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ARTIKELEN

Private arbeidsintegratie: evaluatie van het
Philips Werkgelegenheidsplan

Roy Peijen, Ton Wilthagen, Ruud Muffels & Ronald Dekker*

In Nederland kennen we een activerend re-integratiebeleid dat gericht is op een zo
snel mogelijke overgang naar betaald werk. Echter, in dit publiek arbeidsbemiddelings-
beleid wordt nagenoeg niet geïnvesteerd in scholing om kwetsbare groepen meer per-
spectief te bieden op de arbeidsmarkt. In Nederland bestaat ook een langdurig en
grootschalig privaat programma, waarin (om-/bij)scholing centraal staat. Het Philips
Werkgelegenheidsplan (WGP) biedt werkervaringsplaatsen aan kwetsbare groepen op
de arbeidsmarkt. In dit onderzoek kijken we naar het langetermijneffect van deelname
aan dit programma, tot tien jaar na uitstroom, op het aantal weken per jaar in een
baan. Tevens wordt onderzocht of deelname aan het programma invloed heeft op het
aantal weken in banen die aansluiten bij de vaardigheden van werknemers. Verschil-
in-verschil metingen (middels fixed-effects lineaire panelregressie) laten een positief
langetermijneffect zien voor (oud-)deelnemers op de mate van werkzekerheid en ook
op het verblijf in goede banen. Het grootste effect op zowel werkzekerheid als het
verblijf in goede banen vinden we voor mensen met een arbeidsbeperking en voor
mensen met een migratieachtergrond, twee van de doelgroepen van het programma.

Inleiding

Het re-integratieproces van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt is een struc-
tureel probleem dat zich niet alleen voordoet in tijden van een laagconjunctuur.
Veelal is het een gebrek aan productieve kennis en vaardigheden dat ten
grondslag ligt aan de afstand tot de arbeidsmarkt. Aan de ene kant is het
opleidingsniveau van de beroepsbevolking toegenomen en aan de andere kant
hebben technologische ontwikkelingen ervoor gezorgd dat de vraag naar voorna-
melijk (technisch) midden- en hoogopgeleid personeel is blijven groeien. Hoewel
deze ontwikkelingen per saldo hebben geleid tot meer werkgelegenheid, zijn het
vrijwel dezelfde kwetsbare groepen die steeds buiten de boot dreigen te vallen.
Denk hierbij aan vroegtijdig schoolverlaters, mensen met een migratieachtergrond,
herintredende vrouwen, oudere werklozen en mensen met een fysieke of mentale
arbeidsbeperking.
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In Nederland kennen we een activerend re-integratiebeleid dat erop gericht is zo
snel mogelijk een overgang naar betaald werk te bewerkstelligen. Financiële
prikkels, dat wil zeggen het opleggen van sollicitatie- en andere verplichtingen
met als mogelijke sanctie een korting op de uitkering, beogen wenselijk zoekge-
drag te bewerkstelligen. Het strikte activeringsbeleid van het UWV en de
gemeentelijke sociale dienst zorgt voor een snelle overgang naar betaald werk
(Abbring, Van den Berg, & Van Ours, 2005). Een groot aantal werklozen wordt
op deze manier snel naar banen geleid, maar het is juist voor de genoemde
kwetsbare groepen van belang dat zij hun kennis en vaardigheden (‘menselijk
kapitaal’) opwaarderen alvorens zij op een duurzame plaatsing op de arbeidsmarkt
kunnen rekenen. Door deze té haastige re-integratie, zonder inhaalslag in kennis
en vaardigheden, behouden deze mensen een verhoogd risico op baanverlies,
tijdelijke en slechtbetaalde banen (Heyma & Van der Werff, 2013).
Er wordt nagenoeg niet geïnvesteerd in training of scholing om kwetsbare
groepen meer perspectief te bieden op de arbeidsmarkt. Het budget voor
(om)scholing om werklozen naar werk te begeleiden was in Nederland voor de
economische crisis in 2008 al relatief laag, maar het beschikbare bedrag is zelfs
tijdens en na de crisis nog verder geslonken, terwijl andere landen zoals Duits-
land, België en de Scandinavische landen hiervoor juist meer geld hebben vrijge-
maakt (zie Eurostat, 2018). Er gaan om die reden steeds meer stemmen op voor
investering in ondersteunende maatregelen om voornamelijk deze kwetsbare
groepen op de arbeidsmarkt naar duurzaam werk te begeleiden (zie Koolmees,
2018).
Naast publieke en publiek-private inspanningen voor re-integratie is er in Neder-
land ook een langdurig en grootschalig privaat programma, waarin het opdoen
van relevante werkervaring en (om-/bij)scholing wél centraal staat. Sinds 1983
biedt het Nederlandse elektronicaconcern Philips werkervaringsplaatsen aan
kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt in de vorm van het Philips Werkgelegen-
heidsplan (hierna: WGP). Het van oorsprong Jeugdwerkplan is in de loop der
jaren uitgebouwd tot een programma dat verschillende groepen met een afstand
tot de arbeidsmarkt kansen biedt om een betere arbeidsmarktpositie te verwerven.
Het programma biedt werklozen één tot twee jaar werkervaring en training of
scholing en zodoende wordt geprobeerd om deelnemers naar duurzaam werk te
leiden. Het programma is niet gericht op het bieden van een baan(garantie) bij
Philips zelf, maar op het verhogen van de kans op een succesvolle overgang naar
andere werkgevers en beoogt daarmee bij te dragen aan een duurzame arbeids-
marktplaatsing (Peijen, 2016; WRR, 2007).

