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Studiedag Meer d
Re-integratie en de Wet werken naar vermogen
Per 1 januari 2013 treedt de Wet werken naar

der middelen meer mensen van een uitkering

vermogen (Wwnv) in werking. Dit betekent dat

naar werk moeten helpen. De rol van UWV is

bestaande uitkeringen als Wajong, Wsw, Wij

daarbij teruggebracht tot een elektronisch

voortaan onder een gelijkluidend regime val-

loket. Hoe anticiperen re-integratieporfessio-

len, met dezelfde toetsen naar inkomen en ver-

nals het beste op deze ontwikkelingen?

mogen, waarbij de gemeente de uitvoerder

Met deze studiedag, speciaal voor de lezers van

wordt en er tegelijkertijd ontschotting plaats-

Aan de Slag, bent u weer volledig op de hoogte

vindt. Daarnaast zijn er ook grote bezuinigin-

van de actuele stand van zaken. Bovendien kunt

gen aangekondigd op re-integratietrajecten.

u direct aan de slag met de adviezen over een

Per saldo betekent dit dat gemeenten met min-

betere re-integratie met minder middelen.

09.30-10.00 Ontvangst met ontbijt

• Harmonisering van de polisvoorwaarden van de verschillende regelingen.
• Mensen werken naar vermogen, bij voorkeur bij een reguliere werkgever.
• Mensen zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor
hun re-integratie, maar krijgen ondersteuning of begeleiding waar dat nodig is.
• Voor jonggehandicapten die echt niet kunnen werken blijft
de Wajong bestaan. Voor mensen die alleen in een beschutte omgeving kunnen werken, blijft beschut werken (Wsw)
beschikbaar.

10.00-11.00

Uitgangspunten van de Wwnv
• Het individuele belang van mensen: iedereen weer aan de
slag.
• Het maatschappelijk en economisch belang van werkgevers: door de vergrijzing en ontgroening ontstaat er een
tekort op de arbeidsmarkt terwijl er mensen langs de kant
staan die (gedeeltelijk) wel kunnen werken. Dat is sociaal
en economisch ongewenst.
• Het financiële belang om de overheidsfinanciën op orde te
brengen en de sociale zekerheid ook voor de toekomst te
borgen.

12.15-13.15 Lunch

De studiedag Meer doen

11.00-11.15 Koffiepauze
11.15-12.15

De belangrijkste wijzigingen op een rij
• Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de
Wet werken naar vermogen.
• De bestaande re-integratiebudgetten voor de Wsw en de
Wwb/Wij worden bij elkaar gevoegd.
• Invoering van loondispensatie maakt het mogelijk dat werkgevers mensen betalen naar de geleverde productiviteit.

met minder wordt
gegeven door Jo Weerts,
specialist in sociale
zekerheid en re-integratievraagstukken.

doen met minder
13.15-14.15

De nieuwe organisatie van re-integratie
• De Wwnv wordt uitgevoerd door de gemeenten. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de hulp en ondersteuning van mensen met een arbeidsbeperking.
• Gemeenten worden ook verantwoordelijk voor de arbeidsintegratie van een nieuwe doelgroep, de Wajongers. Het
kabinet hevelt geld vanuit het re-integratiebudget Wajong
van UWV over naar de gemeenten. Hiermee kunnen de
gemeenten de ondersteuning en begeleiding van de nieuwe
instroom bekostigen.
• Mensen die niet zelfstandig de arbeidsmarkt kunnen betreden, kunnen een beroep doen op ondersteuning van de
gemeente. De gemeente beslist over de noodzaak, vorm en
inhoud hiervan.
• De beleidsmatige en financiële verantwoordelijkheid voor
de uitvoering van de Wwnv ligt bij gemeenten. In ruil voor
die financiële verantwoordelijkheid krijgen gemeenten
meer beleidsvrijheid en kunnen zij de diverse re-integratiebudgetten naar eigen inzicht besteden.
• Gemeenten krijgen van het kabinet een ‘gereedschapskist’
aan instrumenten en voorzieningen om mensen te ondersteunen naar werk, zoals jobcoaching, detachering, werkplekaanpassingen en scholing.
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14.15-14.30 Theepauze

bedrijven, re-integratiebedrijven, uitzendbureaus, verzekeringsmaatschappijen en ROC’s. Bij de inrichting van de
dienstverlening zijn klantgerichtheid en doelmatigheid
leidend.
• Gemeenten zullen actiever de samenwerking met werkgevers moeten zoeken.
• Werkgevers moeten mensen met een arbeidsbeperking
simpel en eenvoudig kunnen inpassen in de arbeidsorganisatie. Bij plaatsingen nemen gemeenten de administratieve
rompslomp van werkgevers dan ook zoveel mogelijk uit
handen.
• Gemeenten hebben de vrijheid om te bepalen of zij een traject zelf uitvoeren, bijvoorbeeld via het eigen sw-bedrijf, of
dat zij dit uitbesteden aan een re-integratiebedrijf.

14.30-15.30

15.30-16.00 Presentatie van de ideeën, discussie en afsluiting

Meer re-integratie met minder middelen?
Interactief programma: efficiënter inzetten van
re-integratiebudgetten
In groepen van drie of vier deelnemers wordt samengewerkt
en gebrainstormd om oplossingen aan te dragen hoe gemeenten meer re-integratie met minder middelen kunnen bewerkstelligen. Hierbij kunnen de onderstaande punten als leidraad
worden gebruikt. In het laatste half uur worden de oplossingen gepresenteerd.
• Invoering van de Wwnv gaat ook gepaard met bezuinigingen. Er komt één ongedeeld re-integratiebudget. Door
het weghalen van de schotten tussen de verschillende reintegratiebudgetten kunnen gemeenten het beschikbare
geld gerichter en efficiënter inzetten. Dat vergroot de
effectiviteit van de inzet van re-integratiemiddelen, maar
dwingt gemeenten ook om binnen en buiten de gemeente samen te werken met andere instanties zoals SW-

16.00-16.30 Netwerkborrel

Titel:

Datum:
Locatie:
Doelgroep:

Prijs:
Inschrijving:

Studiedag Meer doen met minder;
Re-integratie en de Wet werken naar
vermogen
24 april 2012
NH Hotel Zoetermeer
Re-integratiespecialisten bij gemeenten,
UWV, particuliere re-integratiebedrijven en
managers bij SW-bedrijven
e 395, lezers Aan de Slag e 295
www.performa.nl/opleidingen
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De rijksoverheid neemt sinds 1 juli 2011, in
navolging van vele gemeenten, bij elke aanbesteding van boven de f 250.000 Social
Return op als contractvoorwaarde. Je zou
dus kunnen stellen dat Social Return ondertussen wel verankerd is in de samenleving.
Of blijven er nog veel kansen liggen? Lees er
alles over in dit themanummer over Social
Return. 8
Socialer ondernemen, omdat het loont!
Thomas Hofmans
De normaalste zaak: socialer ondernemen, omdat het loont! Dit is de titel en
het onderschrift van het netwerk van
MVO Nederland, de AWVN en de Start
Foundation. Het netwerk gaat de komende jaren naast ondernemers staan om ze
te helpen om duurzaam en mensgericht
te ondernemen. 10

(070) 310 70 11
info@performa.nl
Nieuwe abonnementen kunnen op elk
gewenst moment ingaan. Bestaande
abonnementen lopen automatisch door,

Al geleerde en nog te leren lessen
Peter Brouwer, Peter Koppe en Bert Otten
Social return is een manier om via aanbestedingen de inzet van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen. Om optimaal te profiteren van de
mogelijkheden die Social Return biedt, is
het wel zaak om te leren van de ervaring
die tot nu toe zijn opgedaan. En om te
blijven leren! 15
Overheden laten miljoenen liggen
Thomas Hofmans
Social Return is een instrument in een
palet van instrumenten om mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt naar
werk te begeleiden. Belangrijkste hierbij
is dat ondernemingen die zaken doen met
de overheid aandacht besteden aan maatschappelijk ondernemen. De overheid zou
hiermee miljoenen euro’s kunnen besparen aan uitkeringen en bedrijven komen op
een relatief goedkope manier aan goede
werknemers. Een pure win-winsituatie
dus. Maar werkt het wel? 18

tenzij uiterlijk 30 dagen voor de vervaldatum bij onze klantenservice wordt
opgezegd. Een jaarabonnement in
Nederland kost e 205 (exclusief btw en
inclusief verzendkosten).
© Performa 2012
Auteursrecht voorbehouden. Niets uit
deze uitgave mag worden gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de uitgever. Aan de
totstandkoming van deze uitgave is
uiterste zorg besteed. Voor informatie
die nochtans onvolledig of onjuist is
opgenomen, aanvaarden auteurs, redactie
en uitgever geen aansprakelijkheid.
ISSN 2210-5085
Uw gegevens kunnen worden gebruikt
voor het toezenden van informatie
over andere uitgaven en producten van
Performa Uitgeverij, zoals de Performabeurs. Indien u hiertegen bezwaar heeft,
kunt u dit schriftelijk aangeven bij Performa
Uitgeverij.

De A2school: een invulling van
Social Return
Brigitte van Lierop
Maastricht kent sinds begin 2010 de
A2school; een leerwerktraject gekoppeld
aan de ondertunneling van de A2 die in de
komende jaren gaat plaatsvinden. De
A2school is een van de vele Social Returnactiviteiten die Maastricht sinds vijf jaar
uitvoert. Wat is de A2school, wat is kenmerkend voor deze Social Return activiteit en hoe succesvol is het? 12

TWO TICKS: iets voor Nederland?
Henk Bakker en Susanne de Zwart
De positie van werkzoekenden met een
arbeidsbeperking in Nederland kan worden versterkt door het invoeren van een
keurmerk zoals Groot Brittanië dat ook
heeft. Daar is sinds 1990 de formule Two
Ticks in uitvoering. Werkgevers die deelnemen aan Two Ticks benadrukken uitdrukkelijk dat zij open staan voor mensen
met een arbeidsbeperking. 20
Hengelo benut kansen Social Return
Bert Otten
Kun je een frisse invulling blijven geven
aan Social Return On Investment (SROI)
als het onderwerp al jaren hoog op de
gemeentelijke beleidsagenda staat? Aan
de slag sprak met Mariska ten Heuw, de
ambitieuze SP-wethouder van Sociale en
Economische Zaken. 24
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AAN DE SLAG!
MIJN PRAKTIJK
De rubriek Mijn Praktijk geeft ervaringslessen door. Welke aanpak werkt wel en
welke niet. Wat zijn de succesfactoren en
wat zijn de belangrijkste doorbraken. In het
persoonlijke contact of in methodieken. Voorbeelden die u verder helpen in uw praktijk.
Het lukt niet zonder inzicht
Femke Bennenbroek en Marlijn Migchels
Gemeenten en SW-bedrijven hebben veel
meer zicht op hun populatie dan je zou
verwachten. Gezamenlijk hebben zij voor
meer dan 30.000 cliënten vanuit de Wwb,
Wsw en Wajong kenmerken relevant voor
werken naar vermogen in kaart gebracht.
In dit artikel nemen we u mee in onze
bevindingen. 27
Eerlijkheid duurt het langst?
Saskia van Splunter
In de serie ‘Mijn ervaringen’ presenteren
coaches een casus uit hun eigen praktijk.
Deze maand vertelt trajectbegeleider Saskia van Splunter hoe eerlijk cliënten
tegenover een potentiële werkgever zouden moeten zijn over hun beperkingen.
Gooit een cliënt met eerlijkheid zijn of
haar eigen ruiten in of voorkom je juist
onrealistische verwachtingen? 30

Het volgende nummer van
Aan de slag verschijnt 13 maart, met
als thema 'Vakmanschap'

