. Ten behoeve van de uit te voeren effectevaluatie komen WW-gerechtigden met eindcijfer BSN = 3 (10% van
de totale doelgroep) niet voor ABZ in aanmerking.

2.2. Uitvoering
Per vestiging wordt vastgesteld welke klanten behoren tot de doelgroep voor ABZ. Aan de hand van de hiertoe
opgestelde lijsten worden klanten uitgenodigd voor een specifiek op ABZ gericht evaluatiegesprek in de zevende maand
van werkloosheid. In de praktijk wordt er vanuit de aangeleverde lijsten een verdere selectie gemaakt, aangezien een
deel van de klanten niet voor ABZ in aanmerking blijkt te komen vanwege onder meer werkhervatting en ziekte.
De nadruk van het gesprek ligt op advisering over en beïnvloeding van het zoekgedrag. De adviseurs werk vragen
werkzoekenden om tijdens het gesprek te laten zien op welke vacatures zij de komende periode van plan zijn te
solliciteren. Veel werkzoekenden zoeken al vanaf de start van hun werkloosheid heel breed. Het is vooral belangrijk dat
de adviseur het gesprek met de werkzoekende aan kan gaan op basis van wat de werkzoekende zelf al aan het doen is.
Daardoor heeft de werkzoekende zelf invloed en ontstaat er een goede opening voor het gesprek.
De adviseur stelt in overleg met de klant de breedte van het zoekgedrag vast, zoals het accepteren van een langere
reistijd voor woon-werkverkeer, lager salaris en/of vacatures in een andere beroepsrichting/sector waarop de
werkzoekende een reële kans maakt te worden aangenomen. Dit zijn vacatures waarbij werkgevers over het algemeen
(ook) interesse hebben voor kandidaten met een achtergrond die vergelijkbaar is met die van de werkzoekende. De
adviseur wijst de werkzoekende op instrumenten die hem kunnen ondersteunen bij het verbreden van zijn zoekgedrag,
bijvoorbeeld het werkaanbod in zijn werkmap en de Werkverkenner. De adviseur bespreekt ook met de werkzoekende
welke aanpassingen in zijn cv nodig zijn om een breder aanbod van vacatures in zijn werkmap te ontvangen. Daarbij
kan gebruik worden gemaakt van de Kwaliteitskaart cv.
Op basis van de vastgestelde breedte van het zoekgedrag bekijken de werkzoekende en de adviseur samen de
vacatures die de werkzoekende zelf heeft ingebracht en de vacatures die de adviseur in zijn voorbereiding op het
gesprek heeft gevonden als mogelijk geschikt voor de werkzoekende. Desgewenst gaat de adviseur samen met de
werkzoekende ter plekke op zoek in werk.nl, in WBS of in vacaturesites om te zoeken naar geschikte vacatures.
Daarmee kan de adviseur zo nodig de werkzoekende ook op het spoor zetten van handige zoekcriteria.
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De afspraken die met de klant worden gemaakt zijn niet vrijblijvend en worden als taak in de werkmap en daarmee in
het registratiesysteem van de dienstverlening voor werkzoekenden (Sonar) vastgelegd. Taak en afspraken worden
geëvalueerd in het gesprek dat in de tiende maand met de klant wordt gevoerd. Het uiteindelijke doel van ABZ is om de
klant zich er van bewust te maken dat er meer mogelijkheden zijn om een baan te vinden dan de mogelijkheden
waarvan hij tot dan toe gebruik heeft gemaakt.

2.3. Realisatie
UWV heeft met het ministerie van SZW afspraken gemaakt over het aantal klanten waarvoor UWV ABZ inzet als
instrument om hen te ondersteunen bij het vinden van een nieuwe baan.
ABZ is per 1 april 2015 opgenomen in de dienstverlening van UWV en de volgende aantallen zijn afgesproken:
 2015: 31.500
 2016: 42.000
 2017: 31.500
Op basis van de geldende criteria zouden er voldoende klanten moeten zijn waarvoor ABZ ingezet kan worden. De
praktijk blijkt echter weerbarstiger dan de cijfers. Bij het daadwerkelijk uitnodigen van de klanten speelt in veel gevallen
dat de klant al (gedeeltelijk) aan het werk is, ziek is of gestart is als zelfstandige, waardoor hij niet uitgenodigd kan
worden of het geen zin heeft hem voor ABZ uit te nodigen. Met de klanten die wel worden uitgenodigd beziet de
adviseur tijdens het gesprek of ABZ kan bijdragen aan een snellere terugkeer naar werk. In veel gevallen geeft de
adviseur aan dat de klant zich al zo breed opstelt dat verdere verbreding van het zoekgedrag nauwelijks mogelijk is. De
uitval die hierdoor optrad, was iets groter dan oorspronkelijk gedacht. Daarnaast werd ABZ door de overgang naar de
nieuwe WW-dienstverlening tijdelijk wat minder vaak ingezet. Door dit alles bleken de begrote aantallen in de praktijk
moeilijk te realiseren.
Als we kijken naar de aantallen klanten waarvoor ABZ in de jaren 2015 tot en met 2017 daadwerkelijk is ingezet, dan
moet onderscheid worden gemaakt in drie perioden:
1. April 2015 – oktober 2016: in deze periode is sprake van beperkte persoonlijke dienstverlening die wordt
gekenmerkt door vaste contactmomenten in de vierde, zevende, tiende en twaalfde maand van werkloosheid,
waarbij ABZ in de zevende maand wordt ingezet; door de effectevaluatie komt 10% van de WW-klanten niet in
aanmerking voor ABZ.
2. Oktober 2016 – april 2017: vanaf oktober 2016 is sprake van nieuwe dienstverlening, waarbij persoonlijk contact
direct vanaf aanvang WW mogelijk is, maar de vaste contactmomenten zijn losgelaten; daar waar ABZ voorheen in
het zevende maand evaluatiegesprek werd besproken, is daar met de nieuwe dienstverlening geen vast moment
meer voor beschreven, ABZ moet dus worden ingebed in de nieuwe dienstverlening; er is nog wel sprake van
instroom in de effectevaluatie, met als gevolg dat 10% van de WW-klanten niet voor ABZ in aanmerking komt.
3. April 2017 – januari 2018: ABZ is volledig ingebed in de nieuwe WW-dienstverlening; er is geen instroom meer in de
effectevaluatie, waardoor alle WW-klanten die tot de doelgroep ABZ behoren ook in aanmerking kunnen komen voor
ABZ; daarnaast kon de doelgroep ABZ worden uitgebreid met klanten van vijftig jaar of ouder, omdat deelname aan
de training Succesvol naar Werk voor hen niet langer verplicht is.
De veranderingen in de omstandigheden waaronder ABZ is ingezet komen duidelijk terug in de realisatiecijfers, zie tabel
2.1.
Tabel 2.1: Realisatie ABZ
Periode

Afgesproken aantal

Gerealiseerd aantal

Tabel 2/.1

April 2015 - oktober 2016

63.000

55.500

88%

Oktober 2016 - april 2017

21.000

13.200

63%

April 2017 - januari 2018 4

31.500

30.000

95%

115.500

98.700

95%

Totaal 2015-2017

De tabel laat in de periode oktober 2016 tot april 2017 een duidelijke terugval zien van het aantal klanten waarvoor ABZ
is ingezet. Het aantal realisaties blijft in deze periode duidelijk achter bij de afgesproken aantallen en is van 88% in de
voorgaande periode van anderhalf jaar gedaald tot 63% in deze periode. Daarna stijgt het aantal realisaties weer
aanzienlijk en komt het in de volgende periode van tien maanden vanaf april 2017 met een realisatiegraad van 95%
dicht in de buurt van het afgesproken aantal.

4

De voor het project ABZ gemaakt afspraken hadden betrekking op de periode april 2015 tot oktober 2017. Na afloop van deze periode is de
inzet van ABZ gecontinueerd. Voor het laatste kwartaal van 2017 is uitgegaan van het afgesproken aantal in de voorgaande kwartalen, te
weten 10.500.
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Vanaf januari 2018 is het regime waaronder ABZ kan worden ingezet wederom veranderd. ABZ kan nu in principe
gedurende de gehele WW-periode worden ingezet, dus vanaf de eerste tot de laatste WW-dag. Vanaf zes maanden
werkloosheid kan de inzet gepaard gaan met bindende afspraken, zoals dat in de voorgaande perioden ook al het geval
was.
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3. Effect van ABZ op het zoekgedrag
ABZ is gericht en selectief ingezet voor werkzoekenden die gemiddeld genomen minder breed naar werk zoeken.
Effecten op het zoekgedrag konden niet aantoonbaar worden vastgesteld. Wel zijn er aanwijzingen dat het inzetten van
ABZ heeft geleid tot een zekere verbreding van het zoekgedrag.

3.1. Aanpak
In dit hoofdstuk gaan we het effect van ABZ na op het zoekgedrag. Dit doen we door het gedrag van degenen voor wie
ABZ is ingezet te vergelijken met het gedrag van degenen voor wie ABZ niet is ingezet. Door het gedrag zowel voor als
na inzet van ABZ voor beide groepen met elkaar te vergelijken, kan het effect van ABZ worden vastgesteld. Deze
methode wordt aangeduid met de term difference in difference-analyse, of op zijn Nederlands: verschil-inverschilanalyse. Bepalend moment is het gesprek met de werkzoekende in de zevende of achtste maand WW waarin de
adviseur nagaat of het inzetten van ABZ kan bijdragen aan een snellere terugkeer naar werk. Vanaf dat moment kan
ABZ van invloed zijn op het zoekgedrag. Dit gesprek wordt gemiddeld 200 dagen na instroom in de WW gevoerd. Voor
degenen met wie in de betreffende maanden geen gesprek is gevoerd of anderszins contact is geweest is deze periode
van 200 dagen aangehouden. In het vervolg spreken we van de referentiedatum ABZ.
Het zoekgedrag is vastgesteld aan de hand van het digitaal ‘aanklikken’ van vacatures door werkzoekenden. Daarbij is
gebruik gemaakt van het RUEI-bestand (Real User Experience Insight). Aan de hand van de gegevens in dat bestand
kan worden nagegaan hoe breed men naar werk heeft gezocht. Daartoe is de aangeklikte vacature vergeleken met het
door de werkzoekende bij begin werkloosheid aan UWV doorgegeven en in Sonar geregistreerde
wens/bemiddelingsberoep. Deze vergelijking is zowel naar niveau als naar richting gemaakt. Daarbij zijn vier
beroepsniveaus en twaalf richtingen onderscheiden.5 Werkzoekenden met een bemiddelingsberoep op elementair
niveau moeten noodgedwongen buiten beschouwing blijven. Niet alleen kunnen zij niet onder hun niveau solliciteren,
maar volgens registratie in Sonar evenmin in een andere richting. In de analyses gaat het dus om drie beroepsniveaus
en elf richtingen. Ook in letterlijke zin is nagegaan hoe breed men naar werk heeft gezocht door te kijken naar de bij de
zoekopdracht gehanteerde geografische zoekstraal.
De analyses waarin het effect van ABZ op het zoekgedrag is vastgesteld, konden alleen worden uitgevoerd voor
werkzoekenden waarvan we - via de vacaturecodering - weten welke vacatures zij hebben aangeklikt respectievelijk
welke zoekstraal zij hebben gehanteerd. Om de analyses zo zuiver mogelijk uit te voeren hebben we alleen die
werkzoekenden in de analyses betrokken voor wie we zowel in de periode voor als in de periode na de referentiedatum
over genoemde gegevens beschikken. Daarnaast zijn, om dezelfde reden, de analyses niet uitgevoerd op
vacatureniveau, maar op persoonsniveau. Daartoe zijn eerst per persoon per periode percentages berekend. Daarbij is
het aantal aangeklikte vacatures onder het niveau van of in een andere richting dan het bemiddelingsberoep gedeeld
door het totaal aantal aangeklikte vacatures. Vervolgens zijn daarvan de gemiddelden berekend. Doordat slechts een
beperkt aantal werkzoekenden op deze wijze - door het aanklikken van vacatures in plaats van het invoeren van een
zoekterm - digitaal naar werk hebben gezocht, hebben we, mede door bovengenoemde inperking, slechts voor een
beperkt aantal werkzoekenden bruikbare gegevens: 1.114 personen, waarvan 655 (59%) met inzet van ABZ. Voor het
bepalen van het effect van ABZ op de zoekstraal zijn nog iets minder waarnemingen voorhanden: 1.068 personen,
waarvan 628 (59%) met inzet van ABZ. Enerzijds konden hier wel mensen met een elementair bemiddelingsberoep
worden meegenomen, anderzijds was niet van iedereen de zoekstraal bekend. Ook de periode waarover we gegevens
hebben is beperkt: mei 2015 – juli 2016. Na juli 2016 waren over het zoekgedag geen gegevens meer beschikbaar. 6

3.2. Aanwijzingen voor gerichte inzet en effecten van ABZ op het
zoekgedrag
In de tabellen 3.1 tot en met 3.4 staan de resultaten van de analyses vermeld. In de tabellen worden de effecten van
ABZ weergegeven op achtereenvolgens het zoeken naar een baan onder het uitgangsniveau, in een andere richting en
de combinatie van beide, gevolgd door het effect op de straal waarbinnen naar werk werd gezocht. Steeds is daarbij
een onderverdeling gemaakt naar de periode voor en na referentiedatum ABZ en naar werkzoekenden voor wie ABZ
wel respectievelijk niet is ingezet.
5

6

De beroepsniveaus betreffen: elementair, lager, middelbaar en hoger (incl. wetenschappelijk) niveau. De beroepsrichtingen betreffen:
elementair, administratief/commercieel, verzorgend, technisch, transport, pedagogisch, agrarisch, beveiliging/juridisch, gedrag &
maatschappij, cultureel, medisch en management.
De vraag is hoe representatief de onderzoeksgroepen voor de doelpopulatie ABZ zijn. Dat blijkt in beperkte mate het geval te zijn.
Uiteraard is sprake van verschil naar periode van WW-instroom en beroepsniveau: het gaat hier vooral om mensen die in de tweede
onderzoeksperiode van een half jaar – dat is van 1 april tot 1 oktober 2015 – in de WW zijn ingestroomd en – als het gaat om het effect op
beroepsniveau en richting - niet uit een beroep op elementair niveau afkomstig zijn. Daarnaast blijkt de onderzoeksgroep voor een groter
deel dan de doelpopulatie te bestaan uit oudere, minder hoogopgeleide vrouwen met een beroep op lager niveau en betrekkelijk lang recht
op WW, die parttime werkzaam waren en waarvoor ABZ daadwerkelijk is ingezet.
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Tabel 3.1 geeft de percentages van de door de werkzoekenden bekeken vacatures weer die onder het niveau van het
bemiddelingsberoep liggen. Uit de tabel blijkt dat werkzoekenden voor wie ABZ is ingezet na inzet significant vaker naar
een vacature onder het bemiddelingsberoep zijn gaan zoeken dan men daarvoor deed. Bij werkzoekenden voor wie ABZ
niet is ingezet valt zo’n toename niet te bespeuren.
Tabel 3.1: Vacatures onder beroepsniveau voor en na referentiedatum ABZ met en zonder inzet van ABZ
Onder beroepsniveau

1, Voor referentiedatum ABZ
2. Na referentiedatum ABZ
Verschil (2 - 1)

A. Met ABZ

B. Zonder ABZ

Verschil A-B

29%

29%

0%-punt

34%

31%

3%-punt

** 5%-punt

2%-punt

3%-punt

** Significant op 5%-niveau.

Tabel 3.2 geeft de percentages van de door de werkzoekenden bekeken vacatures weer die in aard verschillen van het
bemiddelingsberoep. Uit de tabel blijkt dat werkzoekenden voor wie ABZ is ingezet in de periode voorafgaand aan die
inzet wel iets, maar niet significant minder vaak naar een andersoortig beroep hebben gekeken dan werkzoekenden
voor wie ABZ niet is ingezet. Na inzet van ABZ is er nauwelijks verschil meer tussen beide groepen werkzoekenden.
Tabel 3.2: Vacatures voor een ander beroep voor en na referentiedatum ABZ met en zonder inzet van ABZ
Andersoortig beroep

1. Voor referentiedatum ABZ
2. Na referentiedatum ABZ
Verschil (2 - 1)

A. Met ABZ

B. Zonder ABZ

Verschil A-B

38%

42%

-4%-punt

42%

43%

-1%-punt

4%-punt

1%-punt

3%-punt

Tabel 3.3 geeft de percentages van de door de werkzoekenden bekeken vacatures weer die onder het niveau van het
bemiddelingsberoep liggen of daarvan naar aard verschillen. Logischerwijs liggen de percentages hier hoger dan in de
tabellen 3.1 en 3.2. Uit de tabel blijkt dat werkzoekenden voor wie ABZ is ingezet na die inzet significant vaker naar een
beroep onder het bemiddelingsberoep of naar een andersoortig beroep zijn gaan zoeken dan zij daarvoor deden. Bij
werkzoekenden voor wie ABZ niet is ingezet, valt zo’n toename niet te zien.
Tabel 3.3: Vacatures onder beroepsniveau of voor een andersoortig beroep voor en na referentiedatum
ABZ met en zonder inzet van ABZ
Breder gezocht

1. Voor referentiedatum ABZ
2. Na referentiedatum ABZ
Verschil (2 - 1)
*

A. Met ABZ

B. Zonder ABZ

Verschil A-B

48%

50%

-2%-punt

52%

50%

+2%-punt

* 4%-punt

0%-punt

4%-punt

Significant op 10%-niveau.

Tabel 3.4 heeft betrekking op de straal waarbinnen werkzoekenden naar werk hebben gezocht. Uit de tabel blijkt dat
werkzoekenden voor wie ABZ is ingezet in de periode voorafgaand aan die inzet een significant minder grote zoekstraal
hanteerden dan werkzoekenden voor wie ABZ niet is ingezet. Na inzet van ABZ blijken deze werkzoekenden een
gemiddeld significant grotere zoekstraal te hanteren dan zij daarvoor deden. Bij werkzoekenden voor wie ABZ niet is
ingezet, valt zo’n toename niet te zien.
Tabel 3.4: Gemiddelde zoekstraal voor en na referentiedatum ABZ met en zonder inzet van ABZ
Gemiddelde zoekstraal

A. Met ABZ

B. Zonder ABZ

Verschil A-B

1. Voor referentiedatum ABZ

34 km

38 km

** -4 km

2. Na referentiedatum ABZ

37 km

37 km

0 km

** 3 km

-1 km

4 km

Verschil (2 - 1)
** Significant op 5%-niveau.

Gerichte inzet
Uit de tabellen 3.1 tot en met 3.4 blijkt niet direct dat ABZ gericht is ingezet voor werkzoekenden die minder breed naar
werk zoeken. Alleen als we kijken naar de straal waarbinnen men naar werk zoekt, zien we een significant verschil
tussen de groepen werkzoekenden waarvoor ABZ wel respectievelijk niet is ingezet. Bij de overige drie indicatoren voor
de breedte van het zoekgedrag kon geen significant verschil worden gevonden.
Om daadwerkelijk na te gaan of ABZ gericht is ingezet, zijn bovenstaande analyses echter minder geschikt. Daarvoor
moeten we uitsluitend kijken naar de inzet van ABZ binnen de interventiegroep. Anders dan in de controlegroep hadden
adviseurs hier immers de keus tussen het wel of niet inzetten van ABZ. Om die reden zijn de analyses naar de inzet van
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ABZ nog eens uitgevoerd, maar dan uitsluitend voor de ABZ-interventiegroep. Gekeken is naar de verschillen in het
aanvankelijk zoekgedrag, dus voor referentiedatum ABZ, tussen werkzoekenden voor wie ABZ wel respectievelijk niet is
ingezet. Bij de eerste drie indicatoren voor de breedte van het zoekgedrag gaat het om precies 1.000 personen,
waarvan 648 (65%) met inzet van ABZ. Bij de ‘gemiddelde zoekstraal’ gaat het om 954 personen, waarvan 621 (65%)
met inzet van ABZ. Tabel 3.5 bevat de resultaten van deze analyses.
Tabel 3.5: Verschil in aanvankelijk zoekgedrag tussen werkzoekenden binnen de interventiegroep voor
wie ABZ wel respectievelijk niet is ingezet
Indicator breder zoekgedrag

A. Met ABZ

B. Zonder ABZ

Onder niveau wens-/bemiddelingsberoep

28%

29%

-1%-punt

Naar andersoortig beroep

38%

45%

* -7%-punt

47%

52%

* -5%-punt

34 km

39 km

** -5 km

Onder niveau of naar andersoortig beroep
Gemiddelde zoekstraal

Verschil A-B

* Significant op 10%-niveau.
** Significant op 5%-niveau.