De motivatie voor dit onderzoek komt voort uit eerder onderzoek naar het WGP.
Vanuit de literatuur is bekend dat investeringen in menselijk kapitaal zoals
werkervaring en training zich normaliter pas uitbetalen op de lange termijn (zie
Card, Kluve, & Weber, 2017). Gerards, Muysken en Welters (2014) vonden
echter wel een dergelijk kortetermijneffect voor het WGP, namelijk dat (oud-)
deelnemers één jaar na uitstroom van het programma 18% meer kans hadden
op ‘een baan’ dan vergelijkbare werklozen die onder het activeringsbeleid van
het UWV vielen. Aangezien een dergelijk kortetermijneffect zeer ongebruikelijk
is voor dergelijke programma’s, is het interessant om ook het langetermijneffect
van het WGP te onderzoeken. Ook (voormalig) SCP-directeur Paul Schnabel legde

Roy Peijen, Ton Wilthagen, Ruud Muffels & Ronald Dekker

190 Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken 2019 (35) 2



de vraag bij Philips neer naar het effect van deelname aan het WGP op de langere
termijn. Leidt deelname aan het WGP ook tot een duurzame(re) plaatsing op
de arbeidsmarkt of is het gevonden positieve effect slechts van korte duur?
Daarnaast is nog onbekend in hoeverre de banen waarin (oud-)deelnemers terecht
zijn gekomen daadwerkelijk aansluiten bij de (opgewaardeerde) kennis en vaar-
digheden van (oud-)deelnemers.
In dit onderzoek dragen wij bij aan de wetenschappelijke discussie over de vraag
in hoeverre investeringen in menselijk kapitaal door middel van een werkerva-
ringsprogramma kunnen bijdragen aan een duurzame(re) plaatsing op de
arbeidsmarkt in vergelijking tot het publieke activeringsbeleid. Hiervoor wordt
gebruikgemaakt van nationale administratieve data die de gehele Nederlandse
bevolking omvatten. In dit onderzoek zal het langetermijneffect voor deelname
aan het WGP vastgesteld worden voor deze kwetsbare groepen, dat berekend
wordt door de vergelijking te maken met een controlegroep van vergelijkbare
personen die onder het publieke activeringsbeleid van het UWV vielen ten tijde
van hun werkloosheid. De onderzoeksvragen luiden: In welke mate is het Philips
WGP beter in staat om kwetsbare groepen mensen op de arbeidsmarkt naar duurzaam
werk te begeleiden dan het publieke activeringsbeleid? In hoeverre is er een opwaartse
continuïteit op de lange termijn waar te nemen in het carrièreverloop van (oud-)
deelnemers aan het Philips WGP?

Korte historie en opzet van het Philips Werkgelegenheidsplan

Het WGP is in de jaren tachtig ontstaan in tijden van crisis en onvrede over de
aanpak van hoge werkloosheid. In het kader van het Akkoord van Wassenaar
(1982) werden maatregelen genomen als loonmatiging en herverdeling van arbeid
door collectieve arbeidsduurverkorting om de arbeidsdeelname van voornamelijk
kansarme jongeren met een gebrek aan werkervaring te vergroten. Philips was
geen voorstander van de voorgestelde maatregelen om zo meer arbeidsplaatsen
te creëren, mede omdat het moeten aannemen van extra werknemers extra
kosten met zich mee zou brengen en niet per definitie zou leiden tot een hogere
productiviteit van de onderneming, maar eerder tot verslechtering van de con-
currentiepositie van (internationaal georiënteerde) bedrijven. Tegelijkertijd
bestonden er bij Philips wél zorgen over voorziene tekorten aan midden- en
hoogopgeleid personeel (zie Van der Bruggen & Van Schagen, 2001).
Philips ging op zoek naar een stimulerend en inclusief alternatief om kansarme
jongeren kansrijker te maken voor voornamelijk de externe arbeidsmarkt. Het
idee ontstond om binnen Philips werkervaringsplaatsen (op verschillende afde-
lingen en niveaus) met training of scholing van één jaar aan te bieden, zodat
deze jongeren daarna zouden kunnen doorstromen naar het midden- en kleinbe-
drijf. De combinatie van werken en leren zou de (voornamelijk laagopgeleide)
doelgroep voldoende bagage moeten meegeven om een duurzaam verblijf op de
arbeidsmarkt te kunnen bewerkstelligen. Het is nooit de intentie geweest om
het WGP te gebruiken als wervingskanaal, maar er zijn ook (oud-)deelnemers
die via het programma een vaste baan hebben verkregen in het reguliere perso-
neelsbestand van Philips. Daarnaast dient het WGP nog steeds als middel om
een goede relatie met vakbonden te onderhouden. Het WGP is onderdeel van
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het cao-akkoord1 en past ook in het streven naar maatschappelijk verantwoord
ondernemen.

De werving en selectie van kandidaat-deelnemers aan het WGP wordt uitgevoerd
door het lokale arbeidsbureau, tegenwoordig het UWV. Het Philips WGP richt
zich inmiddels op bredere doelgroepen als langdurig werklozen, herintredende
vrouwen, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een arbeidsbeperking
en hogeropgeleiden met een zwakke positie op de arbeidsmarkt (bijvoorbeeld
door een minder courante opleidingsrichting of een gebrek aan sociale vaardig-
heden, al dan niet veroorzaakt door een stoornis in het autistisch spectrum). In
het reguliere traject sluiten deelnemers een ‘kennismakingsovereenkomst’ af voor
de duur van één jaar tegen een vergoeding van het wettelijk minimumloon
ongeacht het opleidingsniveau en beschikt de deelnemer over een budget voor
aanvullende trainingen. Het leerwerktraject biedt twee jaar werkervaring waarbij
deelnemers vier dagen per week werken en één dag in de week een mbo-studie
volgen. In de afgelopen jaren hebben de meeste (oud-)deelnemers in het leer-
werktraject een VAPRO-certificaat behaald, wat een gerenommeerd diploma is
in de procesindustrie. In toenemende mate zijn ook mbo-opleidingen aangeboden
in de richting secretarieel en IT. Voorafgaand aan het WGP wordt gekeken welk
traject en welke aanvullende trainingen het best bij de deelnemer passen.
Een uniek kenmerk van het WGP, in tegenstelling tot bijvoorbeeld gesubsidieerde
arbeid en overige trainingsprogramma’s, is dat WGP-deelnemers niet worden
‘opgehouden’ door het programma. De opzegtermijn is slechts één week, waardoor
deelnemers de mogelijkheid hebben om (bij voorkeur) voor het einde van het
programma een overgang naar een andere baan te maken. Het insluitingseffect
(lock-in effect) bestaat formeel niet, omdat zij gedurende het WGP over een baan
beschikken en vanuit deze (tijdelijke) baan kunnen en zélfs worden gestimuleerd
in het zoeken naar een andere baan (Van Ours, 2004). Aangezien het WGP
‘eindig’ is en externe werkgevers in de regel meer dan het minimumloon betalen,
zorgt dit voor voldoende prikkels voor zoekgedrag onder de WGP-deelnemers
(vergelijk Gesthuizen & Dagevos, 2008). Om het zoekgedrag verder te stimuleren
biedt het WGP ook verplichte trainingen voor het zoeken naar banen, netwerken
en sollicitatievaardigheden, waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is aange-
toond (zie Akkermans, Brenninkmeijer, Schaufeli, & Blonk, 2015). Het ligt in
de lijn der verwachting dat externe werkgevers hun opgewaardeerde kennis en
vaardigheden naarmate het programma vordert meer zullen waarderen dan
voorafgaand aan het WGP in werkloosheid. Deelname aan het WGP betekent
ook dat men niet meer onder het publieke activeringsbeleid valt en meer tijd
heeft om voor zichzelf te bepalen in welke vervolgbaan men het beste tot zijn
of haar recht komt (over het belang daarvan zie Caliendo, Tatsiramos, &
Uhlendorff, 2013).