Toepassen van Social Return bij inkoop en aanbesteden door overheden vind ik een goede ontwikkeling. Meer werkgevers krijgen ervaring
met het inzetten van achterstandsgroepen in hun bedrijf. Als een
werkgever zo de koudwatervrees heeft overwonnen en het bevalt,
dan blijkt uit ervaring dat deze werkgever vaker gaat werven binnen
deze groep mensen. Sinds een paar maanden ben ik met een TNOteam met vijf MKB-bedrijven uit de infra-sector en een aantal gemeenten aan de slag om kennis over Social Return en inclusief werkgeverschap toepasbaar te maken voor deze branche. Daar zien we van heel
dichtbij hoe ‘Social Return bij inkoop’ in de praktijk functioneert.
Afspraken over Social Return gedijen beter bij goed opdrachtgever- en
opdrachtnemerschap. Dat betreft bijvoorbeeld verdringing: bij een
laagconjunctuur heeft een bedrijf vaak nauwelijks plaats voor nieuw
personeel. Eis je dat als gemeente toch, dan leidt dat tot ontslag van
zittend en ervaren personeel (dat in de technische sectoren toch al
moeilijk te vinden is) en dus tot nieuwe uitkeringsafhankelijkheid.
Gemeenten eisen bovendien regelmatig onrealistisch hoge percentages Social Return. Er is een grens aan het aantal (zeer) laag opgeleiden
dat een bedrijf voor een klus of in het bedrijf kan inzetten. TNO wees
eerder expliciet op deze valkuilen in onderzoek voor de rijksoverheid
en in de ‘Handleiding Social Return bij inkoop door gemeenten’.
Ik hoorde afgelopen jaar over een opdrachtnemer die social-returnkandidaten niet echt inzette voor werk, maar liet kaarten in de bouwkeet. En een voorbeeld van zogenaamd ‘manipulatief inschrijven’: de
opdrachtnemer beloofde goede begeleiding van kandidaten, maar
kon dat juridisch ontduiken. De betreffende opdrachtnemers houden
zich aan de letter van de wet, maar niet aan de geest. Heel onwenselijk natuurlijk. Het is aan opdrachtgevers en branches om dergelijke
situaties tegen te gaan.
Een knelpunt blijkt het ad hoc-karakter van Social Return. Zowel voor
bedrijven, gemeenten als uitkeringsgerechtigden is het veel voordeliger om afspraken over werkgelegenheid te maken die het niveau van
de enkele inkoop of aanbesteding overschrijden. Bijvoorbeeld door als
gemeente te erkennen wat een bedrijf structureel aan ‘socialer ondernemen’ doet. Dat leidt eerder tot duurzame inzet. TNO onderzoekt
momenteel wat de ‘prestatie-ladder socialer ondernemen’ in dat
kader kan opleveren. Een andere insteek is om als gemeente voor een
langere periode social-returnafspraken met een bedrijf te maken, door
bijvoorbeeld de afspraken te maken voor meerdere opdrachten of
met andere interne opdrachtgevers opdrachten samen te koppelen.
De infrabedrijven uit ons project onderzoeken of ze gemeenten ertoe
kunnen bewegen het experiment op dit vlak met hen aan te gaan. Ik
ben benieuwd!
Saskia Andriessen is onderzoeker bij TNO en is betrokken bij diverse projecten op het gebied van Social Return
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AGENDA
Projectparade
Stimulansz organiseert voor de vierde keer
de Projectenparade. Dit jaar is het thema
‘Deze tijd vraagt om creativiteit!’. U komt
in contact met good practices van collega’s
en er zijn workshops over onder andere
vakmanschap, de Wmo en armoedebeleid.
9 februari 2012
Nieuwegein

Europese werkloosheid
Tijdens het symposium ‘Unemployment in
Europe through Social Inclusion and Training Programmes’ kunt u met collega’s
vanuit heel Europa de kern van werkloosheidsproblemen bespreken. Wat is de aanpak van professionals in het buitenland?
Wat voor mechanismes gebruiken zij en
wat zijn hun best practices? Tijdens het
symposium worden de laatste ontwikkelingen op het gebied van een inclusieve
arbeidsmarkt behandeld.
23 februari 2012
Brussel

Decentralisatie AWBZ
Gemeenten krijgen vanaf 1 januari 2013 een
steeds grotere verantwoordelijkheid voor
hun kwetsbare burgers. Deze grotere verantwoordelijkheid voor een complexe doelgroep gaat gepaard met bezuinigingen. Hoe
gaat u dit als gemeente of als zorgaanbieder
aanpakken? Hoe speelt uw gemeente in op
de zorg van alle – voor u nieuwe – hulpbehoevenden? Hoe gaat uw gemeente om
met de diversiteit in hulpvragen? Antwoord
op deze en nog vele andere vragen kunt u
vinden tijdens het AWBZ-congres 2012.
15 maart 2012
Nieuwegein

Week van werkvermogen
Duurzame inzetbaarheid van medewerkers, dat is waar het allemaal om draait in
de week van werkvermogen. In deze week
organiseert Blik op Werk diverse bijeenkomsten over dit thema waarin u inzicht
krijgt in de praktijk.
13 t/m 17 februari 2012
Driebergen

Aan de slag 1/2-2012

Twijfel over verhuisplicht
Voor minster Kamp van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid is het duidelijk. Ben je
werkloos en krijg je een uitkering, dan
moet je alles doen om aan werk te
komen. Een flinke reisafstand mag hierbij
geen belemmering zijn en ook moet de
uitkeringsgerechtigde bereid zijn te verhuizen. Zo niet, dan verlies je het recht op
een WW- of bijstandsuitkering. Dat zei
Kamp afgelopen maand in een interview
in de Volkskrant. Hij bereidt een wet voor
waarin de verhuisverplichting voor uitkeringsgerechtigden staat.

Veel vragen
Het is nog maar de vraag of het plan van
de minister op een meerderheid kan rekenen in de Tweede Kamer. Dat de oppositie het plan niet met open armen verwelkomt mag geen verrassing heten. Maar
ook het CDA, dat onderdeel uitmaakt van
de regering, heeft moeite met de plan-

nen. Zo vragen de politieke partijen zich
af of de regel ook gaat gelden voor
iemand met opgroeiende kinderen, of de
verhuiskosten worden betaald en of mensen gedwongen worden te verhuizen
voor een baan met een tijdelijk contract.

Volop werk
Kamp trekt zich vooralsnog weinig aan
van de kritiek. De bewindsman vindt dit
soort vragen precies de oorzaak waarom
sommige uitkeringsgerechtigden in een
uitkering blijven zitten. Er worden vaak allemaal redenen bedacht waarom een werkloze een baan niet hoeft te accepteren. ‘We
hebben een half miljoen mensen met een
uitkering die kunnen werken. We hebben
300 duizend mensen uit andere EU-landen
die hier banen vervullen en we hebben 100
duizend openstaande vacatures. Is het
nodig dat je verhuist, dan moet je dat ook
doen of je verliest je uitkering’.

Actie FNV tegen Wwnv
De FNV gaat komend voorjaar actie
voeren in de vorm van een actietiendaagse tegen de Wet werken naar vermogen die per 1 januari 2013 van start
moet gaan. Dat zij voorzitter Agnes Jongerius afgelopen maand in haar nieuw-

jaarstoespraak. Jongerius staat dat de
wet voor ‘onaanvaardbare bezuinigingen op de bijstand, sociale werkvoorziening en Wajong’. Volgens haar vergroot Mark Rutte de kloof tussen hogeren lageropgeleiden.

Nieuws 5

Uitstel voor kunstenaar
Op 20 december 2011 stemde de Eerste
Kamer in met het wetsvoorstel van staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken
om de Wwik, de aparte inkomensregeling
voor kunstenaars, per 1 januari 2012 af te
schaffen. Nog geen twee weken later
maakte de rechtbank in Amsterdam de
afschaffing van de Wwik alweer ongedaan.
Kunstenaars hadden een kort geding aangespannen. De kunstenaars vonden dat zij
te weinig tijd hadden gekregen om zich
voor te bereiden op de wetswijziging. De
rechter stelde de kunstenaars in het gelijk
en oordeelde dat de Wwik blijft bestaan tot
er een overgangsregeling is. De Krom
werkt nu aan een overgangsregeling die

met terugwerkende kracht vanaf 1 januari
2012 geldig is. Overigens is de staatssecretaris het niet eens met de uitspraak en gaat
daarom in beroep.

Steun
De Wwik steunt kunstenaars bij het opbouwen van hun carrière. Zij hebben 48 maanden recht op 70% van een bijstandsuitkering als zij stijgend inkomen weten te vergaren uit kunst. Uit een evaluatie van de
Wwik in 2010 bleek dat ruim 94% van de
kunstenaars die gebruik maken van de
Wwik er in slaagt om een renderende
beroepspraktijk op te bouwen en dus uitkeringsonafhankelijk worden.

VERSCHENEN
Tekorten en
overschotten
Dat de arbeidsmarkt tussen verschillende
sectoren verschilt wisten we natuurlijk al.
Maar waar precies de tekorten en waar
overschotten zitten, dat was nog niet goed
inzichtelijk gemaakt. Tot voor kort dan. De
Raad voor Werk en Inkomen (RWI) heeft de
arbeidsmarkt van twintig sectoren inzichtelijk gemaakt. Met de informatie hoopt de
RWI dat arbeidsmarktbeleid beter vormgegeven kan worden. Kennis van overschotten en tekorten kan immers helpen bij het
vinden van vacatures voor werkzoekenden
en andersom.
Geen tekort
Een opmerkelijke conclusie uit het rapport
is dat er ondanks de vergrijzing binnen
afzienbare termijn nog geen tekort aan
werknemers zal komen binnen een van de
onderzochte sectoren. Alleen binnen hele
specifieke beroepsgroepen komen tekorten voor, zoals betonboorders en OK-verpleegkundigen.
Het hele rapport is te downloaden
op www.rwi.nl.

Uitvoeren naar
vermogen

Sociale diensten effectiever
Divosa-voorzitter Rene Paas reageert
verheugd op cijfers van het CBS waaruit
blijkt dat in 2010 meer mensen uit de
bijstand aan werk zijn gekomen dan in
2009 (zie de Statistiekkolom). ‘Als je
ondanks de crisis, oplopende aantallen
bijstandsgerechtigden en bezuinigingen in staat bent om mensen naar werk
te leiden, dan betekent dit dat sociale
diensten hun werk effectiever zijn gaan
uitvoeren’. Divosa is de vereniging van
managers van sociale diensten.

Paas waarschuwt wel voor hoge verwachtingen voor de toekomst. ‘Je hoeft
geen waarzegger te zijn om te zien dat
het lastig wordt in 2012’. Paas doelt hiermee op de halvering van de re-integratiebudgetten in 2012 en het verslechterde
economische klimaat. Ook neemt de instroom in de bijstand nog steeds toe,
onder andere door de groep oudere
werknemers die tijdens de recessie van
2009 hun baan verloor en nu tegen het
einde van de ww-periode aanloopt.

Na jarenlang ‘met rust gelaten’ te zijn door
politiek, samenleving en media staat de
sociale werkvoorziening nu in het middelpunt van de belangstelling. Mede door de
naderende invoering van de Wet werken
naar vermogen. De hervormingen vormen
een flinke opgave voor onder meer wethouders, ambtenaren, bestuurders en
natuurlijk de werknemers in de sociale
werkvoorziening zelf. Hoe Kom je tot passende antwoorden op deze ingrijpende
maatschappelijke en politiek-bestuurlijke
ontwikkelingen? Het essay ‘Uitvoeren naar
vermogen’ wil iedereen inspireren die de
uitdaging aangaat en die op zoek is naar
strategische troeven en naar innovatieve
allianties die werken.
Uitvoeren naar vermogen: innovatieve
allianties in de sociale werkvoorziening
f 14,95
www.voc-uitgevers.nl

Aan de slag 1/2-2012

6

Moeders financieel prikkelen
STATISTIEK
9% bijstand naar werk
Het aantal mensen dat vanuit de bijstand
naar een baan ging was in 2010 30.000.
Dat is 9% van de bijstandsontvangers. Dat
maakte het CBS afgelopen maand bekend.
In 2009 was dat nog 8%. Overigens gaf
Divosa-voorzitter Rene Paas aan dat hij niet
verwacht dat deze stijging in de komende
jaren zal doorzetten.

Als beleidsmakers de arbeidsparticipatie willen stimuleren, dan zouden financiële prikkels specifiek gericht moeten
worden op jonge moeders en mensen
met een lage opleiding. Dat staat in het
eind december verschenen rapport
‘Hoe prikkelbaar zijn Nederlanders’ van
het CPB. Mannen reageren veel minder
op financiële prikkels dan vrouwen
wanneer zij een stel vormen. Alleenstaande mannen en vrouwen reageren
wel hetzelfde op deze prikkels. Vooral

bij stellen met jonge kinderen zijn de
verschillen groot. Ook gaan vrouwen in
een relatie vaak minder werken wanneer de man meer gaat verdienen.
Fiscale kortingen voor werkende jonge
moeders en voor laagopgeleide alleenstaanden zorgen daarom voor een
hogere arbeidsparticipatie. Uitkeringen
zoals de bijstand en de overdraagbare
heffingskorting vormen voor deze
groep juist een grote belemmering om
aan de arbeidsmarkt deel te nemen.

Appels en peren
Het verschil in uitstroom tussen verschillende gemeenten is groot. Van de gemeenten
met meer dan 100 duizend inwoners scoorden Zaandam en Zoetermeer bovengemiddeld. In deze steden was de uitstroom vanuit de bijstand bijna 14%. Amsterdam en
Utrecht waren het minst succesvol. De uitstroom in deze steden lag rond de 6%. Volgens Divosa kunnen er weinig conclusies
getrokken worden uit deze verschillen.
Gemeenten die bijvoorbeeld streng zijn bij
de instroom, hebben klanten met lagere
kansen op de arbeidsmarkt. Dat beïnvloedt
vervolgens de uitstroom. Het is dus appels
met peren vergelijken.