Uit de tabel blijkt dat binnen de interventiegroep ABZ is ingezet voor werkzoekenden die in de voorafgaande periode
duidelijk minder breed naar werk hebben gezocht dan werkzoekenden voor wie ABZ niet is ingezet. Voor drie van de
vier indicatoren voor de breedte van het zoekgedrag is sprake van een significant verschil. Alleen voor het zoeken onder
het niveau van het bemiddelingsberoep valt geen duidelijk verschil te constateren.

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat ABZ gericht is ingezet voor mensen die gemiddeld genomen minder breed naar werk
zochten dan degenen voor wie ABZ niet is ingezet. De inzet van ABZ lijkt het zoekgedrag vervolgens inderdaad te
verbreden. Zo zoekt men na inzet van ABZ vaker naar een baan onder het niveau van het bemiddelingsberoep of naar
een andersoortige baan alsmede binnen een ruimer geografisch gebied dan men daarvoor deed. Onder invloed van ABZ
lijkt hier een inhaalslag te zijn gemaakt.

3.3. Selectieve inzet en effecten van ABZ op de breedte van het
zoekgedrag
Bovenstaande bevindingen vloeien voort uit analyses waarin nog geen rekening is gehouden met eventuele verschillen
in samenstelling van de groepen werkzoekenden voor wie ABZ wel respectievelijk niet is ingezet. Die verschillen kunnen
mogelijk de verschillen in de breedte van het zoekgedrag en de veranderingen daarin verklaren. Aangezien in de
analyses geen gebruik kon worden gemaakt van de randomisatie van groepen in het kader van het experiment ABZ,
mogen we verwachten dat beide groepen op (sommige) achtergrondkenmerken verschillen. Dit vraagt om het
uitvoeren van multivariate analyses waarin met die kenmerken rekening wordt gehouden. De vraag is of we dan nog
steeds een selectieve inzet van ABZ vinden en of het gevonden effect van ABZ stand houdt als we corrigeren voor
verschillen in de samenstelling van groepen. Om dit na te gaan zijn regressieanalyses uitgevoerd, waarin een groot
aantal achtergrondkenmerken is meegenomen. 7 De tabellen 3.6 en 3.7 bevatten de resultaten van deze analyses.
Eerst gaan we na of de relatie tussen de breedte van het aanvankelijke zoekgedrag en het inzetten van ABZ stand
houdt als we rekening houden met de achtergrondkenmerken van werkzoekenden. Dat doen we uitsluitend voor de
interventiegroep, aangezien dit de meest zuivere manier is om te bepalen of sprake is van selectieve inzet van ABZ.

7

De achtergrondkenmerken betreffen:
 persoonskenmerken: geslacht, leeftijd (in 10-jaarsklassen), opleidings- en beroepsniveau, beroepsrichting en kansprofiel Werkverkenner;
- uitkeringskenmerken en kenmerken van de voormalige baan: periode van WW-instroom (4 perioden van 6 maanden), arbeidsuren WW
(parttime/fulltime), duur WW-recht (10-18/19-36 maanden), duur dienstverband voorafgaand aan WW (< 1 jaar, 1-5 jaar, > 5 jaar), type


dienstverband (wel/geen uitzendwerk), type arbeidscontract (bepaalde/onbepaalde tijd);
kenmerken dienstverlening: district UWV WERKbedrijf (11), dienstverlening in WW-periode voorafgaand aan inzet ABZ (eerste 23 weken
WW): soort contact (geen / online, telefonisch / face to face), wel / geen inzet workshop(s), training en/of scholing, overige dienstverlening,
handhaving.

Bij vaststelling van het effect van ABZ op de breedte van het zoekgedrag gaat het daarnaast om:
 contactvorm in periode waarin inzet van ABZ doorgaans plaatsvindt (week 24-36 WW): geen / online, telefonisch / face to face;
 situatie op referentiedatum ABZ: wel/geen lopend dienstverband, WIA 35 min.
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Tabel 3.6: Verschil in aanvankelijk zoekgedrag tussen werkzoekenden binnen de interventiegroep voor
wie ABZ wel respectievelijk niet is ingezet, gecorrigeerd voor verschillen in achtergrondkenmerken
Indicator breder zoekgedrag

Zonder ABZ

Met ABZ

Onder niveau wens-/bemiddelingsberoep

28,6%

-0,9%-punt

Naar andersoortig beroep

40,1%

-3,9%-punt

Onder niveau of naar andersoortig beroep

48,6%

-3,7%-punt

36,2 km

* -3,4 km

Gehanteerde zoekstraal
*

Significant op 10%-niveau.

Tabel 3.6 laat zien dat de relatie tussen het inzetten van ABZ en de breedte van het zoekgedrag grotendeels verdwijnt
als we rekening houden met de achtergrondkenmerken van werkzoekenden. Alleen als we kijken naar de straal
waarbinnen men naar werk zoekt, zien we nog een significant verschil tussen de groepen werkzoekenden waarvoor ABZ
wel respectievelijk niet is ingezet. Hoewel er voor twee van de andere drie indicatoren voor de breedte van het
zoekgedrag wel sprake is van enig verschil zijn de verschillen minder groot dan die in tabel 3.5 en bovendien niet langer
significant. Dit betekent overigens niet dat ABZ niet gericht is ingezet. Het betekent alleen dat die gerichte inzet verband
houdt met de achtergrondkenmerken van werkzoekenden.
Om het effect van ABZ op de breedte van het zoekgedrag na te gaan, moeten we wel kijken naar de totale
onderzoekspopulatie. Beperking tot de interventiegroep is hier niet nodig en ook niet zinvol. Tabel 3.7 geeft de effecten
van ABZ op het zoekgedrag weer als rekening wordt gehouden met achtergrondkenmerken.
Tabel 3.7: Effect van ABZ op de breedte van het zoekgedrag
Indicator breder zoekgedrag

Zonder ABZ

Met ABZ

Onder niveau wens-/bemiddelingsberoep

30,4%

+3,7%-punt

Naar andersoortig beroep

40,7%

+2,8%-punt

Onder niveau of naar andersoortig beroep

50,0%

+4,0%-punt

37,0 km

** +4,1 km

Gehanteerde zoekstraal
** Significant op 5%-niveau.

De tabel laat zien dat ABZ weliswaar over de gehele linie een positief effect heeft op de breedte van het zoekgedrag,
maar dat de effecten – met uitzondering van het effect op de gehanteerde zoekstraal - niet significant zijn. De spreiding
is te groot en het aantal waarnemingen te gering om significante effecten te vinden.

3.4. Conclusie
Er zijn duidelijke aanwijzingen voor een gerichte, selectieve inzet van ABZ bij werkzoekenden die gemiddeld genomen
minder breed naar werk zoeken. Zo bekeken zij gemiddeld 7%punt minder vaak – niet in 45% maar in 38% van de
gevallen - een vacature waarvan de beroepsrichting afwijkt van het wensberoep, dan werkzoekenden waarvoor ABZ
niet is ingezet. Even vaak bekeken zij echter een vacature onder het niveau van het wensberoep. Wel zochten zij binnen
een kleiner geografisch gebied naar werk: de straal waarbinnen zij zochten was gemiddeld 5 km korter, want geen 39
km maar 34 km. Effecten op het zoekgedrag konden – mede door het relatief geringe aantal waarnemingen – alleen
aantoonbaar worden vastgesteld voor de straal waarbinnen men naar werk zoekt. Inzet van ABZ heeft die straal met
ruim 4 km verlengd. Verder zijn er wel aanwijzingen dat het inzetten van ABZ heeft geleid tot enige verbreding van het
zoekgedrag, maar werden geen significante effecten gevonden.
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4. Effect van ABZ op het sollicitatiegedrag
In beperkte mate is ABZ selectief ingezet voor werkzoekenden die minder breed solliciteren. Dit geldt vooral voor het
solliciteren in een andere beroepsrichting, naar beroepsniveau is er niet veel verschil. Hetzelfde zagen we bij het
zoekgedrag. Hoewel de effecten op het sollicitatiegedrag relatief gering zijn, kan worden geconcludeerd dat het inzetten
van ABZ heeft geleid tot een bescheiden, maar wel aantoonbare en blijvende verbreding van het sollicitatiegedrag. Zo
solliciteren werkzoekenden tot in ieder geval een jaar na inzet van ABZ gemiddeld 1 tot 1,5%punt vaker op een
vacature in een andere richting of op een lager niveau dan het wensberoep dan zonder inzet van ABZ het geval zou zijn
geweest.

4.1. Aanpak
In dit hoofdstuk gaan we na welk effect ABZ heeft op het sollicitatiegedrag. Zoals we dat in hoofdstuk 3 voor het
zoekgedrag hebben gedaan, doen we dit ook hier door het gedrag van degenen voor wie ABZ is ingezet te vergelijken
met het gedrag van degenen voor wie ABZ niet is ingezet. Door het gedrag zowel voor als na inzet van ABZ voor beide
groepen met elkaar te vergelijken, kan het effect van ABZ worden vastgesteld. De breedte van het sollicitatiegedrag is
net als de breedte van het zoekgedrag vastgesteld door de banen waarop werkzoekenden hebben gesolliciteerd te
vergelijken met de voor hen in Sonar geregistreerde bemiddelingsberoepen. Ook hier is de vergelijking zowel naar
niveau als naar richting gemaakt, waarbij werkzoekenden met een bemiddelingsberoep op elementair niveau weer
buiten beschouwing moesten worden gelaten.
Over het sollicitatiegedrag hebben we beduidend meer waarnemingen dan over het zoekgedrag. Effecten van ABZ op
het sollicitatiegedrag zijn daardoor een stuk eenvoudiger vast te stellen. Wat het vaststellen van het effect van ABZ op
het sollicitatiegedrag wel veel lastiger maakte, is dat daarvoor tekstanalyse moest worden uitgevoerd. Daarbij zijn de in
de werkmap vermelde sollicitaties van werkzoekenden tekstueel vergeleken met de in de Standaard Beroepen
Classificatie (SBC) vermelde beroepsaanduidingen. Op basis daarvan is een globale beroepsclassificatie gemaakt, die
indeling van de sollicitaties naar beroepsniveau en richting mogelijk maakte. Dankzij deze werkwijze kon een groot deel
- ruim 80% - van de sollicitaties worden vergeleken met het bemiddelingsberoep. De uitgevoerde tekstanalyse was een
bewerkelijk proces, dat alleen een betrekkelijk globale indeling (in de eerder vermelde vier beroepsniveaus en twaalf
richtingen, zie voetnoot 2) mogelijk maakte. Overigens hebben we alleen gegevens over niveau en aard van de functie
waarop men heeft gesolliciteerd; over de geografische straal waarbinnen men heeft gesolliciteerd, hebben we geen
gegevens.
Om de ontwikkeling van het sollicitatiegedrag goed in kaart te brengen is per periode van drie maanden nagegaan in
hoeverre men onder het niveau van of in een andere richting dan het bemiddelingsberoep heeft gesolliciteerd. Zowel
vanaf aanvang werkloosheid als vanaf referentiedatum ABZ is deze periode van drie maanden gehanteerd. De
gemiddeld 18 dagen tussen het eind van de tweede periode van drie maanden en de referentiedatum zijn buiten
beschouwing gelaten omdat men doorgaans rond het einde van die tweede periode een uitnodiging voor het ABZgesprek krijgt. In die uitnodiging wordt het doel van het gesprek aangekondigd, wat van invloed kan zijn op het
sollicitatiegedrag. Om de analyses zo zuiver mogelijk uit te voeren, hebben we alleen die werkzoekenden in de analyses
betrokken die in elk van beide perioden van drie maanden voorafgaand aan de referentiedatum en in ieder geval in de
eerste periode van drie maanden na de referentiedatum minimaal twee sollicitaties hebben verricht die naar niveau en
richting kunnen worden ingedeeld. Aanvullend hebben we als voorwaarde gesteld dat in elke periode meer dan de helft
van de verrichte sollicitaties naar niveau en richting kan worden ingedeeld. Daarnaast zijn de analyses niet op
sollicitatieniveau, maar op persoonsniveau uitgevoerd. Dat wil zeggen, eerst zijn per persoon per periode percentages
berekend. Daarbij is het aantal sollicitaties onder het niveau van of in een andere richting dan het bemiddelingsberoep
gedeeld door het totaal aantal sollicitaties. Vervolgens zijn daarvan de gemiddelden berekend.
De verschillen in de breedte van het sollicitatiegedrag tussen werkzoekenden voor wie ABZ wel respectievelijk niet is
ingezet zijn in kaart gebracht voor in totaal zes perioden van drie maanden: twee perioden voor en vier perioden na
eventuele inzet van ABZ. Gegevens zijn dus beschikbaar voor perioden van een half jaar vanaf aanvang werkloosheid
respectievelijk een jaar vanaf (mogelijke) inzet van ABZ. Daarbij zijn steeds alleen die werkzoekenden in de vergelijking
betrokken van wie de sollicitaties zowel voor beide perioden voor de referentiedatum als voor de betreffende perioden
na die datum beschikbaar zijn. 8 Dit betekent dat we in de eerste periode na de referentiedatum van beduidend meer
werkzoekenden gegevens voor vaststelling van de breedte van het sollicitatiegedrag hebben - want van
8

Ook hier is de vraag in hoeverre de onderzoeksgroep representatief is voor de doelpopulatie van ABZ. En ook hier luidt het antwoord dat dit
in beperkte mate het geval is. Zo geldt ook hier dat werkzoekenden afkomstig uit een beroep op elementair niveau zijn uitgesloten van de
analyses. Daarnaast lijkt de onderzoeksgroep qua samenstelling op de onderzoekgroep voor vaststelling van het effect van ABZ op het
zoekgedrag. Zij bestaat wederom voor een groter deel dan de doelpopulatie ABZ uit oudere, minder hoogopgeleide vrouwen afkomstig uit
een beroep op lager niveau en met betrekkelijk lang recht op WW, die parttime werkzaam waren en waarvoor ABZ ook daadwerkelijk is
ingezet.afkomstig uit een beroep op lager niveau en met betrekkelijk lang recht op WW, die parttime werkzaam waren en waarvoor ABZ ook
daadwerkelijk is ingezet.
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55.968 personen, waarvan 28.690 (51%) met inzet van ABZ - dan in de laatste periode - want dan van
16.511 personen, waarvan 8.671 (52%) met inzet van ABZ. 9

4.2. Aanwijzingen voor gerichte inzet en effecten van ABZ op het
sollicitatiegedrag
In onderstaande figuren is voor de werkzoekenden voor wie ABZ wel respectievelijk niet is ingezet de ontwikkeling in de
tijd weergegeven van de percentages sollicitaties onder het niveau van het bemiddelingsberoep (figuur 4.1), naar een
andersoortig beroep (figuur 4.2) en naar de combinatie van beide indicatoren voor de breedte van het sollicitatiegedrag
(figuur 4.3).
Figuur 4.1 laat zien dat werkzoekenden in beide groepen met het verstrijken van de werkloosheidsduur vaker onder het
niveau van hun bemiddelingsberoep zijn gaan solliciteren. In de groep werkzoekenden voor wie ABZ is ingezet doet
zich, na een lager aanvangspercentage, echter een sterkere stijging voor dan in de groep voor wie ABZ niet is ingezet,
vooral na inzet van ABZ. (De verticale lijn geeft het moment aan waarop ABZ is ingezet.) Een jaar na inzet van ABZ
wordt in deze groep dan ook vaker onder het niveau van het bemiddelingsberoep gesolliciteerd dan in de groep
waarvoor ABZ niet is ingezet. De verschillen in periode 1 en periode 3 tot en met 6 zijn alle significant op 5%niveau, in
periode 3 tot en met 6 zelfs op 1%niveau. Dit duidt zowel op enige selectiviteit in de inzet van ABZ als op een
aanhoudend positief effect van ABZ op de breedte van het sollicitatiegedrag.
Figuur 4.1: Ontwikkeling percentage sollicitaties onder het niveau van het bemiddelingsberoep
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Figuur 4.2 laat zien dat werkzoekenden in de groep waarvoor ABZ is ingezet aanvankelijk minder vaak op een
andersoortig beroep hebben gesolliciteerd dan werkzoekenden in de groep waarvoor ABZ niet is ingezet. Voor inzet van
ABZ werd het verschil al iets kleiner om in de eerste drie maanden na inzet van ABZ vrijwel te verdwijnen en daarna
weer iets toe te nemen. De verschillen in periode 1 en 2 zijn significant op 1%niveau. Vanaf periode 3 is er geen
significant verschil meer. Dit duidt zowel op selectiviteit in de inzet van ABZ als op een positief effect van ABZ kort na
inzet.

9

Dit betekent dat we het in de perioden 3 tot en met 6 niet over dezelfde werkzoekenden hebben, het gaat steeds om een deel van de
populatie werkzoekenden in de voorgaande periode. Onvermijdelijk wordt hiermee selectiviteit geïntroduceerd. De selectiviteit is echter
minder groot dan het geval zou zijn als we de analyses voor alle perioden baseren op de groep waarvoor we ook in periode 6 nog
waarnemingen hebben. Dat is immers een selectieve groep werkzoekenden met lang recht op WW die na anderhalf jaar nog steeds een
uitkering hebben. Overigens blijken de voor de betreffende groep werkzoekenden gevonden percentages voor de perioden voorafgaand aan
periode 6 slechts marginaal af te wijken van de hier gepresenteerde percentages.
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Figuur 4.2: Ontwikkeling percentage sollicitaties op een andersoortig beroep
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Figuur 4.3 laat zien dat werkzoekenden in de groep waarvoor ABZ is ingezet aanvankelijk iets minder vaak op een
andersoortig beroep of onder het eigen beroepsniveau hebben gesolliciteerd dan in de groep waarvoor ABZ niet is
ingezet. Op het moment dat ABZ werd ingezet was dit negatieve verschil al verdwenen om vervolgens om te slaan in
een positief verschil, dat standhoudt tot minstens een jaar na inzet van ABZ. De verschillen in periode 1 en periode 3 tot
en met 6 zijn alle significant, in periode 3 zelfs op 1% niveau en in periode 4 tot en met 6 op 10% niveau. Dit duidt
zowel op enige selectiviteit in de inzet van ABZ als op een aanhoudend positief effect van ABZ.
Figuur 4.3: Ontwikkeling percentage sollicitaties onder het beroepsniveau of in een andere beroepsrichting
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Geconcludeerd kan worden dat ABZ selectief is ingezet voor werkzoekenden die gemiddeld genomen minder breed
solliciteren dan werkzoekenden voor wie ABZ niet is ingezet en dat het inzetten van ABZ het sollicitatiegedrag ook
daadwerkelijk lijkt te verbreden.
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4.3. Selectieve inzet en effecten van ABZ op de breedte van het
sollicitatiegedrag
Net zomin als dat bij de eerste analyses van het zoekgedrag is gedaan, is in bovenbeschreven analyses rekening
gehouden met eventuele verschillen in de samenstelling van de groepen werkzoekenden voor wie ABZ wel
respectievelijk niet is ingezet. En aangezien ook in deze analyses geen gebruik kon worden gemaakt van de
randomisatie van groepen in het kader van het experiment ABZ, mogen we verwachten dat beide groepen op
(sommige) achtergrondkenmerken verschillen. De vraag is dan ook of we nog steeds een selectieve inzet van ABZ
vinden en of het effect van ABZ standhoudt als we corrigeren voor verschillen in de samenstelling van de groepen. Om
dit na te gaan zijn regressieanalyses uitgevoerd, waarin dezelfde achtergrondkenmerken zijn meegenomen als bij de
analyses van het zoekgedrag (zie voetnoot 4).
Eerst gaan we na of de relatie tussen de breedte van het aanvankelijke sollicitatiegedrag en het inzetten van ABZ stand
houdt als we rekening houden met de achtergrondkenmerken van de werkzoekenden. Om dezelfde reden als we dat
voor het zoekgedrag hebben gedaan, doen we dat ook hier door uitsluitend te kijken naar de interventiegroep. Binnen
deze groep konden de adviseurs immers zelf bepalen voor wie ze ABZ wel en niet inzetten. De analyses hebben
betrekking op 50.080 personen, waarvan 28.344 (57%) met inzet van ABZ. Daarbij onderscheiden we twee perioden,
namelijk maand een tot en met drie na WW-instroom en maand vier tot en met zes na WW-instroom.
Tabel 4.1: Verschil in aanvankelijk sollicitatiegedrag tussen werkzoekenden binnen de interventiegroep
voor wie ABZ wel respectievelijk niet is ingezet
Indicator breedte sollicitatiegedrag

1-3 maanden na WW-instroom
univariaat
multivariaat

4-6 maanden na WW-instroom
univariaat
multivariaat

Onder niveau wens-/bemiddelingsberoep

* -0,7%-punt

* -0,7%-punt

-0,1%-punt

-0,2%-punt

Naar andersoortig beroep

** 1,9%-punt

* 0,6%-punt

** -1,4%-punt

** 1,1%-punt

Zowel onder niveau als andersoortig

** 0,9%-punt

0,1%-punt

-0,1%-punt

* 0,7%-punt

* Significant op 5%-niveau.
** Significant op 1%-niveau.