Theoretisch raamwerk

Achterstand in menselijk kapitaal
Het steeds terugkerende probleem voor groepen met een afstand tot de
arbeidsmarkt is gelegen in onvoldoende menselijk kapitaal (Becker, 1964). Voor
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een deel van de groep geldt dat het niet zozeer een laag niveau van menselijk
kapitaal betreft, maar eerder dat er geen of weinig vraag is naar hun kennis en
vaardigheden. Vroegtijdig schoolverlaters (degenen zonder een startkwalificatie
en de laagopgeleiden) hebben de grootste achterstand op de arbeidsmarkt en
zijn sterk afhankelijk van de economische omstandigheden. Wanneer zij werk
vinden, bestaat dit veelal uit repetitieve taken waarvoor geen vooropleiding is
vereist. Het werk biedt weinig doorgroeikansen (bijvoorbeeld promotie en training
of scholing) en de kans om opnieuw werkloos te worden is groot. Verder is er
een groep werklozen die wel een afgeronde beroepsopleiding heeft maar in de
‘verkeerde’ studierichting waar weinig tot geen vraag naar is. Deze mensen zijn
sterk afhankelijk van het baanaanbod en werken daarom vaak in banen waarvoor
men initieel niet is opgeleid. Uit onderzoek blijkt dat deze ‘mismatches’ op het
gebied van opleidingsniveau en studierichting een langdurig negatieve uitwerking
kunnen hebben op de loonontwikkeling en bovendien op de werkzekerheid van
mensen (Van de Werfhorst & Kraaykamp, 2001; Wolbers, 2003).
Het ontbreken van de gevraagde kwalificaties en/of werkervaring betekent een
smet op het blazoen (scarring) van werknemers. Zowel op korte als lange termijn
kan dit resulteren in periodes van (langdurige) werkloosheid (zie Ruhm, 1991).
Deze achterstand wordt niet goedgemaakt door beleid dat vooral gericht is op
het aansturen tot het vinden van betaalde baan, waarvoor deze kwetsbare
groepen veelal niet de juiste kwalificaties hebben. Dit zorgt er dan mogelijk voor
dat zij langer werkloos blijven, waarmee hun positie op de arbeidsmarkt verder
verslechtert. Tijdens werkloosheid verouderen productieve kennis en vaardigheden
doordat ze niet worden gebruikt en verder ontwikkeld (zie De Grip & Van Loo
2002). Het is daarom ook dat activeringsbeleid erop is toegespitst om zo snel
mogelijk uitkeringsgerechtigden te laten uitstromen naar betaald werk. Door
middel van sollicitatieverplichtingen en de dreigende korting op de uitkering
wordt wenselijk zoekgedrag aangemoedigd. De achterliggende gedachte is dat de
opbouw van menselijk kapitaal gaat herstarten indien uitkeringsgerechtigden
weer werk vinden en onder scholingsregelingen en -fondsen gaan vallen. Deze
opvatting, die ten grondslag ligt aan de aanpak binnen het publieke activerings-
beleid, lijkt echter ietwat achterhaald. De Nederlandse arbeidsmarkt is namelijk
veel dynamischer geworden; zeker voor Europese begrippen is er een forse toe-
name van de flexibele schil (Eurofound, 2016).
Bovendien mogen uitkeringsgerechtigden sinds 1 juli 2015 nog maar zes (in
plaats van twaalf) maanden zoeken naar een baan voordat elke baan als passend
beschouwd wordt. Daarmee is het risico toegenomen dat mensen met niet de
‘juiste’ vaardigheden (dat wil zeggen vaardigheden waar minder vraag naar is)
als het ware in voor hen minder goede banen ‘geduwd’ worden. In zeker opzicht
draagt het publieke activeringsbeleid hiermee bij aan de toenemende ongelijkheid
tussen enerzijds diegenen die succesvol zijn in hun carrières en anderzijds
kwetsbare groepen met ontoereikend menselijk kapitaal (zie Gangl, 2006). Onder
de huidige aanpak is er een verhoogd risico dat deze kwetsbare groep mensen
vast komt te zitten in de flexibele schil en als gevolg daarvan de kans om in
betere banen te geraken in sterke mate belemmerd ziet worden (Wolbers, 2003).
Naarmate de tijd in de flexibele schil vordert kan dit op lange termijn leiden
tot een grotere kans op baanverlies en periodes van (langdurige) werkloosheid.
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Om bovenstaande redenen zijn werkgevers ook terughoudend in het investeren
in training of scholing van hun flexibele arbeidskrachten, omdat enerzijds dit
ofwel onnodig is voor het werk dat zij verrichten of omdat anderzijds de toekomst
van deze medewerkers in het bedrijf relatief onzeker is, waardoor de investering
niet valt terug te verdienen op korte termijn (Fouarge, De Grip, Smits, & De
Vries, 2012). Het Nederlandse activeringsbeleid gaat ervan uit dat mensen een-
maal beland in een nieuwe baan hun zoektocht naar een betere baan zullen
voortzetten. Het is immers gemakkelijker om in een nieuwe baan te geraken
vanuit werk dan vanuit werkloosheid (Sicherman & Galor, 1990; Thurow, 1972).
Het is echter de vraag of de opgedane werkervaring in de flexibele schil voldoende
is om werkgevers te overtuigen van de gevraagde kennis en vaardigheden. Het
gaat immers meestal om laag- en ongeschoolde arbeid met weinig tot geen
aanvullende training. In dat opzicht zullen deze arbeidskrachten nog steeds
moeizaam kunnen concurreren met mensen die vanuit een reguliere baan solli-
citeren. Eerder onderzoek liet gemengde resultaten zien voor een dergelijk opstap-
effect (stepping stone) voor flexibele contracten die omgezet worden naar vaste
contracten (Gash, 2008; Giesecke & Groß, 2003; Mooi-Reci & Dekker, 2013).