Amsterdam
Utrecht

Werklozen richting kassen

Haarlemmermeer
’s-Gravenhage
Arnhem
Maastricht
Zwolle

Nederland

Tilburg
Eindhoven
Emmen
Apeldoorn
Venlo
Zoetermeer
Zaanstad
0 2 4 6 8 10 12 14 16
Bron: CBS
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Duizenden Rotterdammers gaan de
komende drie jaar aan het werk in Westlandse kassen. Dat bevestigde de Rotterdamse wethouder van Sociale Zaken
Marco Florijn naar aanleiding van berichtgeving in het AD afgelopen maand. Florijn wil dit bereiken door een cultuuromslag binnen de sociale dienst van Rotterdam. Niet langer de werkzoekende, maar
de werkgever staat straks centraal bij de
Rotterdamse SW-bedrijven. Door de wensen van werkgevers in kaart te brengen
wil Florijn aansluiten bij de vraag die de
tuinders hebben. ‘Als ze een bepaalde
productiecapaciteit verwachten, gaan wij
die invullen’, aldus Florijn. Dit is anders
dan de oude aanpak, waarbij alleen een

moreel appel werd gedaan op de tuinders om kansarme Nederlanders aan te
nemen. Dit morele appel maakte weinig
indruk bij de tuinders. Veel liever namen
zij Polen aan.

Uitbreiding
Florijn wil deze aanpak de komende jaren
doortrekken naar de zorg en de haven
van Rotterdam. Ook ziet hij mogelijkheden om afspraken te maken met sectoren zoals techniek, horeca en transport.
In deze sectoren wil de wethouder de huidige werknemers opleiden voor hogere
functies. Dit moet vervolgens ruimte
creëren in de lagere functies binnen deze
sectoren voor bijstandsgerechtigden.

Nieuws 7

Geen geld zonder Nederlands
Het beheersen van de Nederlandse taal
wordt een vereiste om in aanmerking te
komen voor een bijstandsuitkering.
Althans, als het aan de VVD ligt. Dat blijkt
uit een Kamerdebat van afgelopen maand
met minister De Krom van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. De Taaleis zou voor
iedereen moeten gelden die een beroep
doet op de bijstand. De VVD kan op steun
rekenen van regeringspartij CDA. Ook D66
en de PVV staan positief tegenover de plannen. Het ziet er dus naar uit dat het initiatiefvoorstel binnen afzienbare tijd werkelijkheid kan worden.

bestaat er nog wel de kans om het Nederlands bij te spijkeren. Duurt dit ‘bijspijkeren’ echter langer dan een half jaar, mede
door toedoen van de uitkeringsgerechtigde, dan kan de uitkering gekort worden
met 20%. Wanneer er dan nog steeds niet
actief wordt gewerkt aan de Nederlandse
taalbeheersing kan de uitkering uiteindelijk
helemaal wegvallen, zo is de bedoeling.

Sanctie
Het minimumniveau van de Nederlandse
taalbeheersing moet dan gelijk gesteld
worden aan de eisen die nu al voor inburgeraars gelden. Wanneer een bijstandsgerechtigde dit niveau niet haalt, dan

Re-integratie minder succesvol

STATISTIEK
Afname langdurige
afhankelijkheid
In 2010 waren 855 duizend huishoudens
langdurig (voor vijf jaar of langer) afhankelijk van een uitkering. Dat is een vermindering van bijna 40 duizend ten opzichte van
2009. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In
totaal waren er in 2010 in totaal 1,6 miljoen huishoudens afhankelijk van een uitkering. Het gaat hier dan om huishoudens
die voor een deel van hun inkomen afhankelijk zijn van een werkloosheids- bijstandsof arbeidsongeschiktheidsuitkering. Nederland telt in totaal 7,4 miljoen huishoudens.
Eenoudergezinnen
Ongeveer 10% van alle huishoudens leunde
in 2010 in sterke mate op een uitkering.
Dat betekent dat hun inkomen voor minstens 40% uit uitkeringen bestaat. Eenoudergezinnen scoren aanzienlijk hoger met 16%.
Ook niet-westerse huishoudens scoren
slechter dan gemiddeld.
%
25

Het aantal mensen dat door re-integratiedienstverlening aan een baan geholpen
is, neemt af. De economische crisis is
hiervan de belangrijkste oorzaak. Dat
staat in de factsheet re-integratie 20112012 die de RWI onlangs publiceerde. De
zogenoemde 60%-doelstelling die het

kabinet een aantal jaren heeft gehanteerd en ook gehaald, heeft het kabinet
losgelaten. De doelstelling houdt in dat
60% van degenen die met een re-integratietraject start binnen twee jaar doorstroomt naar werk. In de periode 20082010 daalde dit percentage tot 52%.

Geld voor reorganisatie SW
Tot en met 30 april 2012 is het mogelijk voor gemeenten om plannen in te
dienen om in aanmerking te komen
voor overheidsgeld om hun sociale
werkvoorziening te reorganiseren. Na
30 april 2012 gaat een onafhankelijke
commissie in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) alle aanvragen beoordelen. In totaal mag zij 400 miljoen
euro verdelen. Dit geld heeft het

ministerie van SZW beschikbaar
gesteld om gemeenten tegemoet te
komen in de kosten die zij maken bij
de overgang naar de nieuwe Wet werken naar vermogen. Gemeenten kunnen bij het fonds aankloppen als zij
kosten moeten maken om hun sociale
werkvoorziening te herstructureren.
Voorwaarde hiervoor is dan wel dat de
bedrijfsvoering van de sociale werkvoorziening efficiënter moet worden.

20
15
10
5
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Uitkeringsafhankelijk
Langdurig uitkeringsafhankelijk
Bron: CBS

Banengroei stagneert
De toename van banen neemt af. In het
derde kwartaal van 2011 waren er 28 duizend banen meer dan in hetzelfde kwartaal
van 2010. Dit is een toename van slechts
0,3%. De groei is met name te danken aan
de sector handel, vervoer en horeca. Er zijn
ook bedrijfstakken waar het aantal banen is
afgenomen. Met een afname van 15.000
banen is het openbaar bestuur de grootste
boosdoener. Ook de industrie en bouw
doen het slecht.
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Social Return: oude w
‘Social return is een manier om via aanbestedingen
de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen.’ Aldus de auteurs van het artikel ‘social return - al geleerde en nog te leren lessen’, elders in dit blad. Gemeenten passen social
return sinds eind jaren negentig toe, vervolgen zij,
en inmiddels heeft meer dan de helft van de
gemeenten ervaringen ermee. Het rijk doet dat
sinds medio 2011 ook, bij aanbestedingen boven
de s 250.000.

Oude wijn in nieuwe zakken
Social return on investment, zoals het ook vaak
wordt aangeduid, oftewel SROI, wordt vaak ervaren als een relatief nieuw gedachtegoed. Maar niets
is minder waar. Wel is de term SROI van recentere
datum. De principes spelen echter al langer een rol.
Het is niet mijn bedoeling om hier een uitputtende historische verhandeling te geven. Maar als ik
mij beperk tot mijn eigen arbeidsverleden, constateer ik dat in de jaren tachtig en negentig het begrip
contract compliance in zwang was. In de eerste
jaren van deze eeuw werd het begrip nog sporadisch gehanteerd, maar de laatste vijf jaar kom ik
het niet meer tegen. Het lijkt te zijn vervangen
door SROI, dat juist tien tot twaalf jaar geleden in
beeld kwam.

Contract compliance
Een goede vertaling van contract compliance heb
ik nooit gezien, hoewel het vakblad Sociaal Bestek
er dicht bij in de buurt komt. Contract compliance
betekent strikt genomen niet meer dan het voldoen aan de verplichtingen overeenkomstig het
contract tussen leverancier en afnemer. Maar meer
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gangbaar is de volgende omschrijving: ‘contract
compliance houdt in dat de overheid zich bij het
verstrekken van opdrachten en het inkopen van
producten en diensten de voorkeur geeft aan
ondernemingen die zich maatschappelijk verantwoord gedragen.’

Etnische minderheden
Toen ik begin jaren negentig bij het toenmalige
Nederlands Centrum Buitenlanders (NCB) werkte
werd campagne gevoerd om contract compliance
toe te passen bij opdrachtverlening door overheden. Het idee was dat bedrijven die een opdracht
gegund werd een bepaald percentage allochtonen,
of etnische minderheden zoals toen de gangbare
terminologie was, in dienst moesten hebben. Ook
in cao’s zouden dergelijke afspraken moeten worden gemaakt. Op enkele uitzonderingen na stuitte
deze denklijn op teveel bezwaren onder sociale
partners en in de politiek om van een succes te
kunnen spreken. Politiek gezien zat de grootste
weerstand aan de rechterzijde, maar ook de traditionele polderpartijen als CDA en PvdA waren
sceptisch.

Voorbeeld uit onverwachte hoek
Opvallend genoeg kwamen de goede voorbeelden
van contract compliance uit de VS en Canada. Daar
pasten overheden dit instrument wel toe, en met
succes. Terwijl die landen toch niet als bolwerk van
overheidsingrijpen in het sociaaleconomische
leven gezien kunnen worden. Al helemaal niet de
VS in het negende decennium van de vorige eeuw,
met Reagan als president en zijn opvolging door
Bush senior nog in de toenmalige toekomst.
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wijn in nieuwe zakken?
Quotering
Contract compliance en SROI hangen samen met
opdrachtverlening. Het is echter ook mogelijk om
meer dwingende wetgeving toe te passen, waarbij
werkgevers worden verplicht om bepaalde percentages van bepaalde doelgroepen in dienst te hebben, op straffe van een boete of andere sancties. In
Nederland kenden we de Wet arbeidsgehandicapte
werknemers (WAGW), die werkgevers verplichtte
dat minimaal 5% van het personeelsbestand uit
gehandicapten bestond. Die wet is nooit een succes
geworden, werkgevers betaalden over het algemeen liever een boete dan aan de wet te voldoen.

Discriminatie
Ook wat betreft allochtonen was er eind jaren tachtig, begin jaren negentig een roep om quotering.
Zo’n vergaande wet is er nooit gekomen, maar wel
iets wat er bij in de buurt kwam, namelijk een registratie- en informatieplicht voor werkgevers: de
Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname
allochtonen (WBEAA). Het was de tijd van het
kabinet Lubbers-Kok, CDA-PvdA dus, en Bert de
Vries (CDA) was minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Met de crisisjaren tachtig achter
de rug was de werkloosheid onder allochtonen
enorm en er bestond in brede kringen het idee dat
werkgevers te terughoudend waren in het aannemen van allochtonen, om niet het woord discriminatie te gebruiken. VVD, GroenLinks en D66 ontwierpen een initiatiefwet die werkgevers verplichtte elk jaar openbaar te maken hoeveel allochtonen,
uitgesplitst naar verschillende achtergronden, zij in
dienst hadden. Daarop kwam de regering (die een
meerderheid had in de Kamer, zo ging dat toen nog)

met een eigen wetsvoorstel, een tamelijk slap
aftreksel van de initiatiefwet. Wat niemand verwachtte gebeurde: op de laatste dag voor het
zomerreces 1992 nam de Tweede Kamer het oppositievoorstel aan, mede dankzij de steun van wat
toen klein rechts werd genoemd ( de drie kleine
christelijke partijen SGP, GPV en RPF) en dankzij
de afwezigheid van enkele Kamerleden van de regeringsfracties, die wellicht al op vakantie waren.

Linkse hobby
Opvallend aan de WBEAA was dat VVD en D66
meewerkten en kleine christelijke partijen. Dat was
wel de VVD van Dijkstal. Ze hadden dat indertijd
toch niet zo slecht gezien. Contract compliance
werd, en SROI wordt, vaak gezien als iets uit linkse
hoek en de associatie met staatsingrijpen of onterechte overheidsbemoeienis is snel gelegd. Ten
onrechte. Juist de overheid kan langere termijn
doelen behartigen die individuele organisaties niet
in beeld hebben, die (begrijpelijk) buiten hun scope
vallen. Maar die op de langere termijn wel degelijk
ook in hun belang zijn: een goed inzetbare beroepsbevolking, het vergroten van participatie en verminderen van uitkeringsafhankelijkheid, het verminderen van uitkeringskosten en daaraan gekoppeld minder belastingdruk, het vergroten van zelfredzaamheid en het scheppen van voorwaarden
waaronder individueel verantwoordelijke mensen
daadwerkelijk voor zichzelf kunnen zorgen. Wat is
daar links aan? Het past perfect in de toch wat
rechts getinte agenda van het huidige kabinet.
Peter van Eekert is lid van de redactieraad van Aan
de slag.
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Socialer ondernemen,
omdat het loont!
De normaalste zaak: socialer
ondernemen, omdat het
loont! Dit is de titel en het
onderschrift van het netwerk
van MVO Nederland, de
AWVN en de Start Foundation.
Het netwerk gaat de komende
jaren naast ondernemers
staan om ze te helpen om
duurzaam en mensgericht te
ondernemen.
Door Thomas Hofmans

Martine Breedveld, een van de medewerkers van MVO Nederland en samen
met Bert van Boggelen verantwoordelijk voor het netwerk ‘De Normaalste
Zaak’ formuleert het als volgt: de ene
werkgever wil maatschappelijk verantwoord ondernemen, de ander is vooral
geïnteresseerd vanwege de aantrekkelijke voorwaarden waaronder iemand met
een beperking aan het werk kan of zoekt
een oplossing voor dreigende tekorten in
het personeelsbestand, en de laatste wil
succesvol zijn bij aanbestedingen in het
kader van Social Return. Vaak is het een
mix van motieven, maar wat de motivatie ook is, het is de kunst naast de werkgever te gaan staan en vanuit de werkgever te blijven redeneren.