Uit tabel 4.1 blijkt dat het aanvankelijke verschil in de breedte van het sollicitatiegedrag zoals hierboven op basis van de
univariate analyses weergegeven grotendeels verdwijnt als we rekening houden met achtergrondkenmerken. In de naar
een andersoortig beroep verrichte sollicitaties slaat het verschil in de tweede periode van 3 maanden voor inzet van ABZ
zelfs om in zijn tegendeel. Kennelijk zijn (bepaalde) achtergrondkenmerken sterk van invloed op de breedte van het
sollicitatiegedrag. Dit betekent niet dat ABZ niet gericht is ingezet voor werkzoekenden die minder breed solliciteren.
Alleen staat die inzet niet los van de achtergrondkenmerken van werkzoekenden, hun uitkering en arbeidsverleden en
de door UWV reeds ingezette dienstverlening.
Om het effect van ABZ op de breedte van het sollicitatiegedrag na te gaan, moeten we wel kijken naar de totale
onderzoekspopulatie. Beperking tot de interventiegroep is hier nodig noch zinvol. Tabel 4.2 geeft de effecten van ABZ op
het sollicitatiegedrag weer, als we rekening houden met achtergrondkenmerken. De tabel laat zien dat ABZ een over de
gehele linie bescheiden positief effect heeft op de breedte van het sollicitatiegedrag. Dit effect neemt na verloop van tijd
alleen bij het solliciteren naar een andersoortig beroep iets af, maar houdt verder aan in de tijd.
Tabel 4.2: Effect van ABZ op de breedte van het sollicitatiegedrag
Indicator breedte sollicitatiegedrag

1-3 maanden
na inzet ABZ

4-6 maanden
na inzet ABZ

7-9 maanden
na inzet ABZ

10-12 maanden
na inzet ABZ

Onder niveau wens-/bemiddelingsberoep

** 1,4%-punt

** 1,4%-punt

** 1,5%-punt

* 1,2%-punt

Naar andersoortig beroep

** 1,0%-punt

* 0,9%-punt

0,7%-punt

0,7%-punt

Zowel onder niveau als andersoortig

** 1,4%-punt

** 1,2%-punt

* 1,2%-punt

* 1,2%-punt

* Significant op 5%-niveau.
** Significant op 1%-niveau.

4.4. Conclusie
In beperkte mate is ABZ selectief ingezet voor werkzoekenden die minder breed solliciteren. Dit geldt vooral voor het
solliciteren in een andere beroepsrichting, naar beroepsniveau is er niet veel verschil. Hetzelfde zagen we bij het
zoekgedrag. Hoewel de effecten op het sollicitatiegedrag relatief gering zijn, kan worden geconcludeerd dat het inzetten
van ABZ heeft geleid tot een bescheiden, maar wel aantoonbare en blijvende verbreding van het sollicitatiegedrag. Zo
solliciteren werkzoekenden tot in ieder geval een jaar na inzet van ABZ gemiddeld 1 tot 1,5%-punt vaker op een
vacature in een andere richting of op een lager niveau dan het wensberoep dan zonder inzet van ABZ het geval zou zijn
geweest.
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5. Uitvoering experiment
Het experiment behelst willekeurige toedeling van werkzoekenden over een interventiegroep waarvoor ABZ kan worden
ingezet en een controlegroep waarvoor dat niet het geval is. Zoals mag worden verwacht bij willekeurige toedeling zijn
beide groepen vergelijkbaar samengesteld. Er zijn slechts minieme verschillen in de verdeling van
achtergrondkenmerken. ABZ blijkt overeenkomstig de bedoeling van het experiment beduidend vaker in de interventiedan in de controlegroep te zijn ingezet. Het verschil van bijna 40%punt maakt uitvoering van een effectmeting goed
mogelijk. In plaats van een ABZ-gesprek hebben in de controlegroep veel werkzoekenden (42%) in de zevende of
achtste maand WW telefonisch of online contact gehad met een adviseur van UWV. In de periode voordat ABZ werd
ingezet was dit, ook in deze mate, de gangbare vorm van contact met werkzoekenden die minstens een half jaar
werkloos waren. We beschouwen dit dan ook als de ‘normaalsituatie’, ten opzichte waarvan we de meerwaarde van ABZ
moeten bepalen.

5.1. Afbakening onderzoekspopulatie
Het belangrijkste doel van het inzetten van ABZ is het vergroten van de kans op werk. Daarnaast en daardoor mag
worden verwacht dat inzet leidt tot een hogere uitkeringsuitstroom en dus lagere uitkeringslasten WW. Of ABZ
inderdaad dit effect heeft, kunnen we niet op dezelfde wijze nagaan als we in de hoofdstukken 3 en 4 hebben gedaan
voor de effecten op het zoek- en sollicitatie-gedrag. De uitgangssituatie van werkzoekenden voor wie ABZ is ingezet kan
anders zijn dan voor werkzoekenden voor wie ABZ niet is ingezet – en is dat in de praktijk ook, zoals we in de vorige
hoofdstukken hebben gezien – zonder dat we voor die verschillen hier goed kunnen corrigeren. Als het gaat om banen
en uitkeringen kunnen we immers geen voormeting doen, zoals dat wel kon bij het zoek- en sollicitatiegedrag. Om die
reden is een praktijkexperiment uitgevoerd, waarbij sprake is van willekeurige toedeling van WW-klanten naar een ABZinterventie- en -controlegroep.
Het experiment heeft twee jaar geduurd en heeft zich (uiteraard) beperkt tot de doelgroep ABZ. Daarbij zijn alleen die
werkzoekenden in het onderzoek betrokken die lang genoeg een WW-uitkering hadden om het effect van ABZ te
kunnen vaststellen. Cruciaal voor vaststellen van het effect is het moment in of rond de zevende maand WW waarop er
contact - online, telefonisch dan wel face to face - is met de adviseur van UWV. Vanaf dat moment mag ABZ effectief
worden verondersteld. Dit moment hebben we aangeduid met de term ‘referentiedatum ABZ’. Bij werkzoekenden voor
wie we geen contactmoment konden vinden, hebben we het gemiddeld aantal dagen genomen vanaf aanvang WW tot
het contactmoment, zijnde 200 dagen. In het onderzoek hebben we alleen werkzoekenden betrokken van wie de WWuitkering op de referentiedatum nog loopt. 10 Werkzoekenden die niet voor de WW-dienstverlening van UWV in
aanmerking komen, zoals WW-klanten afkomstig uit de sector Overheid & Onderwijs11 en WW’ers die als zelfstandige
aan de slag willen of om een andere reden (tijdelijk) zijn vrijgesteld van de sollicitatieplicht, zijn eveneens buiten het
onderzoek gelaten.
Resumerend heeft het onderzoek betrekking op de volgende populatie werkzoekenden:
 jonger dan 50 jaar;
 minimaal 6 maanden werkloos;
 minimaal 10 maanden recht op een WW-uitkering;
 in de WW ingestroomd tussen 1 oktober 2014 en 1 oktober 2016;
 met een referentiedatum ABZ tussen 1 april 2015 en 1 april 201712;
 met een lopende WW-uitkering op referentiedatum ABZ;
 in aanmerking komend voor WW-dienstverlening op referentiedatum ABZ;
 niet afkomstig uit de sector Overheid & Onderwijs (geen O&O’er);
 niet als zelfstandige aan de slag willen, d.w.z. niet in een startperiode als zelfstandige zitten op referentiedatum
ABZ;
 geen vrijstelling hebben van de sollicitatieplicht op referentiedatum ABZ en minstens 1 sollicitatietaak (van minimaal
4 sollicitaties in 4 weken) hebben in de periode dat ABZ wordt ingezet (week 24-36 WW);
 waarvoor geen onduidelijkheid bestaat over het inzetten van ABZ13.
In totaal zijn 141.729 werkzoekenden in de effectmeting betrokken, waaronder 14.456 personen (10,2%) in de
controlegroep.
Bij vaststelling van de referentiedatum is de volgende prioritering toegepast bij het in Sonar vermelde contact voor de weken 24-36 WW: (1)
ABZ-gesprek/contact, (2) Face-to-facegesprek, (3) Telefonisch/online contact, (4) Gepland maar niet doorgegaan ABZ-gesprek,
(5) Gepland maar niet doorgegaan face-to-facegesprek, (6)
Gepland maar niet doorgegaan telefonisch/online contact, (7) Geen contact.
Alleen bij (1) hebben we aangenomen dat ABZ daadwerkelijk is ingezet.
11
Re-integratiedienstverlening voor deze werkzoekenden wordt vanuit de eigen sector georganiseerd. In de praktijk blijkt ABZ dan ook
nauwelijks voor werkzoekenden uit deze groep te zijn ingezet.
12
Het experiment is per 1 april 2017 beëindigd, wat betekent dat er vanaf dat moment geen controlegroep meer is en ABZ dus voor iedereen
die tot de doelgroep behoort kan worden ingezet.
13
Bij 1.100 werkzoekenden bestaat onduidelijkheid over het inzetten van ABZ. Voor hen staat wel een ABZ-taak maar geen (gepland)
contactmoment geregistreerd. Als bij werkzoekenden met een ABZ-taak het geplande contact niet is doorgegaan, is aangenomen dat ABZ
niet is ingezet.
10
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5.2. Willekeurige toedeling
Het experiment gaat uit van een willekeurige toedeling van WW-klanten naar interventie- en controlegroep. We
beginnen daarom met te controleren of de toedeling echt willekeurig is. Tabel 5.1 geeft een overzicht van de kenmerken
van beide groepen.
Tabel 5.1: Vergelijking ABZ-interventie- en -controlegroep op achtergrondkenmerken
Achtergrondkenmerk

Interventiegroep

Controlegroep

Verschil

56,7%

56,8%

0,1%-punt

20-29 jaar

8,3%

7,7%

* -0,6%-punt

30-39 jaar

39,6%

40,7%

** 1,1%-punt

40-49 jaar

52,2%

51,6%

-0,6%-punt

10-18 maanden

40,6%

40,4%

-0,2%-punt

19-38 maanden

59,4%

59,6%

0,2%-punt

Lager

20,6%

21,1%

0,5%-punt

Middelbaar

50,1%

49,4%

-0,7%-punt

Hoger

28,1%

28,4%

0,3%-punt
-0,2%-punt

Geslacht
Vrouw
Leeftijd

Duur WW-recht

Opleidingsniveau

Niveau wens/bemiddelingsberoep
Elementair

10,0%

9,8%

Lager

28,4%

29,0%

0,6%-punt

Middelbaar

37,1%

36,5%

-0,6%-punt

Hoger

23,7%

24,0%

0,3%-punt

Administratief, commercieel

42,1%

42,1%

0,0%-punt

Verzorgend

11,5%

11,1%

-0,4%-punt

Technisch

11,3%

11,4%

0,1%-punt

Transport

6,3%

6,7%

0,4%-punt

Pedagogisch

2,1%

2,3%

0,2%-punt

Agrarisch

1,4%

1,3%

-0,1%-punt

Beveiliging, juridisch

2,2%

2,0%

-0,2%-punt

Gedrag & maatschappij

6,1%

6,3%

0,2%-punt

Cultureel

1,7%

1,8%

0,1%-punt

Medisch

2,7%

2,6%

-0,1%-punt

Management

1,7%

1,7%

0,0%-punt

48,4%

49,4%

* 1,0%-punt

Maximaal 36 uur per week

61,1%

61,8%

0,7%-punt

Arbeidscontract voor onbepaalde tijd

47,9%

47,9%

0,0%-punt

Uitzendwerk

16,0%

15,7%

-0,3%-punt

WW dagloon bedraagt maximaal €100

52,3%

52,8%

0,5%-punt

Maximaal 1 jaar

31,8%

32,7%

* 0,9%-punt

1 tot 5 jaar

40,1%

39,5%

-0,6%-punt

Minimaal 5 jaar

28,2%

27,9%

-0,3%-punt

Soort wens/bemiddelingsberoep

Beschikbaarstelling voor arbeid
Maximaal 36 uur per week
Kenmerken baan voor WW

Baanduur
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Vervolg tabel 5.1: Vergelijking ABZ-interventie- en -controlegroep op achtergrondkenmerken
Achtergrondkenmerk

Interventiegroep

Controlegroep

Verschil

Oktober 2014 – april 2015

30,7%

31,7%

* 1,0%-punt

April 2015 – oktober 2015

25,9%

25,6%

-0,3%-punt

Oktober 2015 – april 2016

24,7%

24,0%

-0,7%-punt

April 2016 – oktober 2016

18,7%

18,6%

-0,1%-punt

Noord

10,3%

10,4%

0,1%-punt

Utrecht & Flevoland

10,7%

10,5%

-0,2%-punt

Rijnmond

10,9%

10,8%

-0,1%-punt

Overijssel & Gelderland Noord

10,9%

11,0%

0,1%-punt

Den Haag & Leiden

10,2%

10,5%

0,3%-punt

West Brabant & Zeeland

6,2%

6,5%

0,3%-punt

Gelderland Midden & Zuid

9,0%

8,9%

-0,1%-punt

Noord Holland Noord

7,2%

7,3%

0,1%-punt

Periode van WW-instroom

District UWV WERKbedrijf

Midden & Oost Brabant

10,7%

10,7%

0,0%-punt

Groot Amsterdam

7,6%

7,3%

-0,3%-punt

Limburg

6,2%

6,0%

-0,2%-punt

Kansprofiel Werkverkenner
1-50% kans op werk binnen 12 maanden

9,1%

9,5%

0,4%-punt

50-100% kans op werk binnen 12 maanden

34,2%

34,0%

-0,2%-punt

Werkverkenner niet ingevuld

15,2%

14,9%

-0,3%-punt

29,7%

29,5%

-0,2%-punt

1,5%

1,7%

0,2%-punt

Situatie op referentiedatum ABZ
Lopend dienstverband
WIA 35min
Dienstverlening eerste 6 maanden WW
Face to face gesprek

77,8%

78,1%

0,3%-punt

Workshop/trainingSnW/scholing

8,4%

8,8%

0,4%-punt

Overige dienstverlening

4,9%

4,9%

0,0%-punt

Handhaving (hoor & wederhoor)

3,0%

3,3%

0,3%-punt

* Significant op 5%-niveau.
** Significant op 1%-niveau.

Zoals mag worden verwacht van een willekeurige toedeling is de samenstelling van interventie- en controlegroep goed
vergelijkbaar. Tussen beide groepen bestaan slechts minieme verschillen in de verdeling van achtergrondkenmerken.
Alleen op de volgende vier kenmerken verschillen beide groepen in geringe mate - circa 1%punt - maar niettemin
significant van elkaar:
 leeftijd, met relatief minder twintigers en meer dertigers in de controlegroep14;
 duur van de baan voor aanvang WW, met in de controlegroep relatief meer werkzoekenden met een kortdurende
baan van hooguit 1 jaar;
 het aantal uur per week dat men zich voor arbeid beschikbaar stelt, met relatief meer parttimers in de
controlegroep;
 periode van WW-instroom, met in de controlegroep relatief meer WW-instromers in de eerste periode van een half
jaar dat het experiment liep.
Geconcludeerd kan worden dat interventie- en controlegroep vergelijkbaar zijn samengesteld.

5.3. Inzet van ABZ
Inzet van ABZ vindt doorgaans plaats via een face-to-facegesprek door een adviseur met de werkzoekende in de
zevende of achtste maand WW. In die periode kunnen echter ook andere vormen van contact plaatsvinden, zoals een
face-to-facegesprek zonder inzet van ABZ en telefonisch of online contact. In tabel 5.2 wordt een overzicht gegeven van
de percentages werkzoekenden in interventie- en controlegroep naar de belangrijkste vorm van contact in de weken 24
tot en met 36 na instroom in de WW. Als sprake is van meerdere contacten is de volgende prioritering toegepast: (1)
ABZ-contact, (2) face-to-facegesprek zonder inzet ABZ, (3) telefonisch of online contact zonder inzet ABZ. Meegeteld

14

Mede doordat dit de middelste leeftijdscategorie is, verschilt de gemiddelde leeftijd niet. In beide groepen bedraagt deze op referentiedatum
ABZ 39 jaar en 10 maanden.
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zijn alleen contacten die - volgens registratie in Sonar - niet alleen zijn gepland, maar ook daadwerkelijk hebben
plaatsgevonden.
Tabel 5.2: Vergelijking ABZ-interventie- en -controlegroep op contactvorm
Contactvorm

Interventiegroep

Controlegroep

Verschil

Geen contact

24,1%

30,1%

** 6,0%-punt

Online/telefonisch contact

11,4%

42,3%

** 30,9%-punt

Face-to-facegesprek

20,0%

22,6%

** 2,6%-punt

ABZ-gesprek

44,5%

5,0%

** -35,9%-punt

* Significant op 5%-niveau.
** Significant op 1%-niveau.

Uit de tabel blijkt dat ABZ voor bijna de helft (45%) van de werkzoekenden in de interventiegroep en voor slechts een
relatief gering aantal werkzoekenden (5%) in de controlegroep is ingezet. Het verschil in inzet bedraagt bijna 40%punt,
wat mede gezien het grote aantal in het onderzoek betrokken werkzoekenden (ruim 141 duizend) voldoende is om
effecten van ABZ te kunnen vaststellen. Naast de werkzoekenden voor wie ABZ is ingezet, is in beide groepen met circa
20% van de werkzoekenden een face-to-facegesprek gevoerd, zonder dat ABZ werd ingezet. Hierin verschillen beide
groepen betrekkelijk weinig van elkaar. Wel een duidelijk verschil is er in het aantal werkzoekenden met wie online of
telefonisch contact heeft plaatsgevonden. Dit was in de controlegroep beduidend vaker het geval dan in de
interventiegroep. Daarbij ging het vooral om online contact. In het half jaar voorafgaand aan het moment waarop ABZ
voor het eerst werd ingezet, was dit de gangbare vorm van contact in de zevende en achtste maand WW. Net als in de
controlegroep ging het daarbij om 40% tot 50% van de werkzoekenden. Dit kunnen we dus beschouwen als de
reguliere vorm van contact, de normaalsituatie, ten opzichte waarvan we het effect van ABZ moeten vaststellen.
Zoals eerder gememoreerd (zie pag. 4) is de dienstverlening aan werkzoekenden vanaf oktober 2016 ingrijpend
gewijzigd. Dit had gevolgen voor het onderzoek: in het laatste half jaar van het onderzoek waren de contacten met
werkzoekenden in de zevende en achtste maand WW in met name de controlegroep anders van aard dan in de eerste
anderhalf jaar van het onderzoek. Figuur 5.1 geeft voor elk half jaar van instroom in het onderzoek een overzicht van
de contacten.
Figuur 5.1 Contacten in interventie – en controlegroep naar halfjaarlijkse instroomperiode
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Vervolg figuur 5.1 Contacten in interventie – en controlegroep naar halfjaarlijkse instroomperiode
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Uit de figuur komt duidelijk naar voren dat de contacten in de vierde en laatste halfjaarlijkse periode van instroom in
met name de controlegroep anders van aard zijn dan in de drie perioden daarvoor: face-to-facecontact is in de plaats
gekomen van telefonisch en online contact. Daarnaast is het aandeel mensen zonder contact in of rond de zevende
maand WW toegenomen. De inzet van ABZ blijft behoorlijk stabiel over de perioden van instroom, met in de
interventiegroep wel een iets lager percentage in de eerste en een iets hoger percentage in de tweede periode. Er lijkt
in de tweede periode een inhaalslag te zijn gemaakt.