Investeren in menselijk kapitaal
De essentie van het WGP betreft een substantiële investering in het menselijk
kapitaal van de deelnemers, die hoe dan ook groter is in het WGP dan tijdens
de werkloosheidsperiode als men onder het publieke activeringsbeleid valt. De
mate van investering verschilt evenwel en hangt af van de startpositie (de initiële
achterstand) en hangt uiteraard af van wat de deelnemer zelf uit de WGP-periode
haalt. Denk hierbij aan het volgen van aanvullende trainingen, hard skills, maar
ook aan wat de deelnemer opsteekt uit de informele leerprocessen op de werk-
vloer en het vergaren van soft skills. Het is deze investering in menselijk kapitaal
die toekomstige werkgevers ertoe zou moeten verleiden om de betreffende
mensen weer aan te nemen.
Voortijdig schoolverlaters, dus zonder een startkwalificatie, lijken het meeste baat
te hebben bij het WGP vanwege de twee jaar werkervaring die wordt geboden
en het kunnen bereiken van een startkwalificatie (BBL op mbo-niveau). Een
startkwalificatie biedt toegang tot de betere banen op de arbeidsmarkt (CPB,
2018). Herintredende vrouwen hebben, afhankelijk van hun vooropleiding en de
tijd dat zij zich hebben teruggetrokken van de arbeidsmarkt, voornamelijk een
verouderd menselijk kapitaal. Daarnaast kiezen herintredende vrouwen, voorna-
melijk in Nederland, vaak voor een (deeltijd)baan die gemakkelijk te combineren
valt met het gezinsleven (Hakim, 2000). Mensen met een arbeidsbeperking werden
voor invoering van de Participatiewet weinig tot geen kansen geboden vanwege
de hoge vaste kosten om werkplekken aan te passen en door het algemene beeld
dat deze groep mensen door hun beperking weinig productief zouden zijn.
Mensen met een migratieachtergrond lijden voornamelijk onder een negatief stigma
en zijn oververtegenwoordigd in de groep laagopgeleiden. De langdurig werklozen
kunnen worden geselecteerd indien zij zes maanden of langer geregistreerd zijn
bij het UWV. Deze soepelheid betekent dan ook veel variatie in de voorgaande
werkloosheidsduur. Daarnaast wordt door Philips nog een kwetsbare groep ge-
holpen die wél over het gevraagde menselijk kapitaal beschikt, maar niet over
de (sociale) vaardigheden om zich goed te presenteren bij werkgevers. Voor deze
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groep hoogopgeleiden zijn voornamelijk het jaar werkervaring en de ‘soft skills’-
trainingen bestemd, om daarmee hun ‘employability’ te verhogen. Philips neemt
via het WGP ook steeds meer deelnemers aan met een stoornis binnen het au-
tistisch spectrum, maar die wel een (technische) opleiding aan het hoger onderwijs
hebben afgerond.

In dit onderzoek zijn de volgende twee hypothesen geformuleerd: [H1]: Op de
lange termijn wordt verwacht dat (oud-)deelnemers aan het Philips Werkgelegenheids-
plan een groter aantal weken per jaar in een baan verblijven en [H2:] een hoger
aantal weken per jaar in ‘goede banen’ ervaren dan vergelijkbare mensen die onder
het publieke activeringsbeleid vielen.

Data en methode

Data en sample
Eerder onderzoek van Gerards et al. (2014) spoorde Philips aan om het langeter-
mijneffect van het WGP te onderzoeken. Philips heeft de lijst met burgerservice-
nummers van alle WGP-deelnemers uit de periode 1999-2014 tezamen met hun
in- en uitstroomgegevens vertrouwelijk verzonden naar het Centraal Bureau voor
de Statistiek (CBS) Microdata services. Vervolgens heeft het CBS de gegevens
gekoppeld aan zijn administratieve data en de identiteit van de deelnemers
geanonimiseerd voor de onderzoekers. Slechts onderzoekers op dit specifieke
project hebben op afstand toegang tot deze geanonimiseerde data. Het publiceren
van uitkomsten, ongeacht het resultaat, wordt verplicht gesteld door het CBS
en Philips heeft hiervoor dan ook voorafgaand aan het onderzoek akkoord voor
gegeven. Met deze combinatie van data is een quasi-experimenteel design
mogelijk, waarbij een controlegroep geconstrueerd is met dezelfde persoonlijke
eigenschappen en dezelfde arbeidsmarktomstandigheden als de deelnemers aan
het WGP op het moment van instroom. Philips heeft echter geen informatie
aangeleverd over de wijze waarop deelnemers uiteindelijk zijn geselecteerd en
het is ook niet bekend of zij binnen het WGP in het reguliere of leerwerktraject
zijn ingestroomd.
De grote hoeveelheid aan beschikbare administratieve data (dat wil zeggen:
potentiële individuen voor de controlegroep) heeft ons ertoe doen besluiten om
iedere (oud-)deelnemer aan het WGP te koppelen aan vijf vergelijkbare individuen
(met behulp van CEM/PSM-procedures). Meer individuen in de controlegroep
doet de variatie toenemen en reduceert afwijkingen in de resultaten. De mat-
chingscriteria bestaan uit geslacht, leeftijd (18 categorieën, 3-jaars intervallen),
etnische afkomst en de positie in het huishouden inclusief leeftijd van het
jongste kind. Verder is er gekoppeld op de regio waar men woonachtig is (NUTS-
3-niveau, 40 categorieën), het opleidingsniveau (1-cijferig ISCED 2011, 4 catego-
rieën) in combinatie met de studierichting (1-cijferig ISCED1997, 10 categorieën)
en de arbeidshistorie van drie jaar voorafgaand aan de WGP-periode, bestaande
uit het aantal maanden (per jaar) in: (1) werkloosheid (WW/bijstand) en (2) in
een voltijdstudie (verruwd met CEM) en het hoogste loon voor elk jaar in de
afgelopen drie jaar.
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In totaal zijn 2.323 (oud-)deelnemers aan het WGP gekoppeld aan 11.475 indi-
viduen uit de controlegroep (zie Tabel 1 voor een beknopt overzicht2). Ondanks
het grote aantal matchingscriteria en toegang tot de totale Nederlandse bevolking
was het niet helemaal mogelijk de midden- en hoogopgeleide (oud-)deelnemers
aan het WGP te koppelen aan eenheden in de controlegroep met exact dezelfde
arbeidshistories in dezelfde regio waarvoor we dienen te corrigeren (zie ‘Metho-
de’).