Netwerk van werkgevers
De Normaalste Zaak (een voortzetting
van het project ‘meer werkplekken bij
werkgevers’, onderdeel van de pilots
Werken naar vermogen) verenigt
bedrijven die zich inzetten voor het bieden van arbeidsplaatsen aan mensen die
niet gemakkelijk aan het werk komen.
Het is een netwerk van werkgevers die
met een andere blik naar de arbeidsmarkt durven te kijken. Werkgevers die
de ambitie hebben om talenten van
mensen die graag willen werken, maar
nu nog langs de kant staan te ontwikkelen en te benutten. Dit vanuit hun overtuiging dat het enerzijds zakelijk interessant is en anderzijds ook invulling
geeft aan maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Deze werkgevers ervaren
dat het bieden van kansen aan mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt
waarde toevoegt aan het bedrijf – soms
op een onverwachte en verfrissende
manier.
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In 2012 wil De Normaalste Zaak nog
eens 50 bedrijven aan zich verbinden.
Nu doen ondernemers mee als Randstad, Ikea, Vebego, Autotaalglas, Ahold
en andere vaak kleinere organisaties. De
inzet van het project is om het veel meer
werkgevers mogelijk te maken van elkaar
te leren en elkaar te inspireren. Een
belangrijk onderdeel van het project om
dit te bereiken is een platform van
ondernemers dat drie keer per jaar overlegt over de ervaringen om kwetsbare
mensen in het bedrijf te incorporeren.

Ervaringen uitwisselen
In het project wil men ervaringen uitwisselen en instrumenten ontwikkelen.
Bijvoorbeeld op het gebied van Social
Return. De prestatielader, die recentelijk door TNO is ontwikkeld, wordt als
instrument beschikbaar gesteld voor
bedrijven die partner zijn van De Normaalste Zaak. Enerzijds om te laten zien
dat zij serieus werk maken van mensgericht ondernemen (een voorwaarde voor
het partnerschap) en anderzijds om het
de opdrachtgevers bij inkoop- of aanbestedingstrajecten inzichtelijk te kunnen
maken hoe het bedrijf vorm geeft aan
Social Return. Binnen het bedrijvennetwerk worden partners voorgelicht en
kunnen onderling ervaringen worden
uitgewisseld. De meeste bedrijven hebben vragen over doelgroepen (wat is een
afstand tot de arbeidsmarkt eigenlijk?),
waar ze kandidaten kunnen vinden en
hoe je ervoor zorgt dat medewerkers
ook gemotiveerd zijn en blijven om
met deze nieuwe collega’s te werken.

Makkelijk gezegd
Volgens Breedveld heeft het Werken
naar vermogen project laten zien dat
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Socialer ondernemen in de praktijk
Greenfox is de Nederlandse specialist in het energiezuinig
maken van bestaande TL-verlichting. Renzo Deurloo, één van
de oprichters van GreenFox: ‘Wij bouwen armaturen om, zodat
de nieuwste generatie energiezuinige lampen in bestaande TLarmaturen past. Door dit ombouwproces leveren we een
essentiële bijdrage aan de CO2-reductie en dus klimaatverbetering.’ Uniek hieraan is niet alleen het gepatenteerde voorzetstuk, maar ook de ‘ombouwers’ in dit proces: medewerkers
van sociale werkplaatsen.
Enkele samenwerkingspartners zijn voor GreenFox de sociale
werkplaatsen Haeghe Groep en Drechtwerk. Beiden instanties
helpen mensen met een beperking door te stromen naar een
reguliere baan.
Bijzonder project
Medewerkers van de Haeghe Groep werden onlangs door de
haagse wethouder Henk Kool (Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie) bedankt voor hun deelname aan een bij-

steeds meer werkgevers de stap (willen)
zetten en mensen met een achterstandspositie op de arbeidsmarkt welkom
heten. Maar vaak is het gemakkelijker
gezegd dan gedaan. Bedrijven lopen
tegen allerlei vraagstukken aan als zij
stappen willen zetten. Zowel binnen
hun eigen organisaties als bijvoorbeeld
in de relatie met uitvoerders zoals de
Sociale Werkvoorziening, UWV of een
re-integratiebedrijf. Nu is het zaak al die
ervaringen inzichtelijk te maken, zodat

zonder project in het Haags Gemeentemuseum. Een deel van
hen werkte mee om het museum te voorzien van energiezuinige verlichting. Dat was een primeur voor sommige medewerkers, die door dit GreenFox-project voor het eerst ‘buiten
de deur’ werkten. Renzo lacht: ‘Speciaal voor de Gemeente
Den Haag zijn de teams van medewerkers omgedoopt tot
Green Teams.’ Waarom kiest GreenFox voor de sociale werkplaats? ‘De winst zit ‘m niet alleen in lagere kosten’, licht
Renzo toe. Door te werken met mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt is GreenFox flexibel: ‘Wanneer er een
opdracht binnenkomt die zich een dag later verdriedubbelt,
dan kunnen wij het – door inzet van de sociale werkplaatsenrealiseren’. Niet alleen is het werken met SW-ers sociaal verantwoord, ook economisch gezien heeft het voordelen. Wij
bouwen armaturen om voor een derde van de prijs van een
nieuw armatuur met vijf jaar systeemgarantie van Osram. De
investering is dan makkelijk binnen in twee tot drie jaar
terugverdiend. Dat is dus energiebesparing en ondernemerschap in een nieuw licht.

afstand tot de arbeidsmarkt een volwaardige plek in het bedrijf te geven. De Normaalste Zaak is er voor alle werkgevers,
van klein tot groot, ambitieus of bescheiden. De bindende factor is de wil en
ambitie om van een inclusieve arbeidsorganisatie ‘de normaalste zaak’ te maken.

Voorbeelden
MVO Nederland verzamelt van alle
betrokken bedrijven momenteel ervaringsverhalen en gouden tips, om zo

Deel ervaringen, niet elk bedrijf
hoeft het wiel uit te vinden
niet ieder bedrijf opnieuw het wiel hoeft
uit te vinden. En om nog meer bedrijven
te laten zien wat de kansen en mogelijkheden zijn van het werken met mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat
is wat De Normaalste Zaak doet. En niet
alleen voor bedrijven, maar bijvoorbeeld
ook voor brancheverenigingen die op
bedrijfstakniveau een cao-afspraak hebben om doelgroepen te plaatsen.
Partners van De Normaalste Zaak hebben
de aantoonbare ambitie om mensen met

kennis te delen en te verspreiden. Zo
willen ze voor grote en kleine bedrijven,
in uiteenlopende sectoren, kopieerbare
praktijkvoorbeelden beschikbaar maken.
De werkgever staat daarbij centraal.
MVO Nederland wil de business case
helder maken vanuit het perspectief van
het bedrijf. De ervaringen van koplopers
en alle betrokken bedrijven bij het project verspreiden ze onder het partnernetwerk van MVO Nederland en de rest
van het bedrijfsleven.

Voordelen van deelname
Bedrijven krijgen advies en maken
gebruik van een website waar de ervaringen worden gedeeld. Dat geeft een
kans om ervaring op te doen met het in
dienst nemen en houden van mensen
met een beperking en zo in te spelen
op het snel oplopend tekort aan
arbeidskrachten en daarmee vorm te
geven aan Social Return. Groepen die
nu nog aan de kant staan hebben we
straks hard nodig, zegt Van Boggelen.
Het is onacceptabel en zonde dat dit
arbeidspotentieel niet wordt benut en
door de Wet werken naar vermogen
wordt het steeds belangrijker deze
mogelijkheden te benutten. Vanaf
2010 is door de vergrijzing al sprake
van meer uitstroom dan instroom
van mensen op de arbeidsmarkt. In
diverse sectoren wordt ondanks de crises een toenemend aantal moeilijk vervulbare vacatures verwacht. Daarnaast
kunnen bedrijven invulling geven aan
de People-kant van MVO, door te zorgen voor een divers personeelsbestand.
Dat past in het streven van veel bedrijven om het personeelsbestand een
afspiegeling te laten zijn van de maatschappij.

Aan de slag 1/2-2012

12

De A2school: een inv
van Social Return
Maastricht kent sinds begin
2010 de A2school; een leerwerktraject gekoppeld aan de
ondertunneling van de A2 die
in de komende jaren gaat
plaatsvinden. De A2school is
een van de vele Social Returnactiviteiten die Maastricht
sinds vijf jaar uitvoert. Wat is
de A2school, wat is kenmerkend voor deze Social Return
activiteit en hoe succesvol is
het? We spreken met Riëtte

Het begon in mei 2005, met de verschijning van het rapport ‘Werk maken
van werk’, waarin wordt beschreven
hoe Social Return kan worden ingevuld. Maastricht blijkt een stad waarin
voldoende kansen liggen om met Social
Return-activiteiten goede resultaten te
behalen: de stad kent veel bouwwerken
en kent een groot bestand werkzoekenden. Het rapport was het signaal voor
Maastricht om inderdaad ‘werk te
maken van werk’. Sinds maart 2007 is
‘elk bedrijf dat een (bouw)opdracht
vanaf vijftigduizend euro uitvoert voor
de gemeente Maastricht verplicht om
een aantal werkzoekenden en leerlingen
mee te laten werken aan de opdracht’:
de 5%-regeling.

Winkens, projectleider van de
A2school, over Social Return
en de A2school.
Door Brigitte van Lierop

Weerstand
Op papier is deze zin van 27 woorden
gemakkelijk in tien seconden uit te spreken. De concrete uitvoering ervan ging
echter met vele woorden meer gepaard
en het kostte de nodige tijd voordat alle
neuzen van deelnemende partijen in de
stad dezelfde kant op stonden. In het
begin was namelijk niemand blij met dit
besluit van de gemeente. De partij die
zich bezighoudt met de aanbesteding

Social Return: het door gemeenten
(of andere opdrachtgevers) aangaan
van convenanten en/of het stellen van
sociale (besteks-)voorwaarden bij aanbestedingen, het verlenen van vergunningen of subsidies, met als doel
regionale werkgelegenheid te bevorderen en/of (werkloze) werkzoekenden en leerlingen aan een werkplek te
helpen.
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van opdrachten voor de gemeente was
niet blij, want ze hadden al zoveel regels
en nu kwam er weer een bij. De partij die
bij aanbestedingen met de aannemers
om de tafel ging was niet blij, want de
onderhandelingen zijn al zo ingewikkeld
en nu kregen ze er ‘de werklozen’ ook
nog bij. En de aannemers waren niet blij.
Ze vonden dat ze al voor ‘een hongerloon’ de klus uitvoerden en nu kregen ze
ook nog mensen ‘die niet willen werken’. Een andere partij, het reguliere
opleidingsinstituut, was niet blij omdat
de trajecten niet precies aansloten bij
datgene wat zij aanboden en het flexibiliteit vroeg om deze te laten aansluiten bij
datgene wat vanuit werkgeversperspectief en de leerwerktrajecten nodig was.
Tenslotte waren ook de uitvoerders van
de werklozenregelingen niet blij. Ingeval
zij geen kandidaten konden aanleveren
uit hun bestand werden er door de
gemeente andere, ook succesvolle wijzen
toegepast om toch aan kandidaten te
komen. Daarmee kwam de gemeente aan
‘hun werk’. Kortom, bij de start van de
uitvoering van Social Return waren er
heel wat meer seconden en zinnen
nodig om te zorgen dat iedereen de
voordelen ervan zou gaan inzien. Dat is
uiteindelijk gelukt. Met name de bouwbedrijven, de zorgsector en de metaalsector zien de voordelen van de wijze
waarop in Maastricht invulling wordt
gegeven aan Social Return. Ook de uitvoerders van de werklozenregelingen
werden geïnspireerd door de kordate
aanpak die werd toegepast.

Hoe ging het verder?
De eerste periode van de ontwikkeling
van Social Return in Maastricht is opgegaan aan het ‘op een constructieve wijze
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vulling
laten meewerken aan Social Return’ van
de deelnemende partijen, aan het
inrichten van een detacheringsbedrijf
en het vinden en trainen van het
management en de professionals voor
dit detacheringsbedrijf. Vrij snel nadat
deze startperikelen achter de rug waren,
werden positieve resultaten geboekt.
Nu, bijna vijf jaar na de concrete start,
zijn er ongeveer 450 werklozen
geplaatst in leerwerktrajecten. Meer dan
de helft is inmiddels werkzaam in een
reguliere betaalde baan. Dat betekent
dat er rond de 225 mensen weer actief
deelnemen aan de arbeidsmaatschappij
en dat de investering in Social Return
tot nog toe voor de gemeente een
besparing van ongeveer vier miljoen
euro per jaar oplevert. Achteraf gezien
blijkt de gemeente een goede keuze te
hebben gemaakt om te investeren in
Social Return-activiteiten. Zowel vanuit het perspectief van de burger als
vanuit het perspectief van de gemeente.