5.4. Conclusie
Het experiment behelst willekeurige toedeling van werkzoekenden over een interventiegroep waarvoor ABZ kan worden
ingezet en een controlegroep waarvoor dat niet het geval is. Zoals mag worden verwacht bij willekeurige toedeling zijn
beide groepen vergelijkbaar samengesteld. Er zijn slechts minieme verschillen in de verdeling van
achtergrondkenmerken. ABZ blijkt overeenkomstig de bedoeling van het experiment beduidend vaker in de interventiedan in de controlegroep te zijn ingezet. Het verschil van bijna 40%punt maakt uitvoering van een effectmeting goed
mogelijk. In plaats van een ABZ-gesprek hebben in de controlegroep veel werkzoekenden (42%) in de zevende of
achtste maand WW telefonisch of online contact gehad met een adviseur van UWV. In de periode voordat ABZ werd
ingezet was dit, ook in deze mate, de gangbare vorm van contact met werkzoekenden die minstens een half jaar
werkloos waren. We beschouwen dit dan ook als de reguliere vorm van contact, de ‘normaalsituatie’, ten opzichte
waarvan we de meerwaarde van ABZ moeten bepalen.
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6. Vergelijking ABZ-interventie- en
controlegroep op uitkomstmaten
Om een eerste indruk te krijgen van het effect van ABZ zijn interventie- en controlegroep op verschillende
uitkomstmaten voor arbeidsparticipatie en WW-uitkeringsberoep met elkaar vergeleken. Uit de vergelijking blijkt dat
werkzoekenden in de interventiegroep in de eerste zes maanden na mogelijke inzet van ABZ iets meer kans maken op
het vinden en behouden van een baan dan werkzoekenden in de controlegroep. De gevonden banen verschillen niet in
kwaliteit. Werkzoekenden in de interventiegroep hebben ook iets meer kans om uit de WW te stromen en uit de WW te
blijven. Het verschil houdt hier langer, want tot bijna achttien maanden na mogelijke inzet van ABZ, aan. De verschillen
tussen beide groepen geven wel aan waar we significante effecten van ABZ mogen verwachten, maar niet hoe groot die
effecten zijn. Aangezien ABZ voor minder dan de helft van de werkzoekenden in de interventiegroep is ingezet,
overstijgen de effecten van ABZ duidelijk de hier gevonden verschillen tussen de groepen.

6.1. Uitkomstmaten
Om inzicht te geven in de mogelijke effecten van ABZ vergelijken we in dit hoofdstuk ABZ-interventie- en -controlegroep
op verschillende uitkomstmaten voor arbeidsparticipatie en uitkeringsberoep WW met elkaar. Als we hierbij een verschil
zien tussen interventie- en controlegroep, dan is dit een eerste indicatie van het effect van ABZ. In hoofdstuk 7 zullen
we vervolgens verder ingaan op de effecten van ABZ door te onderzoeken of de gevonden verschillen daadwerkelijk
kunnen worden toegeschreven aan de inzet van ABZ en zullen we nagaan hoe groot de effecten van ABZ daadwerkelijk
zijn.
Bij de uitkomstmaten gaat het steeds om het verschil tussen interventie- en controlegroep vanaf de referentiedatum
ABZ. De volgende uitkomstmaten worden gehanteerd:
 baanvindkans: verschil per maand in het percentage werkzoekenden dat een nieuwe baan na de referentiedatum
heeft gevonden, zowel in de betreffende maand als cumulatief voor de achttien maanden na de referentiedatum;
 baanstatus: verschil per maand in het percentage personen dat op enig moment in de betreffende maand een na de
referentiedatum aangevangen baan heeft;
 arbeidsparticipatie: verschil in het gemiddeld percentage van de tijd dat men in perioden van zes maanden na de
referentiedatum werkt in een na die datum gestarte baan;
 baankwaliteit(1): verschil in het percentage mensen met een na de referentiedatum gestarte baan, dat een
arbeidscontract voor onbepaalde tijd heeft;
 baankwaliteit(2): verschil in het percentage mensen met een na de referentiedatum gestarte baan, dat in een
uitzendbaan werkt;
 baankwaliteit(3): verschil in het gemiddeld aantal uren dat men per week in de na de referentiedatum gestarte baan
werkt;
 baankwaliteit(4): verschil in het gemiddeld loon dat men per uur in de na de referentiedatum gestarte baan
verdient;
 uitkeringsuitstroom: verschil per maand in het percentage WW-klanten dat na de referentiedatum uit de WW is
gestroomd, zowel in de betreffende maand als cumulatief voor de achttien maanden na referentiedatum;
 uitkeringsstatus: verschil per maand in het percentage personen dat op enig moment in de betreffende maand een
WW-uitkering heeft;
 uitkeringsbeslag: verschil in het gemiddeld percentage van de tijd dat men in perioden van zes maanden na de
referentiedatum een WW-uitkering heeft.

6.2. Arbeidsparticipatie: baanvindkans, baanstatus en baankwaliteit
In deze paragraaf gaan we na of interventie- en controlegroep verschillen in de mate waarin werkzoekenden werk
vinden en behouden. Achtereenvolgens laten we de verschillen zien in baanvindkans, baanstatus, arbeidsparticipatie en
baankwaliteit. Figuur 6.1 toont per maand vanaf referentiedatum ABZ het verschil in het percentage werkzoekenden dat
een nieuwe baan heeft gevonden.
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Figuur 6.1 Verschil tussen interventie- en controlegroep in baanvindkans, cumulatief en per maand
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De figuur laat zien dat mensen in de interventiegroep tot tien maanden na een mogelijke interventie met ABZ meer
kans hebben op het vinden van werk dan mensen in de controlegroep. Het verschil is echter beperkt en het grootst in
maand zes, als in de interventiegroep ruim 1%punt meer werkzoekenden een nieuwe baan hebben gevonden dan in de
controlegroep.
Figuur 6.2 toont per maand vanaf referentiedatum ABZ het verschil in het percentage werkzoekenden dat in die maand
minstens één dag in een nieuwe baan werkzaam was.
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Figuur 6.2 Verschil tussen interventie- en controlegroep in baanstatus, cumulatief en per maand
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De figuur laat zien dat mensen in de interventiegroep tussen drie en negen maanden na een mogelijke interventie met
ABZ vaker in een nieuwe baan werken dan mensen in de controlegroep. Het verschil is echter beperkt en het grootst in
maand zes, als in de interventiegroep precies 1%punt meer mensen in een nieuwe baan werkzaam zijn dan in de
controlegroep.
Tabel 6.1 maakt een vergelijking tussen interventie- en controlegroep in het gemiddeld percentage van de tijd dat men
in een nieuwe baan werkt voor drie perioden van zes maanden vanaf referentiedatum ABZ. De percentages betreffen
het cumulatieve aantal kalenderdagen dat men in totaal in een of meerdere dienstverbanden in de betreffende periode
van zes maanden heeft gewerkt ten opzichte van het totaal aantal kalenderdagen in die zes maanden.
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Tabel 6.1 Verschil tussen interventie- en controlegroep in participatiepercentage per periode van
6 maanden na de referentiedatum
Periode

Interventiegroep

Controlegroep

Verschil

1-6 maanden

22,3%

21,7%

* 0,6%-punt

7-12 maanden

44,6%

44,5%

0,1%-punt

13-18 maanden

53,7%

54,0%

-0,3%-punt

*

Significant op 5%-niveau.

Uit de tabel blijkt dat mensen in de ABZ-interventiegroep in de eerste periode van zes maanden na de referentiedatum
gemiddeld iets meer hebben gewerkt dan mensen in de controlegroep. Het verschil is met 0,6%punt - zijnde ruim 1
dag - niet erg groot, maar wel significant. Na de eerste periode van zes maanden is er geen significant verschil meer
tussen interventie- en controlegroep.
Tot slot is nagegaan of zich verschillen voordoen tussen interventie- en controlegroep in de kwaliteit van de gevonden
baan. Voor degenen met een nieuwe baan is gekeken naar het percentage banen met een arbeidscontract voor
onbepaalde tijd, het percentage uitzendbanen, het gemiddeld aantal arbeidsuren per week en het gemiddelde uurloon.
Tabel 6.2 bevat de resultaten van deze analyses.
Tabel 6.2 Verschil tussen interventie- en controlegroep in kwaliteitskenmerken nieuwe baan
Baankenmerk

Interventiegroep

Controlegroep

Arbeidscontract voor onbepaalde tijd

14,5%

14,4%

0,1%-punt

Uitzendwerk

27,3%

27,4%

-0,1%-punt

20,1

20,0

0,1 uur

€ 15,6

€ 15,6

€ 0,0

Aantal arbeidsuren per week
Uurloon

Verschil

Uit de tabel blijkt geen verschil in de kwaliteit van de gevonden banen tussen interventie- en controlegroep.

Complicaties
Bij het vaststellen van het verschil in baanvindkans, baanstatus en arbeidsparticipatie tussen interventie- en
controlegroep doen zich enkele complicaties voor. Dit speelt vooral bij werkzoekenden die op de referentiedatum naast
hun WW al in een dienstverband werkzaam zijn. De in dat dienstverband na de referentiedatum verrichte
werkzaamheden dienen in de analyses buiten beschouwing te blijven. Die werkzaamheden kunnen immers moeilijk aan
de ABZ-interventie worden toegeschreven. Bovendien belemmeren zij het zicht op werkzaamheden die daarnaast in
een ander, nieuw, mogelijk wel aan ABZ toe te schrijven dienstverband zijn verricht. Een extra complicatie doet zich
voor als het reeds lopende dienstverband korte tijd wordt onderbroken om vervolgens weer te worden voortgezet, wat
bijvoorbeeld bij seizoenswerk het geval kan zijn. Ook voor zo’n voortzetting geldt, dat een relatie met ABZ niet voor de
hand ligt. De vraag is dan ook of we zo’n voortzetting wel moeten zien als een nieuw dienstverband. Hoeveel maanden
moeten er daarvoor minimaal zitten tussen het oude en het nieuwe dienstverband? Vanwege deze complicaties zijn de
analyses nogmaals uitgevoerd, maar dan zonder de werkzoekenden die op de referentiedatum al werken naast hun
WW-uitkering.
Los van de problemen bij het vaststellen van de mate van arbeidsparticipatie, mag worden aangenomen dat inzet van
ABZ minder zinvol is voor werkzoekenden die op de referentiedatum al werk hebben. Uit de cijfers blijkt dan ook dat
ABZ voor hen minder vaak is ingezet, want bij slechts 30% van de werkzoekenden tegenover ruim 50% van de overige
werkzoekenden in de interventiegroep. Bovendien blijkt er – voor zover dat kon worden vastgesteld - nauwelijks
verschil in arbeidsparticipatie in een nieuwe baan tussen interventie- en controlegroep te bestaan, ook niet in de eerste
zes maanden na de referentiedatum: in die periode werkte men gemiddeld 17,1% versus 17,0% van de tijd in een
nieuwe baan.
Een andere bijzondere situatie doet zich voor bij werkzoekenden die pas in de vierde en laatste periode van een half
jaar – dat is van april tot oktober 2016 - in de WW zijn gestroomd. In die periode was UWV net overgegaan op een
nieuwe vorm van WW-dienstverlening, wat vooral gevolgen had voor werkzoekenden in de controlegroep. In de weken
waarin ABZ wordt ingezet – week 24-36 WW – hebben in de controlegroep beduidend meer werkzoekenden een faceto-facegesprek met een adviseur gehad dan in de voorgaande perioden van instroom, zoals figuur 5.1 duidelijk heeft
laten zien. Die gesprekken zijn in de plaats gekomen van telefonisch en vooral online contact. In de controlegroep is het
contact met werkzoekenden dus niet meer vergelijkbaar met daarvoor. De vraag is of dit van invloed is op de
uitkomstmaten. Bij arbeidsparticipatie blijkt dat inderdaad het geval: voor de werkzoekenden die in de laatste periode
van een half jaar zijn ingestroomd, bestaat er geen wezenlijk verschil in arbeidsparticipatie tussen interventie- en
controlegroep. Ook niet in de eerste zes maanden na de referentiedatum, wanneer de percentages respectievelijk
22,7% en 22,6% bedragen.
Om bovengenoemde redenen is besloten de analyses nogmaals uit te voeren, maar nu zonder werkzoekenden met een
lopend dienstverband op referentiedatum ABZ en zonder werkzoekenden die in het laatste half jaar van het onderzoek
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in de WW zijn gestroomd. Voor analyse blijven er dan ruim 80 duizend werkzoekenden over. De resultaten staan
vermeld in tabel 6.3.
Tabel 6.3 Verschil tussen interventie- en controlegroep in participatiepercentage per periode van
6 maanden na referentiedatum, uitgezonderd laatste instroomperiode en lopende dienstverbanden
Periode

Interventiegroep

Controlegroep

Verschil

1-6 maanden

24,4%

23,4%

* 1,0%-punt

7-12 maanden

46,3%

46,0%

0,3%-punt

13-18 maanden

55,8%

55,9%

-0,1%-punt

*

Significant op 5%-niveau

De tabel laat zien dat, zoals mocht worden verwacht, het verschil in arbeidsparticipatie tussen interventie- en
controlegroep in de eerste periode van zes maanden na de referentiedatum groter is voor deze subpopulatie dan voor
de onderzoekspopulatie als geheel (vergelijk tabel 6.1). Ook hier vinden we echter na die eerste periode van zes
maanden geen significant verschil meer tussen interventie- en controlegroep.

6.3. Uitkeringsuitstroom, uitkeringsstatus en uitkeringsbeslag WW
In deze paragraaf gaan we na of interventie- en controlegroep verschillen in de mate waarin werkzoekenden uit de WW
stromen en uit de WW blijven. Achtereenvolgens laten we de verschillen zien in uitstroompercentage, uitkeringsstatus
en uitkeringsbeslag WW. Figuur 6.3 toont per maand vanaf referentiedatum ABZ het verschil in het percentage
werkzoekenden dat uit de WW is gestroomd.
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Figuur 6.3 Verschil tussen interventie- en controlegroep in WW-uitstroom, cumulatief en per maand
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De figuur laat zien dat tot twaalf maanden na een mogelijke interventie met ABZ meer mensen in de interventiegroep
uit de WW stromen dan in de controlegroep, waarna het verschil langzaam afneemt. Daarbij bedraagt het verschil in de
periode tussen maand drie en twaalf na referentiedatum ABZ gemiddeld net iets meer dan 1%punt.
Figuur 6.4 toont per maand vanaf referentiedatum ABZ het verschil in het percentage werkzoekenden dat in die maand
minstens één dag een WW-uitkering heeft gehad.
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Figuur 6.4 Verschil tussen interventie en controlegroep in WW-status, cumulatief en per maand
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De figuur laat zien dat vanaf vijf maanden na een mogelijke interventie met ABZ meer mensen in de controlegroep een
WW-uitkering hebben dan in de interventiegroep. Het verschil is tot maand zeventien na referentiedatum ABZ behoorlijk
constant en schommelt vanaf maand vijf rond 1%punt. De eerste vijf maanden loopt het verschil geleidelijk op om na
maand zeventien weer te dalen.
Tabel 6.4 vergelijkt interventie- en controlegroep op het gemiddeld percentage van de tijd dat men een beroep doet op
de WW voor drie perioden van zes maanden vanaf referentiedatum ABZ. De percentages betreffen het cumulatieve
aantal kalenderdagen dat men een WW–uitkering had in de betreffende periode van zes maanden ten opzichte van het
totaal aantal kalenderdagen in die zes maanden.
Tabel 6.4 Verschil tussen interventie- en controlegroep in uitkeringsbeslag WW per periode van
6 maanden na referentiedatum
Periode

Interventiegroep

Controlegroep

Verschil

1-6 maanden

77,1%

78,0%

** -0,9%-punt

7-12 maanden

43,7%

44,8%

** -1,1%-punt

13-18 maanden

26,1%

27,0%

* -0,9%-punt

* Significant op 5%-niveau.
** Significant op 1%-niveau.

Uit de tabel blijkt dat mensen in de interventiegroep in alle drie perioden van zes maanden na de referentiedatum
gemiddeld iets minder vaak een beroep op een W-uitkering hebben gedaan dan mensen in de controlegroep. Het
verschil is met circa 1,0%punt - zijnde bijna twee dagen per zes maanden - niet erg groot, maar wel significant en
blijvend.

Complicaties
Hoewel zich bij het vaststellen van het verschil in uitkeringsuitstroom, uitkeringsstatus en uitkeringsbeslag WW geen
complicaties voordoen voor werkzoekenden met naast hun WW-uitkering een lopend dienstverband op referentiedatum
ABZ, zijn voor deze groep toch separaat analyses uitgevoerd. Ook hier mag voor deze groep WW’ers immers een
minder groot verschil tussen interventie- en controlegroep worden verwacht dan voor andere groepen WW’ers. Alleen al
omdat ABZ voor hen minder vaak is ingezet. De resultaten geven dit ook aan, zij het in beperkte mate: het verschil in
uitkeringsberoep bedraagt 0,8%punt, 0,7%punt en 0,9%punt voor respectievelijk de eerste, tweede en derde periode
van zes maanden en is nergens significant. Overigens kan dit laatste mede worden toegeschreven aan het feit dat de
onderzoekpopulatie minder groot is, want bestaande uit 41 duizend werkzoekenden.
Om eerdergenoemde reden zijn ook voor werkzoekenden die pas in het laatste half jaar van het onderzoek zijn
ingestroomd separaat analyses uitgevoerd om het verschil in uitkeringsbeslag na te gaan. De resultaten laten voor de
eerste twee perioden van zes maanden een relatief gering verschil tussen interventie- en controlegroep zien van
0,5%punt en 0,8%punt respectievelijk, maar juist een relatief groot verschil voor de derde periode van zes maanden,
namelijk 1,3%punt. Geen van de verschillen is echter significant. Overigens komt dit weer mede doordat de onderzoekpopulatie minder groot is, want bestaande uit 26 duizend werkzoekenden.
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Gelet op deze uitkomsten is ook voor het vaststellen van het verschil in uitkeringsbeslag WW besloten de analyses
nogmaals uit te voeren, maar nu zonder werkzoekenden met een lopend dienstverband op referentiedatum en zonder
werkzoekenden die in het laatste half jaar van het onderzoek in de WW zijn gestroomd. De resultaten staan vermeld in
tabel 6.5.
Tabel 6.5 Verschil tussen interventie- en controlegroep in uitkeringsbeslag WW per periode van
6 maanden na referentiedatum, uitgezonderd laatste instroomperiode en lopende dienstverbanden
Periode

Interventiegroep

Controlegroep

Verschil

1-6 maanden

78,7%

79,8%

** -1,1%-punt

7-12 maanden

44,5%

45,9%

** -1,4%-punt

13-18 maanden

26,1%

26,9%

-0,8%-punt

** Significant op 1%-niveau.

De tabel laat zien dat het verschil in uitkeringsbeslag WW tussen interventie- en controlegroep in de eerste twee
perioden van zes maanden na de referentiedatum iets groter is voor deze subpopulatie dan voor de
onderzoekspopulatie als geheel (vergelijk tabel 6.1).

6.4. Conclusie
Werkzoekenden in de interventiegroep ABZ hebben in de eerste zes tot negen maanden na mogelijke inzet van ABZ iets
meer kans op het vinden en behouden van een baan dan werkzoekenden in de controlegroep. De gevonden banen
verschillen niet in kwaliteit. Werkzoekenden in de interventiegroep hebben ook iets meer kans om uit de WW te stromen
en uit de WW te blijven. Het verschil houdt hier langer, want tot bijna achttien maanden na mogelijke inzet van ABZ,
aan.
De geconstateerde verschillen zijn klein en geven geen goede indicatie van de omvang van de effecten van ABZ. Dit
komt omdat het verschil in inzet van ABZ tussen interventie- en controlegroep geen 100% maar slechts 40% bedraagt.
Naar verwachting zullen de effecten dan ook een factor 2,5 groter zijn dan de hier gevonden verschillen. De uitkomsten
van de analyses geven al wel aan waar we significante effecten van ABZ mogen verwachten.