Tabel 1 Demografische kenmerken (beknopt) van de interventiegroep en de
controlegroep

Controlegroep
N = 11.475

WGP
N = 2.323

Variabelen

Geslacht
(61,2%)7.024(59,7%)1.387Man
(38,8%)4.451(40,3%)936Vrouw

Opleidingsniveau
(71,9%)8.229(68,8%)1.598Laag
(16,0%)1.847(16,9%)393Midden
(12,1%)1.399(14,3%)332Hoog

Etnische afkomst
(62,5%)7.177(60,8%)1.413Nederland
(11,4%)1.313(13,1%)304Marokko, Turkije, Voormalig Nederlandse

Antillen
(11,0%)1.265(12,6%)292Overig niet-westers
(15,0%)1.720(13,5%)314Overig westers

Positie in het huishouden
(28,3%)3.246(28,9%)671Alleenstaande
(18,9%)2.172(16,8%)390Partner zonder kinderen
(0,0%)5(0,0%)0Partner met kinderen (jongste kind < 5 jaar)
(22,9%)2.629(23,9%)556Partner met kinderen (jongste kind ≥ 5 jaar)
(0,0%)0(0,0%)0Alleenstaande ouder (jongste kind < 5 jaar)
(6,0%)689(6,8%)159Alleenstaande ouder (jongste kind ≥ 5 jaar)
(21,8%)2.496(20,6%)478Thuiswonend kind
(2,0%)234(2,8%)65Overig
(0,0%)4(0,2%)4Onbekend

Leeftijdscategorie
(22,4%)2.573(21,7%)50315-24
(36,7%)4.206(37,1%)86225-34
(23,6%)2.706(25,9%)60235-44
(15,4%)1.770(13,7%)31945-54
(1,9%)220(1,6%)3755-65

Noot. Opleidingsniveau is als volgt ingedeeld: laag (ISCED2011 Level 0-2), midden (ISCED2011 Level
3-4) en hoog (ISCED2011 Level 5-8). Mensen zijn op basis van individuele kenmerken aan elkaar
gekoppeld en niet per kwetsbare groep. Het kan dus zijn dat een individu in meerdere kwetsbare
groepen valt. Het volledige matchingsoverzicht is op aanvraag beschikbaar bij de auteur(s).
Bron: CBS (1999-2016)
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Afhankelijke variabele(n)
In dit onderzoek kijken we naar twee uitkomstmaten: (1) het aantal weken per
jaar in een baan, maar ook naar (2) het aantal weken per jaar in goede banen.
De laatstgenoemde maat is gebaseerd op het type contract en het verdiende
loon ten opzichte van een verwacht loon. Bij gebrek aan informatie over
beroepsstatus of een maat van dergelijke strekking is gekozen voor een ‘job
match’-benadering (Sattinger, 1993).3 Voor elke week in een jaar is de ‘hoofdbaan’
vastgesteld op basis van het hoogste loon, gevolgd door baanduur en het type
contract. Indien het geobserveerde loon (log) in een week (1 t/m 52) hoger was
dan het voorspelde loon (marge van 5%) gaan we ervan uit dat de werknemer
in een ‘goede baan’ zat.4 Een oproep- of uitzendcontract of gesubsidieerde arbeid
wordt per definitie niet aangeduid als goede baan. Vervolgens is voor ieder
individu per week (in elk jaar) het aantal weken per jaar opgeteld in zowel het
totaal aantal weken per jaar in een baan als in ‘goede banen’.

Methode
Het langetermijneffect van het WGP wordt vastgesteld door middel van zogeheten
‘verschil-in-verschilmetingen’ (difference-in-difference). Deze analyse vergelijkt de
ontwikkeling van (oud-)deelnemers aan het WGP (de ‘interventiegroep’) met de
ontwikkeling in de controlegroep die dezelfde persoonlijke kenmerken omvat
maar onder het publieke activeringsbeleid viel. De veronderstelling is dat de
controlegroep vallend onder het publieke activeringsbeleid en de (oud-)deelnemers
aan het WGP vergelijkbaar waren voorafgaand aan de interventie en zich over
de tijd op dezelfde manier zullen ontwikkelen in het aantal weken per jaar in
(goede) banen als de controlegroep. Deze veronderstelling is empirisch niet te
toetsen, maar gaat op wanneer groepen vergelijkbaar zijn in hun kenmerken en
er door de tijd geen andere verschillen ontstaan dan de interventie zelf die de
uitkomstmaten zouden kunnen beïnvloeden.
De problematiek van deelnemers kan onderling sterk verschillen, voornamelijk
door het wel of niet bezitten van (non-)cognitieve vaardigheden, die sterk van
invloed kunnen zijn op het langetermijneffect van de interventie (zie Abrassart,
2013). Gezien deze verschillen gebruiken we fixed-effects lineaire panelregressie
om het effect van de interventie op de uitkomstmaten te schatten en te corrige-
ren voor deze niet-geobserveerde verschillen. Deze techniek corrigeert voor de
niet beschikbare informatie in de administratieve data die ten grondslag kunnen
liggen aan deze verschillen, zoals persoonlijkheid, motivatie enzovoort (oftewel
niet-geobserveerde heterogeniteit). De techniek kijkt naar de veranderingen op
de indicatoren binnen het individu en niet slechts naar de absolute waardes
zoals in OLS-regressie voor de gehele sample. Tevens worden standaardfouten
geclusterd op individueel niveau om te corrigeren voor seriële correlatie.