Ondertunneling van de A2
Het grootste project dat momenteel
in Maastricht loopt, is de ondertunneling van de A2. Bij de aanbesteding
van dit project werd in het bestek nog

Maastricht pakt Social Return op een bijzondere manier aan. Kenmerken van
deze 'Maastrichtse aanpak' zijn:
• er is één detacheringsbedrijf waarlangs alle trajecten lopen;
• er is één aanspreekpunt, met een uitgebreid netwerk als back-office;
• de projectleider heeft korte lijnen
met de beslissers van de deelnemende partijen;

geen rekening gehouden met het werkgelegenheidsaspect en speelde Social
Return geen rol. De gemeente besefte
dat het gebrek van een ‘harde eis voor
Social Return’ bij de aanbesteding een
belemmering was. Het alleen benoemen van de wens van de gemeente om
Social Return toe te passen zou onvoldoende zijn om geïnteresseerde partijen
te overtuigen het toe te passen. De
oplossing die vervolgens werd gekozen,

duidde op een behoorlijke dosis creativiteit van de toenmalige bestuurders.
Gekozen werd voor de oprichting van
de A2school, naar voorbeeld van de
voormalige mijnscholen, waarin volgens het meester-gezel principe mensen worden opgeleid voor verschillende
beroepen. In dit geval beroepen behorende bij alles wat nodig is om de A2
ondertunneling soepel te laten plaatsvinden.

• er is één gemeentelijke projectmanager;
• de projectmanager is aangesteld bij
het ontwikkelingsbedrijf, de partij waar
het meeste werk fysiek wordt aanbesteed;
• de projectleider spreekt de taal van de
werkgevers én de taal van de bestuurders én de taal van de uitvoerders;
• de werkgeversvraag staat voorop

• voorop staat het creëren van vertrouwen bij de werkgevers;
• elke vraag wordt snel beantwoord
• en natuurlijk gaat het om de mensen. Het gaat erom dat mensen met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer een reële kans krijgen
om deel te nemen
• elk traject moet zoveel als mogelijk
een scholingscomponent hebben.

Aan de slag 1/2-2012
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Beroepen nodig voor de A2
ondertunneling:
• Cateringmedewerker
• Verkeersregelaar
• Schoonmaker
• Beveiligingsmedewerker
• Betontimmerman
• IJzervlechter
• Stratenmaker
• Grondwerker
• Bouwvakhulp

De nog op te richten A2school zou
1.500 mensen plaatsen, zo werd destijds gemeld, en was daarmee een
belangrijk werkgelegenheidsproject
voor de gemeente. Dit bericht haalde de
landelijke pers, iedereen was geïnteresseerd en wilde het fijne ervan weten.
Wat dat ‘fijne’ was, wist nog niemand.
Het was immers geen eis voor de
bouwconsortia die dit grootse project
wilden binnenhalen. Toch werd het de
geïnteresseerde consortia duidelijk dat
zij meer kans zouden maken als ze aan
het A2school-initiatief wilden meewerken in de vorm van Social Return. De
drie consortia uiteindelijk meedongen
in de aanbesteding hadden daarom ook
alle drie Social Return-activiteiten
opgenomen in hun plannen. Met de
uiteindelijke winnaar is vervolgens een
convenant opgesteld waarin is opgenomen dat het consortium zich jaarlijks
garant stelt voor het creëren van 75
leerwerkplekken. Daarmee is ‘de wens’
toch omgezet in datgene wat de gemeente voor ogen had, namelijk de ondertunneling ook deel te laten uitmaken van
de Social Return-activiteiten, zodat de
werkloze burgers in de regio Maastricht
met een grote afstand tot de arbeids-
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markt een kans krijgen deze afstand
te verkleinen en weer deel kunnen uitmaken van de arbeidsmaatschappij.

Vakmanschap
De leerwerkplekken worden op verschillende niveaus ingevuld. Niet alleen
mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt krijgen de mogelijkheid
om te leren en te werken. Ook is het
voor de gemeente belangrijk dat er
behoud van vakmanschap is. Zo zijn er
vrijwel geen jongeren meer die zich willen bekwamen als vakman in de bouw.
Door dit project hoopt de gemeenten
jongeren weer geïnteresseerd te krijgen
om bijvoorbeeld op VMBO-niveau een
opleiding in de bouw te volgen.
Het consortium, dat weliswaar Social
Return in haar plannen had opgenomen
en het A2school-convenant had afgesloten, zag in eerste instantie enigszins
op tegen de klus die ze er naar hun idee
bij hadden gekregen. Inmiddels niet
meer, ze merken dat het hen ook helpt
hun werk snel en efficiënt te kunnen
uitvoeren. De gemeente, in de vorm
van het voor Social Return opgerichte
detacheringsbedrijf, heeft laten zien een

betrouwbare partner te zijn als het gaat
om het oplossen van acute capaciteitsproblemen. Ook de één-loket-gedachte
spreekt het consortium erg aan, aldus
Winkens: ‘met al hun vragen kunnen ze
op een plek terecht en van daaruit
wordt er snel een oplossing gezocht’.

Succes
Het invulling geven aan een convenant
kost tijd en is niet altijd even gemakkelijk in de praktijk. Zeker niet ten tijde van
de huidige recessie. De A2school is in
februari 2010 gestart. Op dit moment
zijn er 25 leerwerkplekken ingevuld, de
eerste diploma’s zijn uitgereikt en diverse werkzaamheden zoals catering, beveiliging en schoonmaak worden uitgevoerd door 30 SW-medewerkers. Daarmee zijn de eerste stappen gezet en de
eerste successen behaald. Er is nog een
lange weg te gaan, maar projectleider
Winkens heeft er alle vertrouwen in dat
er voor een groot deel invulling kan worden gegeven aan de uitvoering van het
convenant en de A2school haar huidige
succeslijn in de toekomst voortzet.
Brigitte van Lierop is lid van de redactieraad van Aan de slag.
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Al geleerde en nog
te leren lessen
Social return is een manier om
via aanbestedingen de inzet
van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt te bevorderen. Dit biedt onder andere
nieuwe mogelijkheden in
het re-integratiebeleid van de
overheid. Om optimaal te
profiteren van de mogelijkheden die Social Return biedt,
is het wel zaak om te leren
van de ervaring die tot nu toe
zijn opgedaan. En om te blijven leren!
Door Peter Brouwer,
Peter Koppe en Bert Otten

Social Return is het maken van afspraken met betrekking tot arbeids- en stageplaatsen bij aanbestedingen. Binnen
de overheid wordt sinds eind jaren ‘90
Social Return toegepast in aanbestedingen. Inmiddels heeft meer dan de helft
van de gemeenten ervaring met Social
Return. Het Rijk zet vanaf 1 juli 2011
Social Return in bij aanbestedingen van
werken en diensten boven de s 250.000.
Een aantal provincies en woningbouwcorporaties past Social Return eveneens
toe in hun aanbestedingen. Er is inmiddels dus op diverse plekken in Nederland praktische ervaring opgedaan met
Social Return. Praktische ervaring waarvan we al veel kunnen leren. Wat werkt
wel en wat niet, en vooral hoe zou meer
rendement kunnen worden behaald
voor zowel opdrachtgevers, opdrachtnemers en de social-returnkandidaten zelf.

Vormen
Er zijn verschillende vormen van Social
Return mogelijk. Grofweg kunnen we
een onderscheid maken tussen vormen
die bedrijven erkennen die al met doelgroepen werken, vormen die extra
arbeidsplaatsen voor doelgroepen opleveren en vormen die andere sociale
doelen helpen realiseren.
Bij vormen die bedrijven erkennen die
al met doelgroepen werken, gebruiken
opdrachtgevers de mogelijkheid om
een opdracht voor te behouden aan een
SW-bedrijf of een sociale onderneming. Hierbij wordt artikel 19 van de
BAO (Besluit Aanbestedingsregels
voor Overheidsopdrachten) toegepast.
Bij vormen die extra plaatsen voor een
doelgroep moeten opleveren is de
meest ingezette vorm van Social Return
de contracteis. Opdrachtnemers dienen

dan een bepaald percentage (meestal
5%) van de aanneemsom te verlonen
aan doelgroepen met een afstand tot
de arbeidsmarkt of een aantal stage- of
leerwerkplekken te creëren.
Ook zien we het gebruik van een socialeof ideeënparagraaf waarin de inschrijver zelf met ideeën komt over hoe
hij extra arbeidsplaatsen wil bieden.
Ten slotte zien we vormen waarmee
andere sociale doelen worden gerealiseerd zoals het bieden van diensten aan
bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld
juridisch advies, gezondheidsprogramma’s of hulp bij inburgering).

Eerste stappen gezet
Zoals gezegd is al meer dan de helft van
de gemeenten aan de slag gegaan met
Social Return. We zien inmiddels goede
voorbeelden van gemeenten die Social
Return stevig hebben verankerd in hun
beleid en organisatie. Zo heeft de gemeente Hengelo Social Return opgenomen in een breder beleidsprogramma
‘sociale economie’ waarin ook beleidsdoelen zijn geformuleerd voor het
bevorderen van sociaal ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Nogal wat gemeenten kennen inmiddels een speciaal projectbureau Social Return (zoals Amsterdam,
Rotterdam, Maastricht) die in nauwe
verbinding staan met de afdeling inkoop
en afdelingen die zich bezighouden met
werk, participatie en inkomen. Duidelijk
voordeel van een projectbureau is dat
daadwerkelijk gestuurd wordt op het
rendement van Social Return. Verder
zien we bij gemeenten, die al wat verder
zijn op het gebied van Social Return, verschillende innovaties zoals het instellen
van een Social Return fonds (Amster-
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dam Zuid Oost) en het toepassen van
Social Return bij een gebiedsgerichte
aanpak, waarbij gemeenten en corporaties/ontwikkelaars samen optrekken en
social joint ventures ontstaan. Tenslotte
zien we in de praktijk ook dat Social
Return toegepast wordt bij subsidierelaties door het beschikbaar stellen van
leer-/werkplekken voor specifieke
doelgroepen.

Aandachtspunten
De ervaringen met Social Return tot nu
toe hebben al veel leerpunten opgeleverd. Om van deze ervaringen te kunnen profiteren en het leerproces van
iedereen die Social Return in de toekomst gaat toepassen te versnellen, vatten wij hier de belangrijkste aandachtspunten samen.
1. De Social Return eis moet flexibel
worden toegepast
De opdrachtgever kan zijn sterke
marktpositie gebruiken om maatschappelijke doelen te realiseren. Social return
is daarbij een middel, geen doel op zichzelf. De beste resultaten worden bereikt
als maatwerk wordt toegepast. De conti-

Verder is het verstandig om ook het
MKB kansen te bieden door bijvoorbeeld voor kleinere aanbestedingen te
kiezen. Kleine bedrijven kunnen vaak
niet meedoen met grote aanbestedingen, terwijl zij lokaal vaak gemakkelijker zaken voor elkaar krijgen of al een
netwerk hebben. Een mogelijk negatief
effect van te weinig maatwerk tot slot is
verdringing van zittend of toekomstig
personeel. Dat is vooral in economisch
slechte tijden een potentieel gevaar.
2. Social Return vraagt om een goede
organisatorische en bestuurlijke inbedding
Helaas blijven veel initiatieven tot Social
Return hangen in papieren bedoelingen.
Men start er enthousiast mee, maar om
resultaten te boeken wordt behoorlijke
personele capaciteit gevraagd. De betrokken afdelingen moeten worden overtuigd en de neuzen moeten dezelfde
kant op komen. Inkoop en werkgeversdienstverlening zijn vaak gescheiden
werelden. Daarom heeft het organisatorisch onderbrengen in een projectbureau
Social Return, zoals een aantal gemeenten heeft gedaan, voordelen. Hierin werken inkoopcollega’s direct samen met de