Zoek het breed! Effectevaluatie ABZ

29

7. Effect van ABZ op arbeidsparticipatie en
uitkeringsbeslag WW
Het inzetten van ABZ leidt van de derde tot en met de zesde maand na inzet tot een significant grotere kans op werk in
een nieuwe baan. Het effect van ABZ neemt vervolgens geleidelijk af om twaalf maanden na inzet geheel te verdwijnen.
Dit heeft tot gevolg dat ABZ de arbeidsparticipatie gedurende het eerste halfjaar na inzet beperkt maar wel significant
met 1,6%punt doet stijgen. Dat zijn ruim twee extra werkdagen per persoon. Inzet van ABZ leidt daarnaast ook tot een
grotere uitstroom uit en een geringer beroep op de WW. Dit effect houdt lang aan. Gevolg is dat ABZ het
uitkeringsbeslag op de WW gedurende elk van de drie onderzochte periode van zes maanden na inzet significant met
circa 2,5%punt doet dalen. Dat zijn ruim drie uitkeringsdagen per persoon per zes maanden. Voor de gehele
onderzochte periode van achttien maanden bedraagt de daling bijna tien uitkeringsdagen. Het inzetten van ABZ blijkt
niet van invloed op de kwaliteit van de gevonden baan.

7.1. Analysemethode
Met behulp van regressieanalyse gaan we na of de verschillen in uitkomsten tussen interventie- en controlegroep
inderdaad door het inzetten van ABZ en niet door mogelijke verschillen in de samenstelling van beide groepen worden
veroorzaakt. Daarnaast gebruiken we een instrumentele variabele model om te corrigeren voor het feit dat ABZ niet
voor iedereen in de interventiegroep is ingezet en dat dit voor sommige mensen in de controlegroep juist wel is
gedaan. 15 Het effect dat we schatten is een zogenaamd local average treatment effect (LATE). Dit is het effect van ABZ
voor degenen voor wie het daadwerkelijk is ingezet. Hierbij moet worden opgemerkt dat het effect van ABZ kan
veranderen als het voor een andere populatie wordt ingezet.
In de analyses wordt verondersteld dat ABZ effectief is vanaf het moment dat de adviseur van UWV hierover spreekt
met de werkzoekende. Inzet van een ABZ-taak kan dus niet los worden gezien van het gesprek dat de adviseur hiertoe
voert. Vooral aan die gesprekken zijn de door het ministerie van SZW aan UWV beschikbaar gestelde gelden voor ABZ
besteed. Voordat ABZ werd ingezet had UWV slechts beperkt contact met werkzoekenden in de zevende en achtste
maand WW. Doorgaans was er louter sprake van online contact, soms telefonisch en een enkele maal face to face. Met
circa de helft van de werkzoekenden was er in deze maanden helemaal geen contact. Deze situatie komt goed overeen
met het contact dat UWV de eerste anderhalf jaar van het onderzoek met werkzoekenden in de controlegroep had. We
kunnen dit dan ook beschouwen als de reguliere vorm van contact, de ‘normaalsituatie’, ten opzichte waarvan we het
effect van het inzetten van ABZ moeten schatten. 16

Aankondigingseffect
Voorafgaand aan het ABZ-gesprek met de adviseur van UWV krijgen mensen doorgaans via mail of brief een
uitnodiging voor dat gesprek. In die uitnodiging wordt al aangegeven dat mensen breder naar werk moeten gaan
zoeken, zie bijlage 1. Van deze uitnodiging kan dus al een effect uitgaan. Niet alleen op het zoekgedrag, maar mogelijk
ook op het accepteren van een baan, het zich beschikbaar blijven stellen voor de arbeidsmarkt of het verder afzien van
een WW-uitkering. Om die reden is het van belang ook het effect van de uitnodiging na te gaan. Hierbij stuiten we
echter op problemen met de beschikbaarheid van gegevens: we beschikken niet over alle uitnodigingen. Bij degenen
voor wie ABZ is ingezet hebben we slechts in 65% van de gevallen een uitnodiging kunnen terugvinden. Dit impliceert
dat we van degenen die volgens onze gegevens noch een ABZ-gesprek noch een uitnodiging daartoe hebben gehad niet
weten wie misschien toch een uitnodiging heeft gehad. En van degenen die wel een ABZ-gesprek hebben gehad, maar
waarvan we geen gegevens over de uitnodiging hebben, weten we niet precies wanneer ze zijn uitgenodigd. Dit maakt
het erg lastig, zo niet onmogelijk, om op betrouwbare wijze het effect van de uitnodiging vast te stellen.
De pogingen die we daartoe hebben ondernomen, lieten geen effect van het uitnodigen voor een ABZ-gesprek op
uitkeringsuitstroom uit de WW zien. Als de uitnodiging hierop van invloed zou zijn, dan mogen we kort daarna, in de
zevende en achtste maand WW, een grotere WW-uitstroom verwachten. Zo’n effect hebben we echter niet gevonden. 17
Daarnaast zijn we ook nagegaan of de uitnodiging er toe leidt dat gesprekken vaker niet doorgaan. Het hebben van
(zicht op) een nieuwe baan of zich niet meer beschikbaar willen stellen voor de arbeidsmarkt kan immers reden zijn om
het gesprek af te zeggen of er domweg niet op te verschijnen. Zo’n relatie hebben we echter evenmin gevonden: een
ABZ-uitnodiging leidt er niet toe dat het gesprek vaker geen doorgang vindt. Er zijn dus geen aanwijzingen dat het
uitnodigen voor een ABZ-gesprek effect heeft op de uitstroom uit de WW.

De willekeurige toewijzing aan interventie- en controlegroep is in dit model een instrument voor het daadwerkelijk inzetten van ABZ.
Het effect van ABZ worden dus niet vastgesteld ten opzichte van de situatie zonder enige vorm van contact, maar ten opzichte van de
destijds gangbare vorm van contact.
17
De effecten zijn vastgesteld middels regressieanalyses, waarbij we een groot aantal kenmerken m.b.t. de persoon, diens uitkering en
arbeidsverleden en de door UWV in de eerste zes maanden ingezette dienstverlening in de analyses hebben meegenomen.
15
16
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7.2. Effect van ABZ op arbeidsparticipatie en baankwaliteit
Eerst gaan we na welk effect ABZ heeft op de kans om een baan te vinden. Figuur 7.1 geeft per maand het effect van
ABZ weer op de kans voor een werkzoekende om in de betreffende maand een nieuwe baan te vinden voor alle
werkzoekenden die tot die maand nog geen baan hebben gevonden, gerekend vanaf de referentiedatum. De vette
kromme lijn geeft het effect weer en de ‘wolk’ om die lijn het betrouwbaarheidsinterval, waarbij de kleur groen staat
voor een significantieniveau van 5% en de kleur (licht)blauw voor een significantieniveau van 10%.
Figuur 7.1 Effect ABZ op baanvindkans
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De figuur laat zien dat ABZ tussen de tweede en zevende maand na inzet een significant positief effect heeft op de kans
een baan te vinden, waarbij die kans zes maanden na de interventie met 2,6%punt het sterkst is gestegen. Na die
zesde maand neemt het effect van ABZ geleidelijk af naar nul in de twaalfde maand na de interventie.
In figuur 7.2 wordt het effect van ABZ op het hebben van een baan weergegeven. De figuur laat het effect zien van ABZ
op het percentage mensen dat op enig moment in de betreffende maand in een na de referentiedatum gestarte baan
werkzaam is.
Figuur 7.2 Effect ABZ op baanstatus
5%
4%

ABZ-effect

3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%

0

3

6

9

12

15

18

Aantal maanden na interventie

95%-Betrouwbaarheidsinterval

Zoek het breed! Effectevaluatie ABZ

90%-Betrouwbaarheidsinterval

ABZ-effect

31

De figuur lijkt sterk op figuur 7.1. Ook hier zien we dat ABZ tussen de tweede en zevende maand na inzet een
significant positief effect heeft, in dit geval op het hebben van een baan. Daarbij is die kans zes maanden na de
interventie met 2,5%punt het sterkst gestegen. Vanaf de negende maand na interventie neemt het effect van ABZ snel
af naar nul.
Tabel 7.1 geeft voor drie perioden van zes maanden weer welk effect ABZ heeft op het gemiddelde percentage van de
tijd dat men in een na de referentiedatum gestarte baan heeft gewerkt. De percentages betreffen het effect van ABZ op
het cumulatieve aantal kalenderdagen dat men in totaal in een of meerdere dienstverbanden in de betreffende periode
van zes maanden heeft gewerkt ten opzichte van het totaal aantal kalenderdagen in die zes maanden.
Tabel 7.1 Effect ABZ op participatiepercentage per periode van 6 maanden na referentiedatum
1-6 maanden

7-12 maanden

13-18 maanden

Totale populatie

* 1,6%-punt

0,4%-punt

-0,4%-punt

Subpopulatie

* 2,1%-punt

0,7%-punt

-0,1%-punt

*

Significant op 5%-niveau.

Uit de tabel blijkt dat ABZ op de korte termijn van zes maanden een beperkt, maar wel significant positief effect heeft
op de arbeidsparticipatie. Het effect van 1,6%punt impliceert ruim twee extra werkdagen. Na de eerste zes maanden
zien we geen effect meer van ABZ. Dit suggereert dat mensen dankzij ABZ vooral eerder werk vinden. Op langere
termijn zijn niet meer mensen aan het werk. Deze resultaten zijn in lijn met de bevindingen hierboven voor het effect
van ABZ op baanvindkans (figuur 7.1) en baanstatus (figuur 7.2), waarbij we ook een duidelijke afname van het effect
na zes maanden zagen. Als we kijken naar de subpopulatie van werkzoekenden die pas in het laatste half jaar van het
onderzoek zijn ingestroomd en niet naast hun WW-uitkering al een dienstverband op referentiedatum ABZ hadden (zie
pagina 24 en 25 voor toelichting), dan wordt het effect van ABZ iets groter voor alle perioden van zes maanden. Het
verschil is echter niet erg groot en het patroon is identiek aan dat voor de gehele onderzoekspopulatie. Tabel 7.2 laat
zien of het inzetten van ABZ van invloed is op de kwaliteit van de gevonden baan.
Tabel 7.2 Effect ABZ op kwaliteit nieuwe baan

1-6 maanden

7-12 maanden

13-18 maanden

Arbeidscontract voor onbepaalde tijd

14,6%

14,6%

0,0%-punt

Uitzendbaan

27,4%

27,4%

0,0%-punt

20,1 uur

20,2 uur

0,1 uur

€ 15,60

€ 15,61

€ 0,01

Aantal arbeidsuren per week
Uurloon

Uit de tabel blijkt dat ABZ op geen van de onderzochte aspecten – soort arbeidscontract, werken in een uitzendbaan,
aantal arbeidsuren per week en uurloon – van invloed is op de kwaliteit van de gevonden baan.

7.3. Effect van ABZ op WW-uitstroom, WW-status en uitkeringsbeslag
WW
Als het gaat om de effecten van ABZ op de WW, gaan we eerst na welk effect ABZ heeft op uitstroom uit de WW. Figuur
7.3 geeft per maand het effect van ABZ weer op de kans voor een werkzoekende om uit de WW te stromen voor alle
werkzoekenden die aan het begin van die maand nog steeds een WW-uitkering hebben. De kromme lijn geeft het effect
weer en de ‘wolk’ om die lijn het betrouwbaarheidsinterval, waarbij de kleur groen staat voor een significantieniveau
van 10% en de kleur paars voor een significantieniveau van 5%.
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Figuur 7.3 Effect ABZ op WW-uitstroom
6%
5%

ABZ-effect

4%
3%
2%
1%
0%
-1%

0

3

6

9

12

15

18

Aantal maanden na interventie
95%-Betrouwbaarheidsinterval

90%-Betrouwbaarheidsinterval

ABZ-effect

De figuur laat zien dat ABZ vanaf de eerste tot de zeventiende maand na inzet een significant positief effect heeft op
WW-uitstroom, waarbij het effect vijf maanden na de interventie met 3,3%punt maximaal is. Het effect is relatief stabiel
tussen de derde en twaalfde maand na interventie om vervolgens geleidelijk maar wel bijna continu af te nemen.
In figuur 7.4 wordt het effect van ABZ op het hebben van een WW-uitkering weergegeven. De figuur laat het effect van
ABZ zien op het percentage mensen dat op enig moment in de betreffende maand een WW-uitkering heeft.
Figuur 7.4 Effect ABZ op uitkeringsstatus WW
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De figuur laat zien dat ABZ vanaf de derde maand na inzet een significant negatief effect heeft op het hebben van een
WW-uitkering, waarbij het effect lange tijd tussen 2,5 en 3,0%punt schommelt. ABZ zorgde er gedurende die tijd voor
dat gemiddeld 2,5 tot 3%punt minder mensen een WW-uitkering hadden dan zonder inzet van ABZ het geval zou zijn
geweest.
Tabel 7.3 geeft voor drie perioden van zes maanden weer welk effect ABZ heeft op het gemiddelde percentage van de
tijd dat men een beroep doet op de WW. De percentages betreffen het effect van ABZ op het cumulatieve aantal
kalenderdagen dat men een WW–uitkering had in de betreffende periode van zes maanden ten opzichte van het totaal
aantal kalenderdagen in die zes maanden.
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Tabel 7.3 Effect ABZ op uitkeringsbeslag WW per periode van 6 maanden na referentiedatum
1-6 maanden

7-12 maanden

13-18 maanden

Totale populatie

** -2,3%-punt

** -2,8%-punt

* -2,2%-punt

Subpopulatie

** -2,4%-punt

** -3,0%-punt

-1,7%-punt

* Significant op 5%-niveau.
** Significant op 1%-niveau.

Uit de tabel blijkt dat inzet van ABZ zowel op de korte als op de lange termijn het beroep op een WW-uitkering
significant vermindert. Het effect van circa 2,5%punt betekent een daling met ruim drie uitkeringsdagen. Voor de in
ogenschouw genomen periode van achttien maanden gaat het in totaal om bijna tien uitkeringsdagen. 18 De uitkomsten
zijn in lijn met de bevindingen hierboven voor het effect van ABZ op uitkeringsuitstroom (figuur 7.3) en uitkeringsstatus
(figuur 7.4), waarbij we ook al zagen dat het effect van ABZ lang aanhoudt. Het effect van ABZ voor de eerder
gedefinieerde subpopulatie (zie tekst onder tabel 7.1) verschilt nauwelijks van het effect voor de totale
onderzoekspopulatie en lijkt zelfs iets minder lang aan te houden. 19

7.4. Conclusie
Het inzetten van ABZ leidt van de derde tot en met de zesde maand na inzet tot een significant grotere kans op werk in
een nieuwe baan. Het effect van ABZ neemt vervolgens geleidelijk af om twaalf maanden na inzet geheel te verdwijnen.
Dit heeft tot gevolg dat ABZ de arbeidsparticipatie gedurende het eerste halfjaar na inzet beperkt maar wel significant
met 1,6%punt doet stijgen. Dat zijn ruim twee extra werkdagen per persoon. Inzet van ABZ leidt daarnaast ook tot een
grotere uitstroom uit en een geringer beroep op de WW. Dit effect houdt lang aan. Gevolg is dat ABZ het
uitkeringsbeslag op de WW gedurende elk van de drie onderzochte periode van zes maanden na inzet significant met
circa 2,5%punt doet dalen. Dat zijn ruim drie uitkeringsdagen per persoon per zes maanden. Voor de gehele
onderzochte periode van achttien maanden bedraagt de daling bijna tien uitkeringsdagen. Het inzetten van ABZ blijkt
niet van invloed op de kwaliteit van de gevonden baan.

Bij een effect van 3%punt voor een periode van zes maanden gaat het om 0,03 * 182 dagen = 5,5 dag. Werk- en uitkeringsdagen
verschillen echter van kalenderdagen. Uitgaande van een vijfdaagse werkweek moet het aantal kalenderdagen met 5 worden
vermenigvuldigd en door 7 worden gedeeld om het aantal werk- en uitkeringsdagen te verkrijgen. In bovenstaand voorbeeld is 5,5
kalenderdag gelijk aan 4 uitkeringsdagen.
19
Gezien de geringe verschillen, ook bij de effecten van ABZ op de arbeidsparticipatie, heeft het onderscheid naar deze subpopulatie uiteindelijk
weinig betekenis. In het vervolg zullen we dan ook geen aandacht meer aan deze subpopulatie besteden.
18
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8. Effecten ABZ voor subgroepen binnen de
doelpopulatie
Tussen de onderscheiden subgroepen zijn de verschillen in effectiviteit van ABZ over het algemeen betrekkelijk gering.
Hierop zijn twee uitzonderingen: voor managers heeft ABZ grote positieve effecten op zowel arbeidsparticipatie als
uitkeringsbeslag WW, voor mensen met een pedagogisch beroep20 grote negatieve effecten. ABZ is verder vooral
effectief voor werkzoekenden die vanuit een kort dienstverband van hooguit een jaar in de WW zijn gestroomd en op
korte termijn ook voor werkzoekenden met een middelbaar beroepsniveau. Daarnaast is het effect op
arbeidsparticipatie relatief groot voor dertigers, werkzoekenden die zich voltijds beschikbaar stellen voor arbeid, die
vanuit een volledige baan in de WW zijn gestroomd en die volledig werkloos zijn op het moment dat ABZ wordt ingezet.
Het effect op het uitkeringsbeslag WW is relatief groot voor lager opgeleiden, technici, chauffeurs/bezorgers,
werkzoekenden die zich slechts deeltijds beschikbaar stellen voor arbeid en mensen die volgens de Werkverkenner
weinig kans hebben op werk. Op iets langere termijn geldt dit ook voor mensen die voor instroom in de WW een
uitzendbaan hadden. Het effect op het uitkeringsbeslag doet zich bij jongeren, twintigers, met een relatief kort WWrecht en laag dagloon alleen kort na inzet voor, terwijl het zich bij (hoger opgeleide) ‘ouderen’, veertigers, met een
relatief lang WW-recht en hoog dagloon pas op zijn vroegst na een half jaar voordoet. Er bestaat geen duidelijk verband
tussen inzet en effectiviteit van ABZ.
In dit hoofdstuk gaan we na in hoeverre de effecten van ABZ verschillen voor subgroepen. Inzicht in die verschillen
maakt het mogelijk ABZ gerichter in te zetten voor werkzoekenden bij wie die inzet de arbeidsparticipatie daadwerkelijk
vergroot en/of het beroep op de WW daadwerkelijk verkleint. De in het onderzoek betrokken werkzoekenden zijn
daarom naar een groot aantal achtergrondkenmerken onderscheiden. Het gaat daarbij uitsluitend om werkzoekenden
die indertijd tot de doelpopulatie ABZ behoorden. Dit betekent dat de indeling in subgroepen beperkt blijft tot mensen
jonger dan vijftig jaar, die minimaal tien maanden recht hebben op een WW-uitkering.