In de vergelijking staat Yit voor het aantal weken per jaar in een baan en in
goede banen en staat de dummy Intgroepi voor de interventiegroep, oftewel
(oud-)deelnemers aan het WGP. PostinterventieJit bestaat uit tien dummyvaria-
belen die elk de jaren in de postinterventieperiode aangeven, dat wil zeggen de
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jaren nadat de deelnemer het WGP heeft verlaten. Voor de controlegroep begint
de postinterventieperiode nadat de gemiddelde WGP-duur (M = 0,98 jaar) is
verstreken. Op deze manier zien we hoe het langetermijneffect van deelname
aan het WGP, ten opzichte van het publieke activeringsbeleid, zich ontwikkelt
over de jaren heen. Het interactie-effect moet geïnterpreteerd worden als een
toegevoegd effect. Het ligt in de lijn der verwachting dat (oud-)deelnemers aan
het WGP meer weken per jaar in werk gaan verblijven, maar ook in goede banen
terechtkomen die aansluiten bij hun kennis en vaardigheden. De sommatie van
jaar bestaat uit een set aan dummyvariabelen voor de jaren 1999-2016 om te
corrigeren voor verschillende periodes waarin de interventie plaatsvond.
De variabele Cit corrigeert voor de periode dat men in het werkgelegenheidsplan
zit, omdat we het aantal weken in dit tijdsinterval niet willen meenemen in de
pre-interventiescores noch in de postinterventiescores. Het wél meenemen van
deze periode in de analyses zou leiden tot een onder- of overschatting van het
netto-effect van het WGP ten opzichte van het publieke activeringsbeleid. Verder
corrigeert Cit voor regio-effecten (NUTS-3-niveau), positie in het huishouden en
het huidig opleidingsniveau. De correcties zijn in een eerder stadium stapsgewijs
aan het model toegevoegd, maar slechts het huidige opleidingsniveau bleek van
invloed te zijn op het langetermijneffect, voornamelijk voor de voortijdig
schoolverlaters die veelal een leerwerktraject volgen (en dus van een laag naar
een midden opleidingsniveau gaan).

Resultaten

Het langetermijneffect van deelname aan het WGP
Figuur 1.1 tot en met Figuur 1.6 geven voor elke kwetsbare groep het langeter-
mijneffect per jaar weer voor deelname aan het WGP (zwarte lijnen), dat wil
zeggen het toegevoegde effect ten opzichte van het publieke activeringsbeleid
(grijze lijnen), op het aantal weken per jaar in een baan (cirkel markering) en
het aantal weken per jaar in goede banen (ruit markering). Het betreffen
schattingen voor ieder jaar in de postinterventieperiode (jaar 0, 1 t/m 10)
berekend in Stata 15.1 na xtreg,fe met behulp van margins dat alle andere
variabelen in het eerder gepresenteerde model constant houdt.2 We bespreken
het gemiddelde langetermijneffect per jaar (over de periode van tien jaar) en
gaan voor iedere uitkomstmaat tevens in op de continuïteit van het langetermijn-
effect.
Figuur 1.1 laat zien dat voortijdig schoolverlaters die deelnamen aan het WGP,
in vergelijking met de controlegroep een gemiddeld langetermijneffect van 8%
per jaar ervaren op het aantal weken in een baan, wat neerkomt op een 35,9
weken baan over de gehele periode van tien jaar. In het eerste jaar is het netto-
effect 11% (5,8 weken) tot 4% (2,1 weken) in het tiende jaar na uitstroom.
Resultaten laten zien dat het grootste gedeelte van het langetermijneffect zich
voltrekt in het eerste jaar na uitstroom en langzaam wegebt. In tegenstelling
tot het langetermijneffect op het aantal weken per jaar in een baan laat het
effect op het verblijf in goede banen zich niet zozeer in het eerste jaar zien,
maar begint dat pas in te zetten drie jaar na uitstroom en duikt het voornamelijk
op vijf jaar na uitstroom uit het WGP.
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In Figuur 1.2 wordt het langetermijneffect van deelname aan het WGP voor
herintredende vrouwen weergeven. Het langetermijneffect op het aantal weken
per jaar in een baan is gemiddeld 9% per jaar, 48,9 weken over een periode van
tien jaar. Wederom is een sterk effect te vinden op het aantal weken per jaar
in een baan in het eerste jaar na uitstroom van 11% (5,6 weken) ten opzichte
van de controlegroep. Het langetermijneffect houdt na dit eerste jaar aan tot
tien jaar na uitstroom met een gemiddeld effect van 9% wat neerkomt op een
gemiddeld 4,7 weken per jaar meer in een baan dan de controlegroep. Het lan-
getermijneffect op het aantal weken in goede banen is daarentegen minder
prominent aanwezig. We vinden pas significante verschillen voor deze uitkomst-
maat na drie tot vijf jaar na uitstroom uit het WGP, die staan voor respectievelijk
2,3 (4%) en 3,2 weken (6%) meer in goede banen dan de controlegroep in de
desbetreffende jaren. Herintredende vrouwen die deelnamen aan het WGP
ondervinden een sterk effect van het WGP op het aantal weken per jaar in een
baan. Het effect op het aantal weken per jaar in een goede baan is echter zeer
gering. Een mogelijke verklaring voor dit verschil in het langetermijneffect ligt
mogelijk in het feit dat vrouwen met (nog jonge) kinderen op zoek zijn naar
een deeltijdbaan (vaak zonder vast contract).
Mensen met een migratieachtergrond (Figuur 1.3) ondervinden een sterk langeter-
mijneffect op het aantal weken in een baan in voornamelijk de eerste negen jaar
na uitstroom uit het WGP, neerkomend op gemiddeld 6% per jaar, 51,9 weken
meer in een baan over een periode van tien jaar dan de controlegroep. Daarnaast
vinden we voor deze groep het grootste langetermijneffect (van alle kwetsbare
groepen) op het verblijf in goede banen. Het effect is gemiddeld 6% per jaar,
wat neerkomt op maar liefst 30,7 weken per jaar. Het is opvallend dat we geen
significante schattingen vinden voor het aantal weken per jaar in goede banen
voor de controlegroep in de jaren 7 tot en met 8; het carrièreverloop lijkt voor
hen uiteen te lopen.
Het grootste langetermijneffect voor deelname aan het WGP op het aantal weken
in werk is te vinden voor de mensen met een arbeidsbeperking (Figuur 1.4). Het
gaat hier om een gemiddeld langetermijneffect van 13% per jaar, wat neerkomt
op 66,5 weken over een periode van tien jaar. In het eerste jaar ervaren zij reeds
een toegevoegd effect van maar liefst 16% dat geleidelijk terugloopt tot 8% in
het negende jaar na uitstroom. Deze kwetsbare groep heeft ook een langetermijn-
effect op het aantal weken in goede banen (5% gemiddeld per jaar, 25,5 weken
over een periode van tien jaar), maar dat laat zich alleen zien in het tweede
(14%) tot vijfde jaar (13%) na uitstroom.
Figuur 1.5 maakt duidelijk dat hoogopgeleiden na uitstroom uit het WGP over
een periode van tien jaar in totaal 33,4 weken meer in een baan verblijven dan
de controlegroep (gemiddeld 6% per jaar), maar dat er (nagenoeg) geen effect
is te vinden voor het verblijf in goede banen. Ondanks dat deze groep wel in
staat is om een hoger aantal weken in werk te verblijven is de kans dat het
banen betreffen die aansluiten bij hun kennis en vaardigheden nihil.
Figuur 1.6 laat in eerste instantie een relatief hoog toegevoegd effect zien voor
langdurig werklozen: gemiddeld 7%, 34,6 weken over een periode van tien jaar.
Het grootste effect (13%, 6,4 weken) laat zich zien in het eerste jaar na uit-
stroom. We vinden echter geen noemenswaardige verschillen in het verblijf in
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goede banen. Het moet gezegd worden dat het een zeer diverse groep (in ken-
merken) betreft, waardoor de resultaten enigszins diffuus kunnen zijn.