Social Return blijft vaak hangen
papieren bedoelingen
nuïteit van projecten en bedrijven moet
door social-returneis niet worden
belemmerd. Ook kunnen de periodieke
contractwisselingen een belemmering
zijn voor de inzet van doelgroepen
omdat continuïteit een belangrijke succesfactor is. Gebruik geen standaard formule (bijvoorbeeld 5%) en kopieer niet
zomaar bepalingen van andere gemeenten, maar houdt rekening met lokale en
regionale mogelijkheden (type werkgevers en beschikbaar aanbod). Vraag vooral ook de opdrachtnemer met voorstellen te komen. Hierdoor wordt meer creativiteit aangeboord en kunnen meer
mogelijkheden worden gevonden om te
komen tot een voor beide partijen acceptabele en haalbare sociale tegenprestatie.
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collega’s van de afdeling sociale zaken,
het werkgeversservicepunt en soms ook
het sociale werkvoorzieningbedrijf.
Voor gemeenten geldt dat regionale
invoering of samenwerking tussen
gemeenten de professionaliteit kan vergroten en kansen biedt om geschikte
kandidaten te vinden en uit te wisselen
en bovendien wederzijds te profiteren
van aanbestedingen.
Specifiek aandacht vraagt het verzilveren van de inzet van verschillende organisaties die Social Return toepassen.
Verschillende overheden, woningcorporaties en andere grote private
opdrachtgevers passen vormen van
Social Return toe met hun opdrachtnemers. Dit zal de komende tijd landelijke

en regionale coördinatie en afstemming
vragen. Hoe komen opdrachtnemers
die moeten voldoen aan social-returneisen in rijksopdrachten aan geschikte
kandidaten? Waar kan de opdrachtnemer terecht en wordt deze dan adequaat
geholpen? Ook andersom: hoe weten
gemeenten en UWV op welke verzoeken van opdrachtnemers ze kunnen
gaan inspelen.
3. Help de opdrachtnemer/werkgever
Als opdrachtnemers een verplichting
willen aangaan om SW-ers te plaatsen
of andere doelgroepen in het kader van
Social Return, dan moet worden voorzien in passende ondersteuning en
begeleiding voor de werkgever. Te vaak
zien we dat de opdrachtnemer de hulp
van een commercieel bureau moet
inroepen om te kunnen voldoen aan
zijn verplichting. Gemeenten en UWV
kunnen de werving en selectie organiseren en de werkgever met flankerende
instrumenten ontzorgen. Soms kan
detachering een goed alternatief zijn als
bedrijven anders niet bedrijfseconomisch uitkomen. Belangrijk uitgangspunt is dat de ondernemer eindverantwoordelijk blijft. De dialoog tussen
opdrachtnemers en opdrachtgever heeft
meerwaarde. Vaak komen deze partijen
elkaar ook nog op andere terreinen
tegen.
4. Zorg dat inzet van Social Return duurzame effecten voor het individu heeft
De afspraak met de opdrachtnemer is
doorgaans voor de duur van het contract. Maar wat gaat de cliënt daarna
doen? Een social-returnplek moet
idealiter aansluiten bij de re-integratietrajecten van cliënten. Ook een korttijdelijke werk- of participatieplek kan
bijdragen aan het verkorten van de
afstand tot de arbeidsmarkt van de kandidaat, maar dan moet die plek wel
onderdeel zijn van een systematiek
waardoor geplaatste cliënten duurzaam
bij (verschillende en elkaar opvolgende)
opdrachtnemers aan de slag kunnen
blijven, bijvoorbeeld via poolvorming
met bedrijven.
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5. Handhaaf afspraken en wees kritisch
op resultaten
Afspraak is afspraak. Dat betekent dat
social-returnafspraken ook moeten worden nagekomen en zo nodig gesanctioneerd indien de resultaten door nalatigheid van de opdrachtnemer niet zijn
gerealiseerd. Handhaaf dus de afspraken
die je maakt, maar wees wel realistisch
over de inzet van de werkgever. Daarnaast moet men kritisch blijven op de
(maatschappelijke) kosten en baten van
Social Return. Hoeveel kosten moet bijvoorbeeld een gemeente maken om
resultaat te boeken en is dat voordeliger
dan andere vormen van re-integratie?
6. Geef als overheidsorganisatie zelf het
goede voorbeeld
Neem als overheidsorganisatie of
opdrachtgever zelf ook mensen aan
vanuit een kwetsbare positie op de
arbeidsmarkt. Zo laat je aan je opdrachtnemers zien dat het kan.
7. Enige juridische aandachtspunten
Over de juridische aspecten kan veel
worden opgemerkt, maar daarvoor

ontbreekt hier de ruimte. Het gaat om
non-discriminatie, objectiviteit, transparantie, het niet beperken van de vrije
concurrentie en waken voor proportionaliteit.

Verder leren
Het blijft voor de toekomst belangrijk
om van elkaar te leren op het gebied van
Social Return. Wij denken dat de praktijk van Social Return de komende tijd
nog succesvoller zou kunnen worden
door in te zetten op:
• Kennisdeling en informatieverschaffing. Vooral bij gemeenten leeft
een grote behoefte aan het kennisnemen van initiatieven, ideeën en
oplossingen van anderen. Wat is wel
of niet mogelijk in de praktijk?
• Beleidscoördinatie/samenwerking.
Het gaat hierbij om de dialoog tussen
verschillende partijen die bezig zijn
met Social Return. Ook zal moeten
worden verkend hoe de inzet van het
rijk en andere overheden kan bijdragen aan bijvoorbeeld de opgave
waarvoor gemeenten in het kader
van de Wet werken naar vermogen
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staan. Een en ander moet worden
ingepast in de nieuwe werkgeversdienstverlening die gemeenten en
UWV momenteel ontwikkelen.
• Onderzoek en kennisontwikkeling.
Het onderzoek naar Social Return
moet worden gestimuleerd. Wat zijn
goede verdienmodellen, wat werkt
voor welke situaties en welke besparingen levert het op (ten opzichte
van andere re-integratietrajecten)?
Wat kun je evidence based doen om
meer rendement te behalen met
Social Return? Zowel bezien vanuit
opdrachtgever, opdrachtnemer en de
social-returnkandidaten. Een benchmark en erkenning van socialer
ondernemen door werkgevers kan
toegevoegde waarde hebben voor
een efficiëntere praktijk voor zowel
opdrachtgevers als opdrachtnemers.
Peter Brouwer werkt bij TNO, Peter
Koppe bij de VNG en Bert Otten is werkzaam voor Radar Advies. Samen hebben
zij workshops georganiseerd waarin
gemeentelijke deskundigen hun ervaringen met Social Return konden delen.
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Overheden laten
miljoenen liggen
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Social Return is een instrument in een palet van instrumenten om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt
naar werk te begeleiden. Sinds
1 juli 2011 neemt ook de rijksoverheid ‘Social Return’ als
contractvoorwaarde op. Bij
de uitvoering van opdrachten
voor het Rijk moeten voortaan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt
worden ingezet. Veelal gaat
het om een percentage van
5% van de aanneemsom.

ingevoerd. Volgens Peter Kooij (ondernemer en adviseur in de overheidsmarkt ) is het vooral bij goede voornemens gebleven. Vanuit zijn ervaring
weet hij dat slechts een kleine 20% van
de gemeenten Social Return daadwerkelijk heeft geïmplementeerd. Volgens
Kooij, wiens bedrijf eerder zeven
gemeenten begeleidde bij het ontwikkelen en implementeren van Social
Return, lijkt de overheid er niet meer
naar om te kijken als zij Social Return
eenmaal in het bestek heeft opgenomen. Er wordt niet gecontroleerd
door gemeenten of de afspraken rond
Social Return wel worden nagekomen.
Gemiste kansen. Gemeenten en de
rijksoverheid kunnen volgens Kooij miljoenen besparen op uitkeringen, re-integratietrajecten en apparaatskosten.

Gemiste kans
Door Thomas Hofmans
Naast werk kunnen ook opleidingstrajecten of begeleid werk trajecten overeen gekomen worden. Belangrijkste is
dat ondernemingen die zaken doen
met de overheid aandacht besteden
aan maatschappelijk ondernemen. De
overheid zou hiermee miljoenen
euro’s kunnen besparen aan uitkeringen en bedrijven komen op een relatief
goedkope manier aan goede werknemers. Een pure win-winsituatie dus.
De invulling van de nieuwe Wet werken naar vermogen zou een extra duw
in de rug krijgen als Social Return
daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Veel
meer kwetsbare mensen zouden dan
een plaats in bedrijven krijgen. Daarnaast blijkt uit verschillende onderzoeken dat werkgevers die ervaring
opdoen met deze kwetsbare groepen
mensen over een bepaalde drempel
komen. In de toekomst zijn zij veel
eerder geneigd opnieuw te werven uit
de onderkant van de arbeidsmarkt.

Goede voornemens
In Binnenlands Bestuur van 9 oktober
2011 staat dat 52% van de Nederlandse gemeenten Social Return hebben

Waren de gemeenten en de rijksoverheid eerder dus nog enigszins op de
goede weg in de ogen van Kooij, in
Binnenlands Bestuur van 23 december
2011 zegt hij: ‘De provincies, waterschappen en andere overheden negeren
Social Return volkomen. Een gemiddel-
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Een veelgehoord argument om Social
Return juist niet mee te nemen in de
inkoopvoorwaarden en aanbestedingen is dat het veel gedoe oplevert. Willen de betrokken partijen zich wel
lenen voor re-integratie doelstellingen? Dat kan zo zijn zegt Kooij. ‘Maar
is het maatschappelijk belang, het helpen van mensen aan werk, niet vele
malen belangrijker? Ik denk het wel.

Integraal optrekken
Daarnaast hoort de overheid hierin
integraal op te trekken. Het zou goed
zijn als de rijksoverheid de provincies
en waterschappen hierop wijst. Ook
het argument dat het prijsopdrijvend
zou werken blijkt uit de praktijk niet
waar te zijn. TNO heeft dit onderzocht
(Social Return bij het Rijk, 25-012011). Ondernemers hebben namelijk simpelweg personeel nodig. Daarnaast vinden ook zij het waardevol
om invulling te geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Vaak zie je, zegt Kooij, dat dit soort
evident belangrijke maatregelen stranden in goede bedoelingen (wel het
beleid, maar niet de uitvoering). Hier-

Gemeenten kunnen miljoenen
besparen op uitkeringen
de provincie heeft een inkoopvolume
van ongeveer 200 miljoen euro. Als van
dat bedrag 5% wordt besteed om mensen aan het werk te helpen, dan hebben
we het over een bedrag van 10 miljoen
per provincie. In totaal meer dan 100
miljoen bij alle provincies gezamenlijk.
Daarnaast kopen ze diensten in waar
volop laaggeschoold werk voorhanden
is. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van hun wegennet of het verzwaren van dijken. Allemaal gemiste kansen voor mensen aan de onderklant van
de arbeidsmarkt. Natuurlijk, het financiële voordeel is in het geval van Social
Return vooral voor de gemeenten en
niet voor de provincies, waterschappen
en andere overheden.’

door heeft de overheid aantoonbaar
tientallen miljoenen laten liggen.
Als ondernemer verbaast hij zich daar
over. ‘Je zou denken dat elk instrument optimaal wordt ingezet. Het
klinkt onaardig, maar soms heb ik het
gevoel dat een ambtenaar denkt: het
is toch niet mijn geld. Het gevoel van
urgentie ontbreekt. Maar ontslaat
je dat van je plicht om efficiënt om te
gaan met belastinggeld?’.
Peter Kooij is ondernemer en werkt veel
voor overheden als adviseur en overheidsmanager a.i. binnen het sociaal en
maatschappelijk domein. Thomas Hofmans is lid van de redactieraad van Aan
de slag.
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TWO TICKS: iets
De positie van werkzoekenden met een arbeidsbeperking in Nederland kan worden versterkt door
te starten met een formule die in Groot Brittannië al sinds 1990 in uitvoering is. Voor deze formule,
aangepast aan de Nederlandse situatie, is ook in Nederland draagvlak. Dit is onafhankelijk vastgesteld via een onderzoek van Berenschot, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid op initiatief van Kenniscentrum CrossOver. Nederland doet er goed aan te starten met een herkenbaar symbool voor werkgevers die nadrukkelijk aangeven open te staan voor
mensen met een arbeidsbeperking. Dit symbool, ondersteund door professioneel advies en een instrumentarium voor bedrijven heet in Groot Brittannië ‘Two Ticks. Positive about disabled people’.
Door Henk Bakker en
Susanne de Zwart
De doelstelling van Two Ticks in Groot
Brittannië is tweeledig. In de eerste
plaats krijgen organisaties die zich aanmelden voor Two Ticks ondersteund
bij het inrichten en onderhouden van
een gehandicaptenbeleid binnen de organisatie. Dit wordt daar verzorgd door Job
Centre Plus, een organisatie vergelijkbaar
met UWV WERKbedrijf. In de tweede
plaats moet Two Ticks werkzoekenden
duidelijkheid bieden welke bedrijven en
instellingen in ieder geval openstaan
voor sollicitanten met een arbeidsbeperking. Two Ticks is een symbool dat een
organisatie kan aanvragen bij de overheid. Een sollicitant met een arbeidsbeperking wordt, mits aan de minimale
functie-eisen wordt voldaan, altijd uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek bij
deelnemende organisaties. Two Ticks
heeft in Groot Brittannië een positief
imago, ook onder werkgevers. Het staat
voor iets wat in Nederland doorgaans
maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt genoemd. Daar horen ook
zakelijke voordelen bij, zoals een positief
bedrijfsimago en het aantrekken en
behouden van talentvolle werknemers.
Er is in Groot Brittannië bewust gekozen
voor kosteloze Two Ticks-dienstverlening door Job Centre Plus. De extra
dienstverlening wordt ingezet als tegen-
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prestatie voor het aangaan van een aantal
commitments door de organisaties die
onderdeel uitmaken van Two Ticks.
Deze commitments zijn:
• Een sollicitant met een arbeidsbeperking wordt, mits aan de minimale
functie-eisen wordt voldaan, altijd
uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.
• Jaarlijks overleg met gehandicapte
werknemers over het optimaal inzetten van hun kwaliteiten.
• Alle moeite doen om een werknemer in dienst te houden wanneer
deze gehandicapt wordt.
• Ervoor zorgen dat het personeel voldoende bewust is van bovengenoemde regels, zodat de gemaakte
afspraken daadwerkelijk na worden
gekomen.
• Medewerking aan een jaarlijks
reviewgesprek met Job Centre Plus,
waarbij de activiteiten ten aanzien
van de bovengenoemde punten worden geëvalueerd en eventuele verbeterpunten worden besproken, vastgesteld en gecommuniceerd met de
belanghebbende partijen.