8.1. Effect van ABZ op arbeidsparticipatie voor subgroepen
Hieronder gaan we voor de onderscheiden subgroepen eerst na welk effect het inzetten van ABZ heeft op de
arbeidsparticipatie. In tabel 8.1 geven we de effecten van het inzetten van ABZ op de participatiepercentages weer voor
de eerste en tweede periode van zes maanden na inzet. Daarnaast geven we per achtergrondkenmerk aan hoeveel
mensen in de analyses zijn betrokken. Aangezien ABZ voor de populatie als geheel alleen in de eerste periode na inzet
effect heeft op de arbeidsparticipatie beperken we ons hier tot vermelding van de resultaten voor de eerste twee
perioden.
Tabel 8.1 Effect ABZ op arbeidsparticipatie voor subgroepen binnen de doelpopulatie ABZ
Achtergrondkenmerk

Baanpercentage 1

Baanpercentage 2

Aantal

Geslacht

1,9%-punt

-0,5%-punt

61.474

Vrouw

1,4%-punt

0,9%-punt

80.270

20-29 jaar

0,8%-punt

-0,4%-punt

11.619

30-39 jaar

** 2,6%-punt

1,4%-punt

56.234

40-49 jaar

0,8%-punt

-0,4%-punt

73.867

10-18 maanden

* 2,3%-punt

-0,2%-punt

57.511

19-38 maanden

1,1%-punt

0,7%-punt

84.218

Lager

1,2%-punt

1,0%-punt

29.335

Middelbaar

1,6%-punt

0,4%-punt

72.522

Hoger

1,7%-punt

-0,2%-punt

39.872

Leeftijd

Duur WW-recht

Opleidingsniveau

20

Het gaat hier om werkzoekenden die niet uit het regulier onderwijs, dat wil zeggen uit de sector Overheid & Onderwijs, afkomstig zijn en
betreft beroepen als leerkracht/docent, praktijkopleider, sportinstructeur, trainer/ coach en (ortho)pedagoog.
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Vervolg tabel 8.1 Effect ABZ op arbeidsparticipatie voor subgroepen binnen de doelpopulatie ABZ
Achtergrondkenmerk

Baanpercentage 1

Baanpercentage 2

Aantal

Elementair

0,9%-punt

0,7%-punt

14.201

Lager

0,7%-punt

1,6%-punt

40.372

*** 3,4%-punt

0,3%-punt

52.423

0,0%-punt

-0,2%-punt

33.502

Niveau wens/bemiddelingsberoep

Middelbaar
Hoger
Soort wens/bemiddelingsberoep
Administratief, commercieel

* 1,8%-punt

1,0%-punt

59.576

Verzorgend

2,8%-punt

-0,8%-punt

16.216

Technisch

2,4%-punt

-1,2%-punt

16.078

Transport

3,3%-punt

4,9%-punt

8.994

Pedagogisch

** -9,5%-punt

-9,4%-punt

2.920

Agrarisch

4,7%-punt

-6,7%-punt

1.966

Beveiliging, juridisch

3,3%-punt

-1,5%-punt

3.138

Gedrag & maatschappij

-0,9%-punt

2,8%-punt

8.689

Cultureel

6,2%-punt

5,4%-punt

2.399

Medisch

-4,8%-punt

-7,2%-punt

3.740

5,5%-punt

8,4%-punt

2.459

0,7%-punt

-0,1%-punt

68.322

** 2,3%-punt

0,6%-punt

73.047

1,0%-punt

0,6%-punt

76.392

** 2,3%-punt

-0,1%-punt

65.337

Management
Beschikbaarstelling voor arbeid
Deeltijds
Voltijds
Kenmerken baan voor WW
Arbeidsuren: minder dan 36 uur per week
Arbeidsuren: minstens 36 uur per week
Uitzendbaan

2,2%-punt

1,6%-punt

22.671

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

1,9%-punt

-1,2%-punt

44.921

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

1,0%-punt

1,4%-punt

52.750

** 3,2%-punt

0,5%-punt

35.523

* 2,3%-punt

-0,1%-punt

44.123

-0,2%-punt

1,6%-punt

31.282

Baanduur: maximaal 1 jaar
Baanduur: 1 tot 5 jaar
Baanduur: minimaal 5 jaar
WW-dagloon: maximaal € 100

** 2,1%-punt

1,7%-punt

74.124

WW-dagloon: meer dan € 100

1,0%-punt

-1,1%-punt

67.606

Kansprofiel Werkverkenner
1-50% kans op werk binnen 12 maanden

1,5%-punt

2,3%-punt

12.900

50-100% kans op werk binnen 12 maanden

0,3%-punt

-1,6%-punt

48.253

Werkverkenner niet ingevuld

1,0%-punt

-0,5%-punt

21.520

*** 2,4%-punt

0,8%-punt

101.700

-1,8%-punt

-1,3%-punt

40.029

Situatie op referentiedatum ABZ
Volledig werkloos, geen dienstverband
Deels werkloos, want lopend dienstverband
◊

Baanpercentage 1: het effect van ABZ op het gemiddeld percentage van de tijd dat men in een nieuwe baan werkt in maand een tot en met
zes na inzet van ABZ.
◊◊ Baanpercentage 2: het effect van ABZ op het gemiddeld percentage van de tijd dat men in een nieuwe baan werkt in maand zeven tot en met
twaalf na inzet van ABZ.
* Significant op 10%-niveau.
** Significant op 5%-niveau.
*** Significant op 1%-niveau.
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Uit de tabel blijkt dat het inzetten van ABZ een positief effect op de arbeidsparticipatie heeft bij vooral de volgende
groepen werkzoekenden:
 dertigers;
 met een gewenst beroep op middelbaar niveau;
 die als manager of in een cultureel beroep21 aan de slag willen;
 die zich voltijds beschikbaar stellen voor arbeid;
 die in de WW zijn gestroomd vanuit een volledige baan;
 die in de WW zijn gestroomd vanuit een kort dienstverband van hooguit enkele jaren;
 die een laag WW-dagloon van hooguit € 100 hebben;
 die volledig werkloos zijn op het moment dat ABZ wordt ingezet.
Niet voor alle genoemde groepen is het effect van ABZ significant. Dit betreft met name de effecten voor mensen die in
een bepaald soort beroep aan de slag willen. Hier bemoeilijken de relatief geringe aantallen het vinden van een
significant effect. Mede om die reden is ook naar de omvang en de continuïteit van het effect gekeken. Bij de
continuïteit gaat het vooral om de vraag of het effect in de tweede periode positief is en vervolgens hoe groot het dan is.
Het inzetten van ABZ heeft een significant en bovendien aanhoudend negatief effect op de arbeidsparticipatie van
mensen die in een pedagogisch beroep22 aan de slag willen.
Gezien de resultaten ligt daarnaast een negatief effect van ABZ meer voor de hand dan een positief effect op de
arbeidsparticipatie voor werkzoekenden die:
 in een medisch beroep23 aan de slag willen;
 naast hun uitkering werken op het moment dat ABZ wordt ingezet.

8.2. Effect van ABZ op uitkeringsbeslag WW voor subgroepen
In het overzicht van de effecten van ABZ op het uitkeringsbeslag WW hebben we naast de resultaten voor de eerste
twee perioden van zes maanden ook die voor de derde periode vermeld. Dat hebben we gedaan omdat ABZ voor de
doelpopulatie als geheel ook in die derde periode nog effect op het uitkeringsbeslag WW bleek te hebben. Tabel 8.2
bevat de effecten voor de onderscheiden subgroepen. De aantallen zijn gelijk aan die in tabel 8.1.
Tabel 8.2 Effect ABZ op uitkeringsbeslag WW voor subgroepen binnen de doelpopulatie ABZ
Achtergrondkenmerk
Geslacht
Man
Vrouw

WW-percentage 1

WW-percentage 2

WW-percentage 3

1,9%-punt

-0,5%-punt

61474

-2,0%-punt

-2,5%-punt

-3,4%-punt

*** -2,4%-punt

** -3,1%-punt

-1,3%-punt

Leeftijd
20-29 jaar

* -5,4%-punt

1,6%-punt

2,0%-punt

30-39 jaar

-1,5%-punt

-1,9%-punt

-1,1%-punt

40-49 jaar

** -2,2%-punt

*** -4,1%-punt

*** -4,1%-punt

Duur WW-recht
10-18 maanden

** -2,5%-punt

-1,1%-punt

0,0%-punt

19-38 maanden

** -2,0%-punt

*** -3,6%-punt

*** -3,2%-punt

Opleidingsniveau
Lager
Middelbaar
Hoger

* -3,0%-punt

* -4,4%-punt

* -3,6%-punt

** -2,6%-punt

** -3,1%-punt

-0,5%-punt

-1,2%-punt

-1,4%-punt

*** -3,9%-punt

-1,9%-punt

-2,7%-punt

-0,9%-punt
-0,2%-punt

Niveau wens/bemiddelingsberoep
Elementair
Lager
Middelbaar
Hoger

21
22
23

* -2,4%-punt

** -4,1%-punt

*** -3,0%-punt

-2,4%-punt

-0,8%-punt

-0,9%-punt

-2,3%-punt

*** -4,7%-punt

Het gaat hier om beroepen als modeontwerper, grafisch vormgever, acteur/artiest, productieleider/regisseur, tekstschrijver/redacteur en
archivaris.
Het gaat hier om werkzoekenden die niet uit het regulier onderwijs, dat wil zeggen uit de sector Overheid & Onderwijs, afkomstig zijn en
betreft beroepen als leerkracht/docent, praktijkopleider, sportinstructeur, trainer/ coach en (ortho)pedagoog.
Het gaat hier om beroepen als dokters/tandarts/dierenarts/apothekersassistent, medisch secretaresse, verpleeghulp of -kundige en
fysiotherapeut.
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Vervolg tabel 8.2 Effect ABZ op uitkeringsbeslag WW voor subgroepen binnen de doelpopulatie ABZ
Achtergrondkenmerk

WW-percentage 1

WW-percentage 2

WW-percentage 3

* -1,6%-punt

-1,6%-punt

-2,0%-punt

-2,2%-punt

-3,0%-punt

-1,1%-punt

Technisch

* -4,9%-punt

* -5,8%-punt

-4,4%-punt

Transport

** -7,1%-punt

-5,8%-punt

-2,4%-punt

* 8,1%-punt

** 13,3%-punt

** 12,9%-punt

-3,0%-punt

4,1%-punt

-12,7%-punt

0,6%-punt

-3,5%-punt

-5,0%-punt

Gedrag & maatschappij

-2,5%-punt

* -7,1%-punt

* -6,2%-punt

Cultureel

-0,9%-punt

-3,3%-punt

3,4%-punt

Medisch

-2,0%-punt

-2,3%-punt

-5,0%-punt

Management

-7,2%-punt

*** -18,0%-punt

** -16,0%-punt

*** -3,0%-punt

** -2,9%-punt

-1,3%-punt

-1,1%-punt

-2,5%-punt

-2,9%-punt

Arbeidsuren: minder dan 36 uur per week

** -2,1%-punt

** -3,1%-punt

** -2,3%-punt

Arbeidsuren: minstens 36 uur per week

** -2,5%-punt

* -2,5%-punt

-2,0%-punt

0,3%-punt

** -6,6%-punt

*** -8,0%-punt

** -2,7%-punt

-2,2%-punt

-2,0%-punt

* -1,7%-punt

** -2,8%-punt

-1,8%-punt

*** -4,2%-punt

** -4,4%-punt

* -3,3%-punt

-0,9%-punt

* -2,7%-punt

** -3,1%-punt
-0,2%-punt

Soort wens/bemiddelingsberoep
Administratief, commercieel
Verzorgend

Pedagogisch
Agrarisch
Beveiliging, juridisch

Beschikbaarstelling voor arbeid
Deeltijds
Voltijds
Kenmerken baan voor WW

Uitzendbaan
Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Baanduur: maximaal 1 jaar
Baanduur: 1 tot 5 jaar
Baanduur: minimaal 5 jaar

-1,8%-punt

-2,6%-punt

WW-dagloon: maximaal € 100

*** -2,9%-punt

** -3,1%-punt

-1,2%-punt

WW-dagloon: meer dan € 100

* -1,7%-punt

** -2,8%-punt

*** -3,3%-punt

** -4,4%-punt

** -6,7%-punt

-3,7%-punt

-0,9%-punt

-0,4%-punt

-1,2%-punt

* -3,8%-punt

-2,7%-punt

0,1%-punt

** -2,2%-punt

** -2,4%-punt

-2,0%-punt

-2,7%-punt

-4,9%-punt

-3,0%-punt

Kansprofiel Werkverkenner
1-50% kans op werk binnen 12 maanden
50-100% kans op werk binnen 12 maanden
Werkverkenner niet ingevuld
Situatie op referentiedatum ABZ
Volledig werkloos, geen dienstverband
Deels werkloos, want lopend dienstverband
◊

WW-percentage: het effect van ABZ op het gemiddeld percentage van de tijd dat men een WW-uitkering heeft in maand een tot en met zes

na inzet van ABZ.
WW-percentage 2: het effect van ABZ op het gemiddeld percentage van de tijd dat men een WW-uitkering heeft in maand zeven tot en met
twaalf na inzet van ABZ.
◊◊◊ WW-percentage 3: het effect van ABZ op het gemiddeld percentage van de tijd dat men een WW-uitkering heeft in maand dertien tot en met
achttien na inzet van ABZ.
*
Significant op 10%-niveau.
**
Significant op 5%-niveau.
*** Significant op 1%-niveau.
◊◊

Uit de tabel blijkt dat het inzetten van ABZ vooral het uitkeringsbeslag WW verlaagt bij werkzoekenden die:
 lager zijn opgeleid;
 als manager of in een technisch beroep aan de slag willen;
 vanuit een kortdurend dienstverband van hooguit 1 jaar in de WW zijn gestroomd;
 volgens de Werkverkenner relatief weinig kans hebben op werk.
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Louter op de korte termijn van een half jaar vermindert ABZ het uitkeringsbeslag WW ook bij werkzoekenden die:
 relatief jong zijn, want een leeftijd tussen twintig en dertig jaar hebben;
 een beroep op middelbaar niveau zoeken;
 als chauffeur of bezorger aan de slag willen;
 zich niet voltijds maar deeltijds voor arbeid beschikbaar stellen;
 een relatief laag WW-dagloon van hooguit € 100 hebben.
Louter op de langere termijn van minstens een jaar vermindert ABZ het uitkeringsbeslag WW ook bij werkzoekenden
die:
 man zijn;
 relatief oud zijn, want een leeftijd tussen veertig en vijftig jaar hebben;
 relatief lang, want minstens 19 maanden, recht hebben op een WW-uitkering;
 hoger zijn opgeleid;
 zich voltijds voor arbeid beschikbaar stellen;
 voor instroom in de WW in een uitzendbaan werkzaam waren;
 voor instroom in de WW meer dan 1 jaar maar maximaal 5 jaar werkzaam waren;
 een relatief hoog WW-dagloon van meer dan € 100 hebben.
Uit de tabel blijkt dat inzet van ABZ het uitkeringsbeslag WW significant en blijvend verhoogt bij werkzoekenden die in
een pedagogisch beroep aan de slag willen. Voor deze groep zagen we eerder ook al een negatief effect van ABZ op de
arbeidsparticipatie.

8.3. Effecten en inzet van ABZ voor subgroepen binnen de doelpopulatie
Om goed en snel zicht te krijgen op de effecten van ABZ voor de onderscheiden subgroepen hebben we in tabel 8.3 met
een plus- of minteken de effecten op arbeidsparticipatie en uitkeringsbeslag WW weergegeven die duidelijk afwijken van
het gemiddelde. Een ‘+’ betekent dat het effect boven gemiddeld is, dat wil zeggen er meer dan 0,5%punt boven ligt.
Een ‘-‘ betekent dat het effect onder gemiddeld is, dat wil zeggen er meer dan 0,5%punt onder ligt. Als het teken
tussen haakjes staat is het verschil met het gemiddelde groot, maar is het effect niet significant op 5%niveau. Bij ‘WWbeslag’ geven de cijfers tussen haakjes aan op welke periode van zes maanden het teken betrekking heeft: op de
eerste, tweede of derde periode na inzet van ABZ. Twee plusjes betekent dat het effect voor alle drie perioden boven
gemiddeld is. Omdat de subgroepen sterk in omvang verschillen is bij het toekennen van plusjes en minnetjes niet
louter naar de significantie, maar ook naar de omvang van de effecten gekeken. Bij arbeidsparticipatie zijn de effecten
voor beide onderscheiden perioden in de beoordeling betrokken.
Om te kunnen beoordelen hoe de inzet van ABZ zich verhoudt tot de effecten van ABZ, bevat de tabel in de derde
kolom het percentage werkzoekenden binnen de interventiegroep waarvoor ABZ daadwerkelijk is ingezet.
Tabel 8.3 Effecten en inzet van ABZ voor subgroepen binnen de doelpopulatie ABZ
Achtergrondkenmerk

Arbeidsparticipatie

Geslacht
Man

WW-beslag

Inzet ABZ

-0,5%-punt

6147400%

+(3)

41%

Vrouw

47%

Leeftijd
20-29 jaar
30-39 jaar

+(1)
+

40-49 jaar
10-18 maanden
19-38 maanden

45%
+(2,3)

Duur WW-recht

37%
46%

1,9%-punt
(+)

43%
+(2,3)

46%

++

40%

Opleidingsniveau
Lager
Middelbaar
Hoger
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+(3)

49%
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Vervolg tabel 8.3 Effecten en inzet van ABZ voor subgroepen binnen de doelpopulatie ABZ
Achtergrondkenmerk

WW-percentage 1

WW-percentage 2

WW-percentage 3

Niveau wens/bemiddelingsberoep
Elementair

40%

Lager
Middelbaar

+

Hoger

+(2)

42%

+(1)

46%

+(3)

48%

Soort wens/bemiddelingsberoep
Administratief, commercieel

50%

Verzorgend

43%

Technisch

+(1,2)

36%

Transport

+(1,2)

37%

Pedagogisch

-

--

45%

Agrarisch

39%

Beveiliging, juridisch

43%

Gedrag & maatschappij

47%

Cultureel

(+)

48%

Medisch

(-)

43%

Management

(+)

++

48%

+(1)

47%

Beschikbaarstelling voor arbeid
Deeltijds
Voltijds

+

42%

Kenmerken baan voor WW
Arbeidsuren: minder dan 36 uur per week

46%

Arbeidsuren: minstens 36 uur per week

+

Uitzendbaan

42%
+(2,3)

38%

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

44%

Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

50%

Baanduur: maximaal 1 jaar
Baanduur: 1 tot 5 jaar

+

++

43%

(+)

+(3)

47%

Baanduur: minimaal 5 jaar

52%

WW-dagloon: maximaal € 100

+

WW-dagloon: meer dan € 100

+(1)

44%

+(3)

46%

Kansprofiel Werkverkenner
1-50% kans op werk binnen 12 maanden

++

50-100% kans op werk binnen 12 maanden

49%
52%

Werkverkenner niet ingevuld

+(1)

39%

Situatie op referentiedatum ABZ
Volledig werkloos, geen dienstverband
Deels werkloos, want lopend dienstverband

+
(-)

51%
+(2)

30%

Uit de tabel blijkt dat slechts voor enkele groepen werkzoekenden de effecten van ABZ geheel eenduidig zijn. Hoewel
niet in alle gevallen significant zijn de effecten op arbeidsparticipatie en uitkeringsbeslag WW relatief groot
voor werkzoekenden die:
 een beroep op middelbaar niveau zoeken, met louter op korte termijn een groot effect;
 als manager aan de slag willen;
 vanuit een kort dienstverband (hooguit 1 jaar) in de WW zijn gestroomd.
De effecten zijn negatief voor werkzoekenden die in een pedagogisch beroep aan de slag willen.
Daarnaast is voor sommige groepen werkzoekenden sprake van een bovengemiddeld effect op slechts een van beide
aspecten (arbeidsparticipatie of uitkeringsbeslag WW).