Figuur 1 Marginale effecten (over de postinterventiejaren) op het aantal weken
per jaar in een baan en het aantal weken per jaar in een goede baan
voor (oud-)deelnemers aan het WGP (per kwetsbare groep) versus de
controlegroep. Niet significante schattingen zijn aangeven met een
lege markering.
Bron: CBS (1999-2016)
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Conclusie

In dit artikel is gekeken naar het langetermijneffect van deelnemers aan het
Philips Werkgelegenheidsplan (WGP) ten opzichte van het publieke activerings-
beleid. De resultaten van het onderzoek maken duidelijk dat het te werk stellen
van mensen uit kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt binnen de muren van
Philips voor een periode van één tot twee jaar daadwerkelijk een positief effect
heeft op de langere termijn. Deze studie beperkt zich tot het meten van het
langetermijneffect tot tien jaar na uitstroom uit het WGP. Het blijkt dat
(oud-)deelnemers van het WGP voor elke kwetsbare groep op de lange termijn
een groter aantal weken in een baan verblijven en de meesten onder hen ook
in hogere mate in banen die aansluiten bij hun verworven vaardigheden dan de
controlegroep. Het is zeker niet zo dat alle (oud)deelnemers aan het WGP per
definitie in goede banen terechtkomen. Het blijven immers kwetsbare groepen
mensen op de arbeidsmarkt, maar wel is duidelijk dat na ongeveer vijf jaar nadat
men is uitgestroomd het aantal weken per jaar in goede banen redelijk stabiel
blijft.
De formele causaliteit van dit langetermijneffect is in dit onderzoek niet vast
te stellen, maar naar alle waarschijnlijkheid is het effect te verklaren door de
investering in menselijk kapitaal (in casu werkervaring en training) gedurende
de relatief lange duur van het programma. Deze investering in menselijk kapitaal
is niet toegankelijk voor de controlegroep die onder het publieke activeringsbeleid
viel. Het is meer dan plausibel dat de werkervaring en opleidingsmogelijkheden
bij Philips leiden tot een betere aansluiting op de vervolgbaan, gezien de gevonden
continuïteit.

Terugkomend op de 18% meer kans op een baan die Gerards et al. (2014) vonden
voor één jaar na uitstroom uit het WGP, vinden wij op basis van administratieve
data dat (oud-)deelnemers van het WGP in totaal 3,7 weken, dat wil zeggen
11% meer in een baan zaten in het eerste jaar dan vergelijkbare mensen die
onder het publieke activeringsbeleid vielen. In eerste instantie lijkt het gevonden
langetermijneffect van het WGP in dit onderzoek op het aantal weken in een
baan en het aantal weken in goede banen relatief klein, respectievelijk een ge-
middeld langetermijneffect voor elk opvolgend jaar van 6% en 4%. Deze uitkomst
betekent echter wel dat deelnemers over een periode van tien jaar 35,9 weken
langer werk hadden dan de controlegroep, waarvan het gemiddelde 10,5 weken
werk in ‘goede banen’ betrof. Bij ruim 29% van het langetermijneffect gaat het
dus om banen die aansluiten op de verworven kennis en vaardigheden van (oud-)
deelnemers. Zelfs zeer kwetsbare groepen zoals mensen met een arbeidsbeperking
of een migratieachtergrond ervoeren een positief langetermijneffect over een
periode van tien jaar. Daar komt bij dat (oud-)deelnemers tijdens het WGP ver-
zekerd waren van (één tot twee jaar) werk en een inkomen. Een groot aantal
mensen in de controlegroep zal in deze periode minder in werk (aansluitend op
hun kennis en vaardigheden) verblijven en vaker terugvallen op een werkloos-
heids- of bijstandsuitkering, terwijl (oud-)deelnemers aan het WGP meer aan
het werk zijn en hun kennis en vaardigheden juist vergroten in een passende
baan. Daarom kan men eigenlijk niet slechts spreken van een ‘postinterventie-
effect’ zoals in dit onderzoek is gedaan, maar is er ook sprake van een effect
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gedurende het programma. Eens te meer omdat het programma ook scholingsmo-
gelijkheden biedt tezamen met een inkomensgarantie, zij het dat men het mini-
mumloon ontvangt.

De grootste beperking van dit onderzoek is dat er geen informatie beschikbaar
is over bijvoorbeeld persoonlijkheid, motivatie en zelfvertrouwen van de deelne-
mers. Ondanks dat modellen voor fixed-effects lineaire panelregressie en ook
de matchingsprocedure (door mensen te vergelijken met onder andere dezelfde
arbeidshistorie) corrigeren voor het gebrek aan deze informatie, zou deze infor-
matie vanuit beleidstechnisch perspectief zeer interessant zijn om te bezien hoe
dergelijke werkervaringsprogramma’s veranderingen in attitude en motivatie
bewerkstelligen (zie Glebbeek, 2005).