Gestage toename
In Groot Brittannië bleken geen ‘harde
cijfers’ over de resultaten van Two
Ticks beschikbaar te zijn. Job Centre
Plus gaf aan dat wel duidelijk is dat het
aantal deelnemende bedrijven sinds de

start in 1990 gestaag toeneemt. Om een
beter beeld te hebben van de inhoud
van de Two Ticks-formule heeft Berenschot een bezoek gebracht aan het
hoofdkantoor van Job Centre Plus in
Londen, aan een aantal Engelse werkgevers die het symbool voeren en aan
the Chambre of Commerce (Kamer van
Koophandel). Daarnaast is beleids- en
verantwoordingsinformatie bestudeerd
en zijn gesprekken gevoerd die een
zo goed mogelijk beeld van de keuze en
ervaringen in Groot Brittannië geven.

Draagvlak in Nederland
Vervolgens is in Nederland een draagvlakverkenning uitgevoerd bij experts en
werkgevers en is feedback gevraagd aan
de klankbordgroep bij dit onderzoek.
Deze klankbordgroep bestond uit vertegenwoordigers van MKB-Nederland,
VNO-NCW, MVO-Nederland, Kenniscentrum CrossOver, VSO, COLO, UWV
en de CG-raad. Het hoofddoel van de
verkenning in Nederland was om het
draagvlak voor een instrument vergelijkbaar met Two Ticks in het veld te
onderzoeken en op basis daarvan een
advies te geven ten aanzien van het eventueel ook voor de Nederlandse arbeidsmarkt introduceren van de Two Ticksformule of een variant daarop. De draagvlakverkenning onder experts vond
plaats via interviews en voor de peiling
onder werkgevers heeft Berenschot
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s voor Nederland?
ervoor gekozen om in samenwerking
met EMB Audio een interactief online
audiovisueel onderzoek uit te voeren.

Positief beeld
Het online audiovisueel onderzoek bestond uit een korte onderzoeksfilm met
bijbehorende vragen. Deze vragen konden tijdens de film door de respondenten beantwoord worden. In de film,
ingeleid door minister Donner, werden
fragmenten getoond van de interviews
met werkgevers uit Groot-Brittannië en
Job Centre Plus. 124 Nederlandse ondernemers hebben meegewerkt aan het
onderzoek. De resultaten van het onderzoek geven een duidelijke richting aan.
Bijna 70% van de genoemde 124 Nederlandse werkgevers staat positief tot zeer
positief tegenover de introductie van een
symbool en werkwijze zoals Two Ticks
in Nederland. Een kwart staat er niet
negatief, maar ook niet positief tegenover en 4% staat er negatief tegenover.
85% van alle respondenten vindt dat aan
het voeren van zo’n symbool, net zoals
in Groot Brittannië, voorwaarden moeten worden verbonden.

Ook nadelen?
Bijna driekwart ziet geen negatieve
aspecten aan het introduceren van een
werkwijze zoals Two Ticks in Nederland. Een minderheid vindt dat er ook
nadelen en risico’s zijn, namelijk:
• Het kan stigmatiserend werken voor
de mensen met een arbeidsbeperking.
• Te hoge verwachting bij mensen met
een beperking. Zij kunnen nog
steeds worden afgewezen.
• Bedrijven die het symbool voeren
kunnen worden gezien als een bedrijf
speciaal voor mensen met een
arbeidsbeperking. De kwaliteit van
het werk en de producten die deze
bedrijven leveren kan dan als minder
worden gezien.

• Er is te veel focus op de mensen met
een arbeidsbeperking binnen het
bedrijf en bij de sollicitatie. Er kan
een discussie ontstaan over een
voorkeursbehandeling van mensen
met een arbeidsbeperking.

Het overwegen waard
Bijna de helft (48%) van de werkgevers
die de enquête hebben ingevuld, geeft
aan te overwegen het symbool te gaan
voeren als dit geïntroduceerd wordt in
Nederland. Daarnaast is er een groep van
40% die dat nog niet weet en ruim 10%
weet al dat zij dit niet zullen overwegen.
Als we kijken naar de bedrijfsomvang,
dan blijkt dat bij grotere bedrijven (meer
dan 100 werknemers) en bij kleine
bedrijven (minder dan 10 werknemers)
meer dan de helft overweegt het sym-

koppeling moet plaatsvinden en 7%
weet niet of er een koppeling moet zijn.
Om wat voor dienstverlening de ondervraagde werkgevers het meest zitten te
wachten is advies over regelingen van
de overheid, advies over het aanpassen
van de baan zodat deze bij de arbeidsgehandicapte past (jobcarving) en advies
over het aanpassen van de werkplek.
Iets meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat indien zij moeten
betalen voor dergelijke ondersteunende
dienstverlening dit een reden is om het
symbool niet te voeren.

Aanpassing is nodig
De eerdergenoemde klankbordgroep
komt op basis van het draagvlakonderzoek en de eigen bevindingen staat op
het standpunt dat (een vorm van) de

Zorg voor een positieve insteek:
geen keurmerk, maar erkenning
bool te gaan voeren. Bij middelgrote
bedrijven overweegt iets minder dan de
helft dit te doen. Gelet op het kleine
aantal kleine bedrijven (minder dan 10
werknemers) dat aan het onderzoek
heeft deelgenomen, kunnen daar echter
geen harde conclusies aan worden verbonden.

Extra dienstverlening
Van de respondenten vindt 86% dat
extra dienstverlening (zoals de dienstverlening van Job Centre Plus) op het
gebied van begeleiding bij het in dienst
nemen van arbeidsgehandicapten ook
moet plaatsvinden in Nederland. Tweederde van de ondervraagde werkgevers
vindt dat deze extra vorm van dienstverlening dan alleen beschikbaar moet zijn
voor organisaties die het symbool voeren. Een kwart vindt echter dat er geen

Two Ticks-formule een bijdrage zou
kunnen leveren aan het vergroten van
de kansen van werkzoekenden met een
fysieke of psychische arbeidsbeperking
op de arbeidsmarkt, mits aan een aantal
voorwaarden wordt voldaan (ja, mits).
De klankbordgroep heeft gesproken
over de ‘werkzame bestanddelen’ van
de Britse formule die ook in de Nederlandse situatie zouden kunnen werken
en de bestanddelen die niet passen bij
de Nederlandse situatie en dus op maat
moeten worden ingevuld. Twee belangrijke bestanddelen van Two Ticks zijn
het voeren van een symbool en certificaat als zodanig en de bijbehorende
extra dienstverlening. Een symbool om
de transparantie te verhogen en het
bereik van werkzoekenden met een
arbeidsbeperking te vergroten zou volgens de klankbordgroep ook in Neder-
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land kunnen werken. Maar dan wel pas
als aan de volgende voorwaarden wordt
voldaan:
• Zorg voor een positieve, lichte
insteek: geen exclusief keurmerk,
maar een erkenning. Daarbij hoort
wel een lichte review op de daadwerkelijke uitvoering van de commitments aan de kant van bedrijven,
omdat het symbool anders geen
waarde heeft (‘het zoveelste bordje
op de deur)’.

klem benadrukt. Een eventueel symbool moet geen keurmerk worden
waaraan negatieve incentives worden
verbonden, maar een symbool van
erkenning waaraan positieve incentives
zijn verbonden (waaronder dus kwalitatief goede dienstverlening).

Nederlandse context
Om te bekijken of Two Ticks ook in
Nederland zou kunnen werken zijn een
aantal scenario’s voorgelegd aan de

Sluit zoveel mogelijk aan bij de
bestaande infrastructuur
• Professionele dienstverlening voor
werkgevers is de essentie. Er zou een
brede ‘toolkit’ beschikbaar moeten
zijn om de werkgevers die aan de
formule deelnemen vraaggericht te
kunnen bedienen.
Niet alle vijf commitments waaraan
deelnemende bedrijven in Groot Brittannië moeten voldoen passen bij de
Nederlandse situatie. Naast de Nederlandse (publieke) infrastructuur is ook
de wetgeving verschillend.
De klankbordgroep heeft de waarde van
de positieve, faciliterende aanpak met
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klankbordgroep. Deze scenario’s
varieerden in de eerste plaats van één
uitvoerder (zoals in het Verenigd
Koninkrijk Job Centre Plus) tot meerdere uitvoerders. En in de tweede plaats
van geïntegreerde dienstverlening, certificering en review (in Groot Brittannië
bij Job Center Plus in één hand) tot het
scheiden en verdelen van deze verantwoordelijkheden over twee organisaties
(onafhankelijke certificering en review).
De klankbordgroepleden hebben aangegeven dat bij het eventueel invoeren
van een instrument als Two Ticks in

Nederland de Nederlandse context goed
in ogenschouw moet worden genomen.
De klankbordgroep heeft aangegeven
dat het invoeren van een dergelijke formule geen nieuwe uitvoeringsstructuur
met zich mee moet brengen. Er zal
zoveel mogelijk aangesloten moeten
worden bij de bestaande infrastructuur
en initiatieven, waaronder de publieke
arbeidsbemiddeling door UWV
WERKbedrijf en het netwerk van de
Kenniscentra (KBB’s) waar 200.000
bedrijven bij zijn aangesloten en waar
ook uitstekende aanknopingspunten
kunnen liggen. Er moet daarom geen
‘uitvoeringsdeltaplan’ worden ontwikkeld. Iedereen moet in onderlinge
afstemming gewoon goed zijn werk
doen. Goede landelijke regie is daarbij
volgens de klankbordgroep wel vereist
met aandacht voor intensieve, eenduidige en heldere (marketing)communicatie zodat werkgevers en werkzoekenden weten waar ze aan toe zijn en waar
ze op kunnen rekenen.

Hoe nu verder?
Op basis van de bevindingen uit het
onderzoek heeft Berenschot geconcludeerd dat er voldoende basis is om te
besluiten om met een Two Ticks-achtige aanpak aan de slag te gaan in Neder-
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land. Deze moet voldoen aan de door
de klankbordgroep genoemde randvoorwaarden, zoals hieronder schematisch is weergegeven.
Het advies van Berenschot is om te kiezen voor een eenvoudige, geïntegreerde
uitvoeringsorganisatie, waarbij wordt
aangesloten bij de bestaande infrastructuur. Dit zou invulling kunnen krijgen
langs de lijn van de Britse formule (bij
UWV WERKbedrijf, met certificering,
dienstverlening en controle/review in
één hand), dan wel met één of hooguit
twee aanvullende uitvoeringsorganisaties zoals Colo/Kenniscentra en MVO

Werkgevers

Uitvoerder
A

Uitvoerder
B

Uitvoerder
C

Uitvoerder
etc.

landelijke regie

Nederland. In het laatste geval moeten
tussen de betrokken uitvoeringsorganisaties afspraken worden gemaakt. Zo
kunnen bijvoorbeeld de Kenniscentra
hun netwerk actief benutten en mobiliseren en vanuit de eigen expertise adviseren. Zij kunnen korte lijnen leggen
naar de dienstverlening van UWV
WERKbedrijf. Afgesproken zou ook
kunnen worden dat de reviews bij leerbedrijven worden uitgevoerd door de
Kenniscentra, uiteraard binnen de voorwaarden die UWV WERKbedrijf daaraan stelt. Hierdoor heeft de werkgever
uitsluitend voordelen van de samenwerking tussen UWV WERKbedrijf en
Kenniscentra.
Aan het kabinet is geadviseerd om, met
het oog op de verdere uitwerking en
invoering hiervan, met UWV WERKbedrijf en Colo en eventueel ook met
andere mogelijke uitvoerders (bijvoorbeeld MVO Nederalnd en SW-bedrijven) in gesprek te gaan. Tot slot is geadviseerd om iets als Two Ticks niet langs
de weg van experimenten en pilots in te
voeren, maar goed voorbereid in één
keer landelijk.
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om eerst de uitkomsten van een experiment van Colo en de WEC-Raad af te
wachten en dan te besluiten of er aanleiding is om (een variant op) Two
Ticks ook in Nederland in te voeren.
Het gaat hierbij om het project ‘Boris’.
Dit project heeft als doel om tussen
2010 en 2012 400 leerlingen uit het
VSO naar een leerwerkplek en vervolgens naar de arbeidsmarkt te leiden.
Binnen het project Boris wordt bij alle
betrokken MBO-leerbedrijven gemonitord welke condities van belang zijn om
de inpassing van arbeidsgehandicapten
in werk duurzaam en succesvol te laten
verlopen. Het betreft een initiatief dat
vanuit de werkgevers zelf naar voren is
gekomen en waarvoor voldoende draagvlak aanwezig is. In 2012 wordt aan
sociale partners gerapporteerd wat in de
Nederlandse situatie succesvoorwaarden
zijn bij de inpassing van arbeidsgehandicapten in duurzaam werk. De uitkomsten van het project Boris worden nu
afgewacht en aan de hand daarvan wordt
door het ministerie van Sociale Zaken
besloten tot welke vervolgstappen (zoals
wellicht alsnog de invoering van Two
Ticks) wordt overgegaan.