Zoek het breed! Effectevaluatie ABZ

40

Het effect op arbeidsparticipatie is bovengemiddeld voor:
 dertigers;
 werkzoekenden die zich voltijds beschikbaar stellen voor arbeid;
 werkzoekenden die vanuit een volledige baan in de WW zijn gestroomd;
 werkzoekenden die volledig werkloos zijn op het moment dat ABZ wordt ingezet.
Het effect op uitkeringsbeslag WW is bovengemiddeld voor:
 lager opgeleiden;
 werkzoekenden die in een technisch beroep of als chauffeur/bezorger aan de slag willen;
 werkzoekenden die zich slechts deeltijds beschikbaar stellen voor arbeid;
 werkzoekenden die volgens de Werkverkenner relatief weinig kans hebben op werk;
 werkzoekenden die voor instroom in de WW een uitzendbaan hadden, maar alleen op langere termijn.
Inzet van ABZ lijkt eerder een negatief dan een positief effect op de arbeidsparticipatie te hebben voor werkzoekenden
die:
 in een medisch beroep24 aan de slag willen;
 naast hun uitkering werken op het moment dat ABZ wordt ingezet.
Verder valt op dat het effect op het uitkeringsbeslag WW zich eerder voordoet bij jongeren (twintigers), mensen
met een relatief kort WW-recht en een relatief laag dagloon en later bij werkzoekenden, vooral mannen, die al wat
ouder zijn (veertigers), met een relatief lang WW-recht en een relatief hoog dagloon, die hoger zijn opgeleid en een
beroep op hoger niveau zoeken. Vermoedelijk speelt het resterend recht op WW hierbij een belangrijke rol.
Tot slot en deels in aansluiting op het vorige valt ook op dat voor enkele groepen de effecten van ABZ op
arbeidsparticipatie en uitkeringsbeslag WW niet consistent met elkaar zijn:
 bij dertigers heeft ABZ wel effect op de arbeidsparticipatie maar niet op het uitkeringsbeslag WW, terwijl bij
veertigers juist het omgekeerde geldt;
 bij mensen met korter recht op WW (hooguit 18 maanden) heeft ABZ wel effect op de arbeidsparticipatie maar
nauwelijks op het uitkeringsbeslag WW, terwijl bij mensen met langer recht op WW (minstens 19 maanden) precies
het omgekeerde geldt;
 bij mensen die zich slechts deeltijds voor arbeid beschikbaar stellen heeft ABZ geen aantoonbaar effect op de
arbeidsparticipatie maar op korte termijn juist wel op het uitkeringsbeslag WW, terwijl bij mensen die zich voltijds
beschikbaar stellen het omgekeerde geldt.
Voor deze inconsistentie hebben we geen verklaring. Enerzijds kan ABZ ook op andere vormen van uitstroom dan naar
werk van invloed zijn, zoals uitstroom wegens het zich niet langer beschikbaar stellen voor arbeid. Anderzijds betekent
het vergroten van de arbeidsparticipatie niet per definitie dat men geen beroep meer hoeft te doen op een WWuitkering. Bij mensen met korter recht op WW kan meespelen dat het resterend WW-recht bij werkaanvaarding
doorgaans gering en minder groot zal zijn dan bij mensen met langer recht op WW. Daardoor mag je hier eerder een
aantoonbaar effect op arbeidsparticipatie dan op uitkeringsbeslag WW verwachten.

Verhouding tussen effect en inzet
Als we kijken naar de mate waarin ABZ is ingezet, dan blijkt ABZ binnen de interventiegroep voor 45% van de
werkzoekenden te zijn ingezet. Tussen de onderscheiden groepen werkzoekenden zijn de verschillen in inzet over het
algemeen betrekkelijk gering. Uit de tabel blijkt daarnaast ook dat er tussen inzet en effectiviteit geen duidelijk verband
bestaat.
Als we kijken naar de groepen werkzoekenden waarvoor ABZ relatief vaak is ingezet, dat wil zeggen in minstens 50%
van de gevallen, dan blijkt bij slechts een van de zeven groepen waarvoor dit geldt het effect boven gemiddeld te zijn.
Dat is de groep die volledig werkloos is want geheel zonder werk op het moment dat ABZ wordt ingezet. Het effect op
de arbeidsparticipatie is voor deze groep relatief groot. Omgekeerd geldt voor geen van deze groepen dat de effecten
onder gemiddeld zijn.
Als we kijken naar de groepen werkzoekenden waarvoor ABZ relatief weinig is ingezet, dat wil zeggen in minder dan
40% van de gevallen, dan blijkt bij vijf van de zeven groepen waarvoor dit geldt het effect op het uitkeringsbeslag WW
deels bovengemiddeld te zijn. Het gaat hier om jongeren (twintigers), werkzoekenden die in een technisch beroep of als
chauffeur/bezorger aan de slag willen, voorafgaand aan de WW in een uitzendbaan werkten of de Werkverkenner niet
hebben ingevuld. Daartegenover staat dat bij de groep waarvoor ABZ het minst is ingezet, werkzoekenden die op het
moment van inzet slechts deels werkloos want werkend naast hun uitkering, het effect op de arbeidsparticipatie eerder
negatief dan positief lijkt.

24

Het gaat hier om beroepen als dokters/tandarts/dierenarts/apothekersassistent, medisch secretaresse, verpleeghulp of -kundige en
fysiotherapeut.
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8.4. Conclusie
Tussen de onderscheiden subgroepen zijn de verschillen in effectiviteit van ABZ over het algemeen betrekkelijk gering.
Hierop zijn echter twee uitzonderingen: voor managers heeft ABZ grote positieve effecten op zowel arbeidsparticipatie
als uitkeringsbeslag WW en voor mensen met een pedagogisch beroep25 grote negatieve effecten. ABZ is verder vooral
effectief voor werkzoekenden die vanuit een kort dienstverband van hooguit een jaar in de WW zijn gestroomd en op
korte termijn ook voor werkzoekenden op middelbaar beroepsniveau.
Daarnaast is het effect op arbeidsparticipatie relatief groot voor dertigers, werkzoekenden die zich voltijds beschikbaar
stellen voor arbeid, die vanuit een volledige baan in de WW zijn gestroomd, die volledig werkloos zijn op het moment
dat ABZ wordt ingezet en die in een cultureel beroep26 aan de slag willen. Voor werkzoekenden met een medisch
beroep en mensen die werken naast hun uitkering op het moment dat ABZ wordt ingezet, lijkt het effect eerder negatief
dan positief.’
Het effect op het uitkeringsbeslag WW is relatief groot voor lager opgeleiden, technici, chauffeurs/ bezorgers,
werkzoekenden die zich slechts deeltijds beschikbaar stellen voor arbeid en mensen die volgens de Werkverkenner
weinig kans hebben op werk. Op iets langere termijn geldt dit ook voor mensen die voor instroom in de WW een
uitzendbaan hadden. De termijn waarop en waarbinnen het effect van ABZ op de WW zich manifesteert, hangt sterk
samen met leeftijd en duur van het WW-recht: bij jongeren (twintigers) met een relatief kort recht en laag dagloon doet
het zich alleen in het eerste half jaar na inzet van ABZ voor, bij - vooral hoger opgeleide - ‘ouderen’ (veertigers) met een
relatief lang recht en hoog dagloon pas op zijn vroegst een half jaar na inzet.
Tussen de onderscheiden subgroepen zijn er geen grote verschillen in inzet van ABZ, met uitzondering van de groep
mensen die naast hun uitkering werken. Voor hen is ABZ relatief weinig ingezet. Gezien de afwezigheid van een positief
effect op de arbeidsparticipatie lijkt dit terecht. Verder bestaat er geen duidelijke relatie tussen inzetfrequentie en
effectiviteit van ABZ.

25
26

Het gaat hier om werkzoekenden die niet uit het regulier onderwijs, dat wil zeggen uit de sector Overheid & Onderwijs, afkomstig zijn en
betreft beroepen als leerkracht/docent, praktijkopleider, sportinstructeur, trainer/ coach en (ortho)pedagoog.
Het gaat hier om beroepen als modeontwerper, grafisch vormgever, acteur/artiest, productieleider/regisseur, tekstschrijver/redacteur en
archivaris.
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9. Effect van ABZ op uitkeringslasten WW
en inkomenspositie klant
ABZ is kosteneffectief ingezet: de kosten van inzet worden ruimschoots gecompenseerd door besparingen op de
uitkeringslasten WW. De terugverdientijd bedraagt elf maanden. Ook de klanten zijn financieel gezien beter af: het
eerste half jaar na interventie leidt inzet van ABZ gemiddeld tot een significant hoger inkomen van maximaal € 150 per
maand. Dit hogere inkomen is vermoedelijk te danken aan het feit dat er in dat eerste half jaar dankzij ABZ meer
mensen aan het werk zijn.

9.1. Kosteneffectiviteit: effect van ABZ op uitkeringslasten WW
Voor ABZ is door het ministerie van SZW gedurende 2,5 jaar op jaarbasis € 10 miljoen beschikbaar gesteld. De vraag is
of deze kosten dankzij de inzet van ABZ worden terugverdiend door een besparing op de uitkeringslasten WW. Het
onderhavige onderzoek, dat antwoord moet geven op deze vraag, heeft betrekking op mensen die in de periode
oktober 2014 – oktober 2016 in de WW zijn ingestroomd. Een periode van twee jaar dus, wat betekent dat het hier
gaat om een bedrag van € 20 miljoen. Volgens administratie van UWV is in die periode voor ruim 68 duizend mensen
ABZ ingezet. Daarvan zijn er bijna 58 duizend in het onderzoek betrokken. Voor deze 58 mensen is de gemiddelde
besparing op de uitkeringslasten WW per persoon per maand berekend. Figuur 9.1 laat zien hoe het besparingsbedrag
zich ontwikkelt in de tijd.
Figuur 9.1 Effect ABZ op bespaarde uitkeringslasten WW per persoon (in euro’s cumulatief)
1.000
900
800

ABZ-effect

700
600
500
400
300
200
100
0
-100

Terugverdientijd
0

3

6

9

12

15

18

Aantal maanden na interventie

95%-Betrouwbaarheidsinterval

90%-Betrouwbaarheidsinterval

ABZ-effect

Al eerder hebben we gezien dat ABZ ook op langere termijn, in ieder geval tot achttien maanden na de interventie, het
beroep op de WW vermindert. Dit vertaalt zich in een continue toename van besparingen op de uitkeringslasten WW.
Om de kosten terug te verdienen moet per persoon een bedrag van circa € 345 op de WW-lasten worden bespaard.27
Elf maanden na de interventie is gemiddeld per persoon een bedrag van € 350 bespaard. 28 De terugverdientijd
bedraagt dus elf maanden. Geconcludeerd kan worden dat ABZ indertijd kosteneffectief is ingezet: de kosten van inzet
zijn ruimschoots gecompenseerd door besparingen op de uitkeringslasten WW.

27
28

Dit bedrag is berekend door de totale uitgaven aan ABZ gedurende het onderzoek, te weten € 20 miljoen, te delen door het aantal mensen
waarvoor ABZ gedurende het onderzoek is ingezet, namelijk 58 duizend.
Dit bedrag is op vergelijkbare wijze berekend als de effecten van ABZ in hoofdstuk 7 (zie pag. 29), alleen betreft het hier de cumulatie van
de per persoon per maand na inzet ABZ ontvangen uitkeringsbedragen WW.
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9.2. Effect van ABZ op de inkomenspositie van de klant
Een andere vraag is welk effect het inzetten van ABZ heeft op de inkomenspositie van WW-klanten: gaan zij er in
inkomen op voor- of achteruit? Om dit na te gaan moet worden gekeken naar het effect van ABZ op de ontwikkeling
van het totale inkomen per persoon, dat wil zeggen het totaal van WW-uitkeringen en arbeidsinkomsten uit zowel
nieuwe dienstverbanden als dienstverbanden die reeds op de referentiedatum naast de WW-uitkering lopen. Figuur 9.2
laat het effect van ABZ op de ontwikkeling van dit totale inkomen zien.
Figuur 9.2 Effect ABZ op het totale inkomen per persoon per maand (in euro’s)
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Al eerder zagen we dat inzet van ABZ alleen gedurende de eerste periode van zes maanden na inzet een positief effect
heeft op de arbeidsparticipatie. Dit zien we terug in de inkomenspositie: het eerste half jaar na de interventie leidt inzet
van ABZ tot een significant hoger inkomen. Maximaal bedraagt het verschil bijna € 150 per maand. Tussen zes en
negen maanden blijft het verschil in inkomen min of meer constant, maar is dan niet langer significant, om vervolgens
geleidelijk af te nemen.

9.3. Conclusie
ABZ is kosteneffectief ingezet: de kosten van inzet worden ruimschoots gecompenseerd door besparingen op de
uitkeringslasten WW. De terugverdientijd bedraagt elf maanden. Ook de klanten zijn financieel gezien beter af: het
eerste half jaar na interventie leidt inzet van ABZ gemiddeld tot een significant hoger inkomen van maximaal € 150 per
maand. Dit hogere inkomen is vermoedelijk te danken aan het feit dat er in dat eerste half jaar dankzij ABZ meer
mensen aan het werk zijn.
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10. Effect van ABZ op de klanttevredenheid
Het inzetten van ABZ heeft geen invloed op de tevredenheid van WW-klanten over de dienstverlening van UWV. Na het
gesprek hierover begrijpen bijna alle klanten wat er met breder zoeken wordt bedoeld, waarom zij hun zoekgedag
moeten verbreden en wat er van hen wordt verwacht. Bijna iedereen vindt het gesprek en de daarin gemaakte
afspraken dan ook duidelijk en nuttig. Ruim veertig procent van de klanten die aan het onderzoek hebben meegewerkt
geeft aan nieuwe mogelijkheden te zien om werk te vinden. Een derde van de klanten denkt drie maanden na het
gesprek positiever over het vinden van werk nu men breder naar werk zoekt.

10.1. Onderzoekaanpak
Onderzoeksbureau MWM2 heeft in opdracht van UWV in mei 2016 een klantonderzoek verricht naar de vraag hoe
klanten ABZ ervaren en waarderen en welke invloed ABZ heeft op de klanttevredenheid.
Klanten die met ABZ te maken hebben gehad zijn per e-mail uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen. In
totaal deden 631 klanten mee. Het gaat hier om klanten met wie in de zevende maand is afgesproken dat zij hun
zoekgedrag gaan verbreden (427 respondenten) en klanten met wie in de tiende maand is nagegaan of zij zich aan de
afspraken hebben gehouden (204 respondenten). Naar geslacht, leeftijd en opleidingsniveau vormt de responsgroep
een representatieve afspiegeling van de benaderde groep klanten. De betrekkelijk geringe afwijkingen zijn niet van
invloed op de belangrijkste resultaten. Hieronder volgt een overzicht van het aantal klanten dat is uitgenodigd en het
aantal klanten dat de vragenlijst heeft ingevuld.
Tabel 10.1 Overzicht respons klantonderzoek

Zevende maand
Tiende maand
Totaal

Uitgenodigd

Meegedaan

Percentage

1.429

427

30%

727

204

28%

2.156

631

29%

10.2. Ervaringen met ABZ en gevolgen voor de klanttevredenheid
In het onderzoek is aan alle klanten allereerst gevraagd hoe tevreden zij zijn over de dienstverlening rondom ABZ. De
resultaten zijn in figuur 10.1 weergegeven.
Zoals uit figuur 10.1 blijkt, is zes op de tien klanten (zeer) tevreden over de dienstverlening. Een op de zeven klanten is
(zeer) ontevreden. Uitgedrukt in een rapportcijfer geeft een kwart de dienstverlening een 8 of hoger en een kwart een
onvoldoende. Dit resulteert in een gemiddeld rapportcijfer van 6,4. Dit cijfer komt goed overeen met het gemiddelde
rapportcijfer van 6,5 voor de vergelijkbare klantgroep (maximaal 50 jaar oud en gedurende vier tot twaalf maanden
WW) bij de reguliere klantgerichtheidsmonitor (KGM). ABZ gaat dus niet gepaard met een lagere klanttevredenheid.
Evenmin neemt de tevredenheid over de dienstverlening af naarmate het proces vordert. Negen op de tien klanten
heeft begrip voor het feit dat men breder naar werk moet gaan zoeken.
Jonge klanten (< 35 jaar) en klanten met een middelbare opleiding geven gemiddeld de laagste cijfers (6,1 tot 6,2).
Reden waarom jonge klanten ABZ lage scores geven, kan zijn dat ze vaak nog starters zijn en graag een baan willen
binnen hun eigen opleiding en/of vakgebied. Oudere klanten zijn eerder tevreden als zij überhaupt een baan vinden,
binnen welk vakgebied dan ook. Een mogelijke verklaring waarom klanten met een middelbare opleiding lagere scores
geven dan klanten met een hoger of lager opleidingsniveau, kan zijn dat de banen in dit segment van de arbeidsmarkt
het meest onder druk staan. Daardoor kan het zijn dat klanten met een middelbare opleiding door ABZ vaker moeten
inleveren op het niveau van hun werk.

Zoek het breed! Effectevaluatie ABZ

45

Figuur 10.1 Tevredenheid over dienstverlening rond ABZ
Rapportcijfer dienstverlening
6,4
25%
Goed (8 of hoger)
Voldoende (6 of 7)

50%

Onvoldoende (5 of lager)

25%

Tevredenheid over dienstverlening
Zeer tevreden
11%

Tevreden

3% 2% 8%

Neutraal
Ontevreden

27%

49%

Zeer ontevreden
Geen mening

58%

14%

De informatie die respondenten tijdens het gesprek in de zevende maand WW van de adviseur hebben gekregen en de
met hen gemaakte afspraken, zijn volgens velen van hen duidelijk. Gemiddeld worden zowel gesprek als afspraken
beoordeeld met 7,1 voor duidelijkheid en het gesprek met 7,0 voor volledigheid, zie figuur 10.2. Achteraf zijn klanten
wel iets minder te spreken over het feit dat er vanuit UWV afspraken zijn gemaakt over het verbreden van het
zoekgedrag: gemiddeld beoordeelt men dit met 6,3.
Figuur 10.2 Duidelijkheid gesprek en afspraken
De informatie die ik tijdens het gesprek (in de zevende maand
WW) heb gekregen was duidelijk

Helemaal mee oneens

10%
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Mee oneens
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86%
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Na het gesprek is voor bijna iedereen (negen op de tien) duidelijk wat er met ‘het verbreden van mijn zoekgedrag’
wordt bedoeld en is voor bijna net zo veel klanten duidelijk waarom zij hun zoekgedrag moeten verbreden. Voor
eveneens negen op de tien klanten is het dan ook duidelijk wat er van hen verwacht wordt met solliciteren, zie figuur
10.3.
Figuur 10.3 Duidelijkheid over verbreden zoekgedrag
Het is mij duidelijk wat er met 'het verbreden van mijn zoekgedrag' bedoeld wordt
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57%
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Mee eens
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Het is mij duidelijk wat er na het gesprek met de adviseur werk
van mij verwacht wordt met solliciteren
6%

Helemaal mee eens
2%

Mee eens

32%

Neutraal
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91%

3%

Het is voor driekwart van de klanten na het gesprek duidelijk dat ze na zes maanden werkloosheid op alle functies, ook
op die met een lager niveau, moeten solliciteren, zie figuur 10.4. Hoogopgeleiden zijn het hier vaker mee eens (80%)
dan laagopgeleiden (68%). Voor acht op de tien klanten is duidelijk wat ‘passend werk’ inhoudt. Een kleine groep (4%)
geeft aan dit niet duidelijk te vinden. Zij zijn het niet eens met de term passend werk, want zij vinden werk dat niet bij
hun voorkeur of niveau aansluit niet ‘passend’.
Figuur 10.4 Bekendheid met passend werk en de sollicitatieplicht
Ik begrijp welke plichten ik heb tijdens de periode dat ik een WW-uitkering ontvang

48%

47%

Helemaal mee eens

4%

94%

2%

Ik begrijp dat ik na 6 maanden op alle functies, ook op een lager niveau, moet solliciteren
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Zowel het zevende als het tiende maand gesprek met de adviseur wordt door (bijna) twee derde van de klanten als
nuttig ervaren. Iets vaker dan het zevende maand gesprek vinden klanten het tiende maand gesprek niet zo nuttig
(18% vs. 14%), zie figuur 10.5. Reden hiervoor is vooral dat er volgens hen niets nieuws werd verteld in het gesprek.
De meerwaarde van dat gesprek wordt dan ook gemiddeld betrekkelijk laag, want met 5,9, beoordeeld.
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Figuur 10.5 Ervaren nut van de gesprekken
Ervaren meerwaarde adviseur: rapportcijfer
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Zowel na het zevende als na het tiende maand gesprek met de adviseur ziet ruim twee op de vijf klanten nieuwe
mogelijkheden om werk te vinden. Dankzij het verbreden van het zoekgedrag is een derde van de klanten positiever
geworden over het vinden van een nieuwe baan. Ook vindt een derde het makkelijker om andere vacatures te vinden,
zie figuur 10.6. Desalniettemin waardeert men de mate waarin de kansen op het vinden van een baan door ABZ zijn
vergroot gemiddeld met slechts 5,6.