In de literatuur wordt vaak gesproken over het insluitingseffect van werkerva-
rings- of trainingsprogramma’s dat het zoekgedrag van deelnemers in dergelijke
programma’s zou beperken. In dit onderzoek beschikken we slechts over infor-
matie over de baanduur en het verdiende loon, maar deelnemers bouwen tege-
lijkertijd ook hun cv en professionele netwerk op, mede door de trainingen die
Philips verzorgt. Het is bekend dat het professionele netwerk (sociaal kapitaal)
kan leiden tot meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt (Boxman, De Graaf, &
Flap, 1991; Mouw, 2003). Een langer verblijf bij het sterke bedrijfsmerk ‘Philips’
zal ongetwijfeld de doorslag hebben kunnen geven bij toekomstige werkgevers
die het bedrijfsmerk associëren met hogere functionerings- en trainingsstandaar-
den.

Discussie en implicaties

Het WGP heeft in de 25 jaar van zijn bestaan kennelijk bijgedragen tot duurza-
me(re) plaatsing van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. In tegenstelling tot
de lage investeringskosten van het strikte publieke activeringsbeleid is het
werkervaringsprogramma van Philips een benadering die niet alleen meer
maatwerk biedt qua begeleiding naar werk maar ook wat betreft opleiding, trai-
ning en persoonlijk contact. Philips onderscheidt zich van het publieke active-
ringsbeleid door per individu te bezien wat voor investering in menselijk kapitaal
nodig is, in de vorm van werkervaring en training of scholing, om hem of haar
naar een (passende) vervolgbaan te helpen. Uiteraard is er wel een rol voor de
deelnemer zelf weggelegd in de mate waarop hij of zij zelf de kansen die het
WGP te bieden heeft daadwerkelijk grijpt. Terugkomend op het insluitingseffect,
lopen deelnemers het risico om terug in werkloosheid te geraken na afloop van
het WGP. De huidige opzet van het WGP biedt begeleiding, maar deelnemers
worden niet strikt gemonitord in hun zoekgedrag naar een vervolgbaan. Het
hebben van deze tijdelijke baan en inkomensgarantie bij Philips kan ertoe leiden
dat deelnemers minder notie hebben om te gaan solliciteren. Ondanks dat deze
soepelheid de mogelijkheid biedt voor deelnemers om zich volledig te focussen
op het opwaarderen van hun kennis en vaardigheden, brengt het ook een poten-
tieel risico met zich mee wanneer het vooraf overeengekomen programma-einde
voor hen nadert.
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Het Nederlandse activeringsbeleid lijkt op een kruispunt te zijn aanbeland
(Brouwer, Verhoeven, & Wilthagen, 2018). Het voortzetten van het huidige
activeringsbeleid betekent dat veel mensen zelfs in tijden van hoogconjunctuur
blijvend langs de kant zullen (komen te) staan of loopbanen kennen met korte
dan wel met slechte contracten en regelmatige terugval in werkloosheiduitkerin-
gen of bijstandsafhankelijkheid. De vraag is nu of het strikte publieke activerings-
beleid in Nederland drastisch op de schop moet. Uiteraard is deze vraag alleen
te beantwoorden met aanvullend onderzoek waarin men ook minder kwetsbare
groepen over een lange tijdsspanne volgt. Het is alleszins aannemelijk dat het
strikte activeringsbeleid massa maakt in het terugbrengen van het aantal uitke-
ringsgerechtigden. Dit onderzoek wijst echter wel uit dat het louter dreigen met
en opleggen van sancties voor kwetsbare groepen niet tot meer werk en/of betere
banen leidt. Het investeren op maat, in scholing, competenties en werkervaring
vanuit een sterk bedrijf, dat zich niet hoeft te verplichten tot het zelf in dienst
nemen van mensen, kan een effectievere en aantrekkelijke aanpak voor
arbeidsintegratie zijn. Andere grote bedrijven in Nederland zouden een dergelijke
functie ook kunnen vervullen, net zoals Philips dat doet. Vooral de bedrijvensec-
toren en de regio’s waar men tekorten verwacht in gekwalificeerd personeel (in
bepaalde studierichtingen) kunnen baat hebben bij het aanbieden van een derge-
lijk werkervarings- en scholingsprogramma.

Noten

1 Werkervaringsplaatsen gaan niet ten koste van het eigen personeelsbestand en bestaan
dus voornamelijk uit supplementaire werkzaamheden. Er wordt ingezet op een
maximale jaarlijkse instroom in het WGP van 1% van alle reguliere banen bij Philips.

2 Het complete matchingsoverzicht, beschrijvende gegevens en regressietabellen zijn
op aanvraag beschikbaar bij de auteur(s).

3 Sattinger (1993) veronderstelt dat verworven kennis en vaardigheden het productivi-
teitsniveau in een baan voorschrijven en zodoende het loon bepalen van een baan.
Vanwege het gebrek aan informatie over de werkelijke productiviteit in de data wordt
deze productiviteit afgemeten aan formele kwalificaties en werkervaring van werkne-
mers. Het aangeboden loon zal in belangrijke mate de verwachte productiviteit van
werknemers weergeven. Het verwachte loon zal dus hoog zijn voor de werknemers
in een baan met de gewilde kennis en vaardigheden (dus waar veel vraag naar is) en
het verwachte loon zal relatief laag zijn in een baan waarvoor de kennis en vaardig-
heden in overvloed beschikbaar zijn. Het verwachte loon zal ook beïnvloed worden
door de economische omstandigheden.

4 Het verwachte loon is voorspeld door middel van 17 Heckman tweestapprocedures
(1999-2016) uitgevoerd op de gehele Nederlandse beroepsbevolking (16-65 jaar). In
stap 1, de selectievergelijking, wordt de kans op arbeidsmarktparticipatie geschat
door: opleidingsniveau x -richting, leeftijd(kwadraat), migratieachtergrond en de
positie in het huishouden (inclusief de leeftijd van het jongste kind) x geslacht. In
stap 2 wordt het verwachte loon geschat gecorrigeerd voor de kans voor op arbeids-
marktparticipatie uit de eerste stap: sector (55 categorieën), cao (17 categorieën),
oproep- of uitzendcontract, opleidingsniveau x -richting, baanduur, geslacht, leef-
tijd(kwadraat). Zie Baansommentab en Baankenmerkenbus in de CBS Microdata
catalogus.
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