Zoek het breed! Effectevaluatie ABZ

49

Figuur 10.6 Gepercipieerde vergroting van de kans op een baan
Mate waarin kansen op het vinden van een baan
zijn vergroot door breder zoekgedrag: rapportcijfer
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Klanten zijn van mening dat de dienstverlening in het kader van ABZ onder andere verbeterd kan worden door meer
aandacht te geven aan de persoonlijke situatie van de klant. Dit werd het meest genoemd. Het kan worden gerealiseerd
door bijvoorbeeld beter te luisteren naar de klant of door specifieke arbeidsmarktadviseurs in te zetten. Daarnaast kan
de dienstverlening volgens de klanten verbeterd worden door meer mogelijkheden tot opleiding en bij- of omscholing
aan te bieden en door meer mogelijkheden te organiseren om in contact te komen met werkgevers.

10.3. Conclusie
Het inzetten van ABZ heeft geen invloed op de tevredenheid van WW-klanten over de dienstverlening van UWV. Na het
gesprek hierover begrijpen bijna alle klanten wat er met breder zoeken wordt bedoeld, waarom zij hun zoekgedag
moeten verbreden en wat er van hen wordt verwacht. Bijna iedereen vindt het gesprek en de daarin gemaakte
afspraken dan ook duidelijk en nuttig. Ruim veertig procent van de klanten die aan het onderzoek hebben meegewerkt
geeft aan nieuwe mogelijkheden te zien om werk te vinden. Een derde van de klanten denkt drie maanden na het
gesprek positiever over het vinden van werk nu men breder naar werk zoekt. Suggesties ter verbetering van de
dienstverlening in het kader van ABZ betreffen niet geheel verrassend vooral voorstellen voor meer maatwerk, meer
mogelijkheden tot scholing en het organiseren van meer gelegenheden op direct contact met werkgevers.
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11. Conclusie en discussie
Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de effecten van het inzetten van ABZ (Activering Breder
Zoekgedrag) bij WW-klanten jonger dan 50 jaar in de periode april 2015 – april 2017. Inzet van ABZ komt er neer dat
adviseurs van UWV gesprekken voeren met werkzoekenden in de zevende of achtste maand van werkloosheid om hun
zoekgedrag en sollicitatieactiviteiten te verbreden teneinde hun kans op werk te vergroten en het beroep op de WW te
verminderen.
Aan het onderzoek ligt de volgende vraagstelling ten grondslag: Wat is het effect van ABZ op de arbeidsmarktpositie
van werkzoekenden met een WW-uitkering, tot uitdrukking komend in
1. het zoekgedrag;
2. het sollicitatiegedrag;
3. de arbeidsparticipatie;
4. het uitkeringsbeslag WW;
5. de uitkeringslasten WW en
6. de klanttevredenheid?
Daarnaast is in het onderzoek nagegaan of ABZ selectief is ingezet, of ABZ van invloed is op de kwaliteit van de nieuwe
baan, wat de effecten van ABZ zijn voor verschillende subgroepen binnen de doelpopulatie van ABZ en welke gevolgen
ABZ heeft voor de inkomenspositie van WW-klanten.
Het onderzoek heeft de volgende resultaten opgeleverd:
1. Gerichte inzet van ABZ verruimt het zoekgedrag
Er zijn duidelijke aanwijzingen dat ABZ selectief en gericht is ingezet voor werkzoekenden die gemiddeld genomen
minder breed naar werk zoeken. Zo bekeken zij in vergelijking met werkzoekenden waarvoor ABZ niet is ingezet
gemiddeld 7%punt minder vaak – niet in 45% maar in 38% van de gevallen - een vacature waarvan de
beroepsrichting afwijkt van het wensberoep. Wel even vaak bekeken zij een vacature onder het niveau van het
wensberoep. Daarnaast zochten zij echter binnen een kleiner geografisch gebied naar werk: de straal waarbinnen
werd gezocht was gemiddeld 5 km korter, want geen 39 km maar 34 km. Effecten op het zoekgedrag konden –
mede door het relatief geringe aantal waarnemingen – alleen aantoonbaar worden vastgesteld voor de straal
waarbinnen naar werk werd gezocht. Inzet van ABZ heeft die straal met ruim 4 km verlengd. Verder zijn er wel
aanwijzingen dat het inzetten van ABZ heeft geleid tot enige verbreding van het zoekgedrag, vooral naar
beroepsrichting, maar werden geen significante effecten gevonden.
2. Gerichte inzet van ABZ verbreedt het sollicitatiegedrag beperkt maar langdurig
ABZ is ook, zij het in beperkte mate, selectief ingezet voor werkzoekenden die minder breed solliciteren. Dit geldt
vooral voor het solliciteren in een andere beroepsrichting, naar beroepsniveau is er niet veel verschil. Hetzelfde
zagen we bij het zoekgedrag. Hoewel de effecten op het sollicitatiegedrag relatief gering zijn, geven de analyses aan
dat het inzetten van ABZ heeft geleid tot een bescheiden, maar wel significante en langdurige verbreding van het
sollicitatiegedrag. Zo solliciteren werkzoekenden tot in ieder geval een jaar na inzet van ABZ in vergelijking met het
eerder gewenste beroep gemiddeld 1 tot 1,5%punt vaker op een vacature in een andere richting of op een lager
niveau dan zonder inzet van ABZ het geval zou zijn geweest.
3. ABZ vergroot de arbeidsparticipatie kort na inzet met twee werkdagen
Het inzetten van ABZ leidt van de derde tot en met de zesde maand na inzet tot een significant grotere kans op
werk in een nieuwe baan. Het effect van ABZ neemt vervolgens geleidelijk af om twaalf maanden na inzet geheel te
verdwijnen. Dit heeft tot gevolg dat ABZ de arbeidsparticipatie gedurende het eerste halfjaar na inzet beperkt maar
wel significant met 1,6%punt doet toenemen. Het gaat hier om ruim twee extra werkdagen per persoon. Inzet van
ABZ blijkt niet van invloed op de kwaliteit van de gevonden baan.
4. ABZ vermindert het uitkeringsbeslag WW met tien uitkeringsdagen
Inzet van ABZ leidt tot een grotere uitstroom uit en een geringer beroep op de WW. Dit effect houdt lang aan.
Gevolg is dat ABZ het uitkeringsbeslag op de WW gedurende elk van de drie onderzochte periode van zes maanden
na inzet significant met circa 2,5%punt doet dalen. Dat zijn ruim drie uitkeringsdagen per persoon per zes
maanden. Voor de gehele onderzochte periode van achttien maanden bedraagt de daling bijna tien uitkeringsdagen.
5. Kosten van ABZ na elf maanden terugverdiend, klanten kort na inzet financieel beter af
ABZ is kosteneffectief ingezet: de kosten van inzet worden ruimschoots gecompenseerd door besparingen op de
uitkeringslasten WW. De terugverdientijd bedraagt elf maanden. Ook de klanten zijn financieel gezien beter af: het
eerste half jaar na interventie leidt inzet van ABZ gemiddeld tot een significant hoger inkomen van maximaal € 150
per maand. Dit hogere inkomen is vermoedelijk te danken aan het feit dat er in dat eerste half jaar dankzij ABZ
meer mensen aan het werk zijn.
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6. ABZ niet van invloed op de klanttevredenheid, klanten begrijpen waarom ABZ wordt ingezet
Het inzetten van ABZ heeft geen invloed op de tevredenheid over de dienstverlening van UWV. Na het gesprek
hierover begrijpen bijna alle WW-klanten wat er met breder zoeken wordt bedoeld, waarom zij hun zoekgedag
moeten verbreden en wat er van hen wordt verwacht. Bijna iedereen vindt het gesprek en de daarin gemaakte
afspraken dan ook duidelijk en nuttig. Ruim veertig procent van de klanten die aan het onderzoek hebben
meegewerkt geeft aan nieuwe mogelijkheden te zien om werk te vinden. Een derde van de klanten denkt drie
maanden na het gesprek positiever over het vinden van een nieuwe baan nu men breder naar werk zoekt.
Suggesties ter verbetering van de dienstverlening met betrekking tot ABZ betreffen niet geheel verrassend vooral
voorstellen voor meer maatwerk, meer scholingsmogelijkheden en het organiseren van meer mogelijkheden tot
direct contact met werkgevers.

Conclusie
ABZ is gericht ingezet voor mensen die gemiddeld genomen iets minder breed naar werk zoeken en solliciteren. Deze
inzet blijkt vervolgens hun zoek- en sollicitatiegedrag inderdaad te verbreden. De effecten zijn bescheiden, maar houden
wel langere tijd aan. Ook op de arbeidsparticipatie heeft ABZ een positief effect. Het effect is echter beperkt, zowel in
omvang als in tijd. In het eerste half jaar na inzet leidt ABZ tot een verhoging van de arbeidsparticipatie met twee
werkdagen per persoon. Na een half jaar neemt het effect van ABZ snel af. Het effect op het uitkeringsbeslag WW is
groter en houdt ook langer aan, tot bijna achttien maanden na inzet van ABZ. Dit leidt tot een vermindering van het
uitkeringsbeslag met gemiddeld tien uitkeringsdagen per persoon. Door de besparing die hiermee op de uitkeringslasten
WW wordt gerealiseerd, worden de kosten van ABZ binnen elf maanden terugverdiend. Achttien maanden na inzet zijn
de baten duidelijk groter dan de kosten. Ook de klanten zijn financieel gezien beter af, zij het uitsluitend in de eerste
periode van een half jaar na inzet van ABZ. Hun inkomen neemt dan met maximaal € 150 per maand toe. ABZ is niet
van invloed op de kwaliteit van de gevonden baan. Evenmin is het van invloed op de tevredenheid over de
dienstverlening van UWV. WW-klanten begrijpen waarom ABZ wordt ingezet en geven aan het gesprek en de gemaakte
afspraken duidelijk en nuttig te vinden.

Effecten van ABZ voor subgroepen binnen de doelpopulatie
Tussen de onderscheiden subgroepen zijn de verschillen in effectiviteit van ABZ over het algemeen betrekkelijk gering.
Hierop zijn echter twee uitzonderingen: voor managers heeft ABZ grote positieve effecten op zowel arbeidsparticipatie
als uitkeringsbeslag WW en voor mensen met een pedagogisch beroep29 grote negatieve effecten. ABZ is verder vooral
effectief voor werkzoekenden die vanuit een kort dienstverband van hooguit een jaar in de WW zijn gestroomd en op
korte termijn ook voor werkzoekenden op middelbaar beroepsniveau.
Daarnaast is het effect op arbeidsparticipatie relatief groot voor dertigers, werkzoekenden die zich voltijds beschikbaar
stellen voor arbeid, die vanuit een volledige baan in de WW zijn gestroomd, die volledig werkloos zijn op het moment
dat ABZ wordt ingezet en die in een cultureel beroep30 aan de slag willen. Voor werkzoekenden met een medisch
beroep en mensen die werken naast hun uitkering op het moment dat ABZ wordt ingezet, lijkt het effect eerder negatief
dan positief.
Het effect op het uitkeringsbeslag WW is relatief groot voor lager opgeleiden, technici, chauffeurs/ bezorgers,
werkzoekenden die zich slechts deeltijds beschikbaar stellen voor arbeid en mensen die volgens de Werkverkenner
weinig kans hebben op werk. Op iets langere termijn geldt dit ook voor mensen die voor instroom in de WW een
uitzendbaan hadden. De termijn waarop en waarbinnen het effect van ABZ op de WW zich manifesteert, hangt sterk
samen met leeftijd en duur van het WW-recht: bij jongeren (twintigers) met een relatief kort recht en laag dagloon doet
het zich alleen het eerste half jaar na inzet van ABZ voor, bij - vooral hoger opgeleide - ‘ouderen’ (veertigers) met een
relatief lang recht en hoog dagloon pas op zijn vroegst een half jaar na inzet.
Tussen de onderscheiden subgroepen zijn er geen grote verschillen in inzet van ABZ, met uitzondering van de groep
mensen die naast hun uitkering werken. Voor hen is ABZ relatief weinig ingezet. Gezien de afwezigheid van een positief
effect op de arbeidsparticipatie lijkt dit terecht. Verder bestaat er geen duidelijke relatie tussen inzetfrequentie en
effectiviteit van ABZ.

Onderzoeksuitkomsten in perspectief
Geconcludeerd kan worden dat ABZ relatief kleine, maar wel significante effecten heeft gehad, waarbij de effecten op
het uitkeringsbeslag WW substantiëler zijn dan die op de arbeidsparticipatie. ABZ kon daardoor kosteneffectief worden
ingezet. Deze uitkomsten zijn nauwelijks verrassend te noemen, want in lijn met die van ander onderzoek naar de
effecten van interventies gericht op verbetering van de arbeidsmarktpositie van werklozen. Zo geeft de effectevaluatie
van het trainingsprogramma Succesvol naar Werk voor 50plussers in de WW, dat deels gelijktijdig met deze
effectevaluatie werd uitgevoerd, vergelijkbare resultaten te zien. Hoewel de effecten van het trainingsprogramma iets
groter zijn dan van ABZ, zijn ook daar de effecten op het uitkeringsbeslag WW groter en duurzamer dan op de
arbeidsparticipatie. En ook daar worden de kosten na ongeveer een jaar terugverdiend. 31
29
30
31

Het gaat hier om werkzoekenden die niet uit het regulier onderwijs, dat wil zeggen uit de sector Overheid & Onderwijs, afkomstig zijn en
betreft beroepen als leerkracht/docent, praktijkopleider, sportinstructeur, trainer/ coach en (ortho)pedagoog.
Het gaat hier om beroepen als modeontwerper, grafisch vormgever, acteur/artiest, productieleider/regisseur, tekstschrijver/redacteur en
archivaris.
Zie Groot, Nynke de en Bas van der Klauw, Resultaten effectmeting Succesvol naar Werk, Eindrapport voor UWV, Vrije Universiteit
Amsterdam, september 2017.
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Gewijzigde WW-dienstverlening
Het is de vraag of de onderzoeksresultaten ook geldig zijn voor het huidige dienstverleningsregime. Inmiddels is de
WW-dienstverlening immers ingrijpend gewijzigd. De vaste contactmomenten in de vierde, zevende en tiende maand
WW zijn losgelaten. Er is meer ruimte gekomen voor persoonlijk contact in de eerste drie maanden WW. De
Werkverkenner vervult daarin een belangrijke rol, want is grotendeels bepalend voor de inzet van dienstverlening.
Werkzoekenden met minder dan 50% kans om binnen twaalf maanden aan het werk te komen worden kort na aanvang
WW uitgenodigd voor een gesprek. Werkzoekenden met meer kans op werk worden in principe pas na een half jaar
WW voor een gesprek uitgenodigd. Werkzoekenden die in het laatste halfjaar van de effectmeting zijn ingestroomd,
hebben met deze nieuwe vorm van dienstverlening te maken gehad. Dat had vooral gevolgen voor de controlegroep.
Daar was sprake van een grote toename van het aantal face-to-facegesprekken en dito afname van online en
telefonisch contact in de zevende maand WW. Welke gevolgen de verandering in dienstverlening precies voor de
effectiviteit van ABZ heeft gehad, weten we niet. Wel weten we dat de effecten van ABZ niet wezenlijk veranderen als
we het laatste instroomcohort buiten de analyse laten.

Effecten van ABZ?
Bovenstaande vraag raakt aan een meer fundamentele vraag: in hoeverre zijn de gevonden effecten daadwerkelijk toe
te schrijven aan de inzet van ABZ en niet louter een gevolg van de face-to-facegesprekken die in het kader van ABZ
met de werkzoekenden zijn gevoerd? Uit ander onderzoek weten we dat gesprekken als zodanig ook al een positief
effect kunnen hebben.32 Uit het onderhavige onderzoek komt naar voren dat een ABZ-gesprek leidt tot een bescheiden
verbreding van het zoek- en sollicitatiegedrag. Of dat ook het geval zou zijn geweest als er alleen een gesprek zou zijn
gevoerd, zonder inzet van ABZ, weten we niet. In dat andere onderzoek is niet gekeken naar de effecten op het zoeken sollicitatiegedrag.
Op basis van het uitgevoerde onderzoek kunnen we niet zeggen wat het effect is van louter de inzet van ABZ, dat wil
zeggen het effect van uitsluitend dat deel van de interventie dat is gericht op verbreding van het zoek- en
sollicitatiegedrag. Als we daarover een uitspraak hadden willen doen, dan had het experiment anders moeten worden
ingericht. Interventie- en controlegroep dienen dan uitsluitend te verschillen in het al dan niet inzetten van ABZ. Er mag
tussen beide groepen dus niet veel verschil zijn in de wijze en mate van contact en dienstverlening, zoals face-tofacegesprekken, wat in dit onderzoek wel het geval was. Dat niet zo’n experiment maar het huidige experiment is
uitgevoerd, heeft naast uitvoeringstechnische problemen vooral te maken met de beleidsmatige vragen die met het
onderzoek moesten worden beantwoord. Allereerst is dit de vraag naar de meerwaarde van ABZ in het verbeteren van
de arbeidsmarktpositie van WW-klanten ten opzichte van de reguliere dienstverlening die tot dan toe werd ingezet.
Daarnaast moest de vraag worden beantwoord of inzet van ABZ leidt tot vermindering van het beroep op de WW en of
met de daaruit resulterende uitkeringsbesparingen de kosten van de dienstverlening worden terugverdiend. En die
kosten betreffen niet het inzetten van ABZ als zodanig, daaraan zijn geen grote kosten verbonden, maar vooral de extra
face-to-facegesprekken die in het kader van ABZ werden gevoerd.

Verbreding inzet ABZ
Een ander punt betreft het feit dat niet alleen de WW-dienstverlening is veranderd, maar als gevolg daarvan ook de
inzet van ABZ. Daar waar ABZ voorheen in het zevende maand evaluatiegesprek werd besproken, is daar met de
nieuwe dienstverlening geen vast moment meer voor beschreven. Met de inbedding in de nieuwe dienstverlening wordt
ABZ niet meer uitsluitend in de zevende maand werkloosheid ingezet. En ook niet meer uitsluitend voor WW-klanten
jonger dan vijftig jaar.33 ABZ kan nu ook in het eerste half jaar werkloosheid en voor vijftigplussers worden ingezet.
Daarbij is inzet in het eerste half jaar vooral adviserend van aard, zonder bindende afspraken, omdat dan nog niet alle
arbeid als passend wordt gezien. Dat is pas na zes maanden werkloosheid het geval.
We weten niet wat het eerder inzetten voor de effectiviteit van ABZ betekent. In het onderzoek was er te weinig variatie
in het moment waarop ABZ werd ingezet - doorgaans in de zevende of achtste maand WW - om hierover zinnige
uitspraken te kunnen doen. Wel weten we uit ander onderzoek dat het verstandig is competentietests niet al te snel na
aanvang werkloosheid in te zetten omdat dit minder effectief is dan latere inzet. 34 Vermoedelijk komt dit omdat
werkzoekenden kort na aanvang werkloosheid nog niet erg open staan voor ander soort werk. Zo bezien kan ook het
eerder inzetten van ABZ minder effectief zijn dan – zoals in het onderzoek - inzet na een half jaar werkloosheid.
Om een indruk te krijgen van het effect van ABZ voor vijftigplussers, kunnen we het best kijken naar de in het
onderzoek gevonden effecten voor veertigers (de oudste leeftijdsgroep in het onderzoek) en mensen die volgens de
Werkverkenner weinig kans hebben op werk (wat voor veel vijftigplussers geldt). Voor geen beide groepen heeft ABZ
een aantoonbaar effect op de arbeidsparticipatie, maar op termijn heeft het dat juist wel op het uitkeringsbeslag WW.
Het is goed mogelijk dat dit ook voor vijftigplussers geldt.

32
33

34

Zie Heyma, Arjan en Siemen van der Werff, Een goed gesprek werkt, (Kosten)effectiviteit van re-integratie-dienstverlening UWV voor de
WW-instroompopulatie 2008-2010, SEO Economisch Onderzoek, maart 2014.
Dat ABZ indertijd niet voor vijftigplussers werd ingezet kwam doordat zij een zekere verplichting hadden deel te nemen aan de training
Succesvol naar Werk. Gevolg was dat ABZ veelal tijdens hun training zou worden ingezet. Ook omdat aan beide interventies
effectevaluaties waren verbonden, werd dit niet wenselijk geacht.
Zie Heyma, Arjan, Re-integratiedienstverlening in de WW: wat werkt voor wie en wanneer?, SEO Economisch Onderzoek, juli 2015.

Zoek het breed! Effectevaluatie ABZ

53

Bijlage I

Uitnodigingsbrief voor ABZ-gesprek
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