Stand van zaken
Naar aanleiding van dit advies heeft
minister Donner vooralsnog besloten

Susanne de Zwart en Henk Bakker zijn
adviseurs van Berenschot.
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Hengelo benut kansen
social return
Kun je een frisse invulling blijven geven aan Social Return
On Investment (SROI) als het
onderwerp al jaren hoog op
de gemeentelijke beleidsagenda staat? Aan de slag sprak
met Mariska ten Heuw, de
ambitieuze SP-wethouder van
Sociale en Economische
Zaken.
Door Bert Otten
In april 2010 volgde je Bert Otten (PvdA)
op, die het thema Social Return on Investment met verve had geïntroduceerd. Heb
je zelf wat met het onderwerp?
‘Ik herinner mij nog goed dat het
onderwerp SROI voor het eerst in een
raadscommissie in bespreking kwam.
Dat zal in 2005 zijn geweest. Misschien
al wel eerder. Op dat moment ging het
Nederland economisch gezien voor de
wind. Van een economische crisis was
geen sprake. Desalniettemin hadden we
toen ook genoeg mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt waar we
ons verantwoordelijk voor voelden en
die we wilden bemiddelen richting de
arbeidsmarkt. SROI kon daar aan bijdragen. Terugkijkend was het denk ik het
goede moment om het thema te introduceren. Iedereen vond het logisch – ik
ook – dat bedrijven die opdrachten van
de gemeenten kregen een social return
werd gevraagd. Bovendien ging het de
meeste bedrijven goed. Alleen de VVD
was er tegen: die wilden niet dat bedrijven werden verplicht’.
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De gemeente Hengelo liep door deze
voortvarende introductie voorop bij de
invulling van Sociaal Return On Investment. Wat zijn je ervaringen?
‘Vanaf het begin hebben we steeds aan
de opdrachtnemer de kans geboden om
samen met ons na te denken over de
invulling va de SROI-paragraaf. Anders
dan veel mensen denken hoeft SROI
niet altijd te worden ingevuld met het
bieden van een werkplek aan iemand
die het zonder ondersteuning moeilijk
redt. Onze invulling heeft tot creatieve
en waardevolle oplossingen geleid.
Natuurlijk ook directe plaatsingen op
leerwerkplekken bij onze uitvoerders
van huishoudelijke hulp (Wmo), maar
ook andere voorbeelden’.
Welke dan?
‘Zoals de mogelijkheid om zes mensen
via ons re-integratiebedrijf een automatiseringsopleiding te laten volgen
bij een bedrijf dat een automatiserings-

Het resultaat spreekt aan. Maar wat
moet er intern bij de gemeente allemaal
gebeuren voor het zover is?
‘De aanbestedingen van de voorbeelden
die ik heb genoemd lopen via onze afdeling Inkoop. Ik vind dat we nog een verbeterslag moeten maken in de interne
organisatie. Nu is de verantwoordelijkheid voor opstellen, inpassen, uitvoering
en controle nog te veel verdeeld. Zeker
als de controle op de naleving in het
kader van de aanbestedingsvoorwaarden
transparant, helder en duidelijk moet
zijn. Met name de controle op de naleving kan volgens mij nog veel sterker.
Niet lang geleden kwam er een bedrijf
naar mij toe die nog steeds worstelt met
de wijze waarop hij zijn SROI-prestatie
– in dit geval 5% van de omzet die hij
met de opdracht van gemeente had gegenereerd – moet invullen. Daar moeten we
zelf veel strakker bovenop zitten. Door
met suggesties te komen en veel sneller
tot invulling van de SROI te komen’.

SROI helpt verantwoordelijkheid
af te dwingen bij werkgevers
opdracht bij de gemeente heeft gekregen. Wat wel apart was: dit bedrijf
zit in Utrecht: reis- en lunchkosten
worden door het bedrijf betaald. Een
andere creatieve oplossing was de
‘winnaar’ van onze aanbesteding ‘leerlingenvervoer’ die een groen- en
bouwploeg van ons SW-bedrijf additioneel tuin- en gebouwonderhoud
laat doen. Dit gebeurde naast de leerlingenplaatsen in het vervoer, die
sowieso al aangeboden werden los van
de SROI bepaling’.

Lukt SROI bij aanbestedingen in alle sectoren van de gemeente even goed?
‘Aanbestedingen bij bouw en infra
lopen in onze gemeente niet via de
afdeling Inkoop. Toch willen wij en ons
management ook in die sector graag
SROI invoeren. Er is een trainee aangesteld die vanaf september bezig is de
voetangels en klemmen en vooral kansen en mogelijkheden in beeld te brengen. Ook bij onze buurgemeenten. De
eerste resultaten zijn toch wel verrassend. Bij het management in alle
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gemeenten wordt erkend dat SROI
nodig is. De vraag naar hulp bij het
oplossen van het ‘hoe’ wordt steeds luider. Daar moeten we dus meer suggesties voor gaan aanreiken’.
Werken de bedrijven allemaal even positief mee aan de invulling van SROI?
‘Bij de opdrachtnemende bedrijven zijn
twee opmerkingen dominant: “ In onze
sector heerst een hoge arbeidsmoraal.
Instroom van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt moet daarin passen”
en “ als wij vandaag een aanbesteding
winnen en morgen moeten starten, dan
hebben wij het overmorgen niet georganiseerd om nieuwe mensen ‘uit de
bakken’ aan het werk te zetten.” In dit
soort situaties zou ik zeggen: Hoe kunnen we het oplossen en wie hebben we
daar voor nodig? Een mooie kans hiervoor zou zijn om zodra de aanbestede
klus begint, mensen die affiniteit hebben met deze beroepen en enigszins de
benodigde competenties bezitten in een
leerwerkomgeving klaar te stomen voor
een assistent-functie in de bouw en
infra. Misschien moeten we ook nadenken over detacheringconstructies’.
SROI is dus geen statisch thema. Het
blijft niet zoals het in 2006 is geïntroduceerd?
Nee, zeker niet. Het SROI-beleid heb ik
eind 2010 ingebed in onze Sociale Visie.
Maar dat is de papieren legitimatie. Het
komt natuurlijk aan op de praktijk, op de
uitvoering. De wereld om ons heen is
sinds 2006 ook aanmerkelijk veranderd.
Bedrijven hebben het moeilijk. Ook
komen er wetswijzigingen aan die SROI
in een ander kader plaatsen.
Waar denk je dan aan?
Ik wil SROI graag verbinden met de
komende Wet werken naar vermogen.
In die wet worden van werkzoekenden
en de gemeenten welhaast onmogelijke
prestaties verlangd. Kort gezegd is de
boodschap van het kabinet: mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt
kunnen allemaal aan het werk. Dat gaat
echter niet lukken zonder een even

grote verplichting voor werkgevers om
dit te realiseren. Op werkgevers wordt
nu slechts een ‘klemmend beroep’
gedaan. Ze moeten volgens de filosofie
van het kabinet slechts ‘verleid’ worden. Van bijvoorbeeld een vast quotum
werknemers met een beperking, zoals
in Duitsland, wil dit kabinet niets
weten. SROI kan een instrument zijn
om die verantwoordelijkheid van werkgevers voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt af te dwingen.
Denk je dat veel collega-wethouders
jouw opvatting delen?
SROI heeft een grote vlucht genomen.
Volgens TNO-onderzoek heeft 52% van
de gemeenten SROI ingevoerd. Althans
beleidsmatig, op papier dus. Sinds 1 juli
2011 neemt ook het rijk SROI als contractvoorwaarde op. Daarna is van die
kant weinig meer vernomen. Ook van de
kant van provincies en waterschappen
blijft het angstig stil. Kortom er liggen

nog voldoende kansen. Die zullen echter
in de praktijk wel opgepakt moeten worden. Ik ben zeer huiverig voor het feit dat
SROI in raden, staten en zelfs in het parlement wordt omarmd, maar dat er in de
praktijk niets van terecht komt. Dan is
het imago mooi opgepoetst, maar verandert er niets. Van belang is dus dat direct
wordt vastgelegd hoe een en ander in de
praktijk wordt uitgevoerd en op welke
outcome gemeten kan worden. Dan is de
kans op windowdressing kleiner en
moet men echt aan de bak’.
Dat klinkt niet alsof je er veel vertrouwen
in hebt!
Vertrouwen heb ik wel. Maar ik wil echt
benadrukken dat het niet vanzelf gaat
en dat er veel werk voor nodig is én een
lange adem om SROI te laten slagen.
Simplificaties van de werkelijkheid helpen dan niet. In het laatste nummer van
Binnenlands Bestuur van 2011 stond
een opvallende bijdrage van Peter Kooij.
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Hij is ondernemer, overheidsmanager
en politiek adviseur van de VVD. Hij
betoogt daarin dat een gemiddelde provincie een inkoopvolume van 200 miljoen euro heeft. Als daarvan 5% aan
SROI wordt besteed, hebben we het
over 10 miljoen euro per provincie: ruim
100 miljoen euro per jaar om mensen
aan het werk te helpen. Dit zijn versimpelingen en naïeve rekensommetjes.
Zo’n berekening houdt geen rekening
met de competenties van mensen en de
eisen van werkgevers. Het lijkt precies
op de hogere rekenkunde van staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken die
keer op keer beweert dat de helft van de
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dat zijn zo’n 250.000 mensen,
direct aan het werk kunnen gezien de
150.000 vacatures die er in dit land zijn.
De mismatch tussen vraag en aanbod

Wordt SROI soms ook als een onterechte
kapstok gebruikt?
Ja, onder SROI worden helaas, als ik het
beeld landsbreed in ogenschouw neem,
soms zaken gehangen die daar absoluut
niet onder vallen. Ik hoor bijvoorbeeld
wel eens dat de sponsoring door bedrijven van een cultureel evenement of een
sportwedstrijd als tegenprestatie in het
kader van SROI wordt geaccepteerd.
Dat heeft helemaal niets meer met
SROI te maken.
Sponsoring is dus geen SROI. Wat vind je
dan wel voorstelbaar?
Als je SROI vanuit het bedrijfsleven in
een wat breder kader onder het maatschappelijk verantwoord ondernemen
plaatst, zou ik me kunnen indenken dat
de waarde ook in duurzaamheidprojecten gestopt kan worden. De wettelijke

Veel werk en een lange adem,
dat is nodig voor succes
maakt dat dit soort grove versimpelingen
natuurlijk niet aan de orde is. Het investeringsvolume (ook in crisistijd) van rijk,
provincies, waterschappen en gemeenten samen geeft echter wel een idee hoeveel er aan SROI in dit land mogelijk is.
Thats’s all.
That’s all??
Vanuit onze gemeentelijke verantwoordelijkheid, maar vooral de verantwoordelijkheid voor onze burgers
en de werking van de arbeidsmarkt,
zullen we het moeten doen met de
instrumenten die ons aangereikt worden en die we zelf kunnen ontwikkelen. Ik zou me in het komende jaar
graag willen inzetten voor de werking
van SROI op een zodanige wijze dat
het bedrijfsleven verplicht wordt zijn
verantwoordelijkheid te nemen. Niet
alleen maar vanuit maatschappelijk
verantwoord ondernemen, maar uiteindelijk ook keihard uit eigen belang:
een goede werking van de arbeidsmarkt. Dat is in ieders belang.
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kaders rond aanbesteden gaan natuurlijk ook steeds meer in op duurzaamheid van de investeringen. We moeten
echter niet teveel afdwalen van de oorspronkelijke doelstellingen.
Dus?
Zoals ik al eerder zei komen er enorme
uitdagingen op gemeenten af in het
kader van de arbeidsinschakeling. Het
aantal mensen met grotere afstand tot
de arbeidsmarkt dat onder verantwoordelijkheid van de gemeenten komt te
vallen, stijgt. Uiteindelijk krijgen we te
makenmet schaarste aan arbeidskrachten. Daarom kies ik toch voor een invulling van SROI waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was: ‘Social return is het
maken van dwingende afspraken met
betrekking tot arbeids- en stageplaatsen
bij aanbestedingen van diensten, werken
en leveringen.’ Wel met een paar randvoorwaarden: goede borging binnen
de gemeentelijke organisatie, slimme
en creatieve aanpak en oplossingen in
het gesprek tussen opdrachtgever en

opdrachtnemer, aandacht voor verslaglegging en controle. Het zou mooi zijn
als we in elk geval bij de invoering van
de Wwnv in 2013 in Hengelo SROI als
volwaardig instrument in het ‘gereedschapkistje voor de werkgever’, dat het
kabinet wil ontwikkelen, kunnen stoppen.
Hengelo staat bekend om zijn sociale
ondernemingen.
In tegenstelling tot staatssecretaris De
Krom, acht ik het volstrekt niet realistisch dat de markt in de komende jaren
in voldoende mate arbeidsplaatsen aan
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zal bieden. Ook niet bij voluit
gebruikmaken van SROI. Sociale ondernemingen zullen een belangrijke rol blijven spelen. We hebben twee goede
voorbeelden in Hengelo. Stichting Oostwerk is een administratief leerwerkbedrijf met 30 leerwerkplekken. De deelnemers die na een eerste korte screening
in dat bedrijf aan de slag blijven, stromen
vrijwel allemaal binnen een jaar uit naar
een reguliere baan. Het mes snijdt aan
drie kanten: mensen krijgen een baan,
zijn niet meer van een uitkering afhankelijk én het bedrijfsleven krijgt prima
werknemers. SROI kan ook betekenen
dat onze opdrachtnemers op-drachten
aan Oostwerk geven. De Schoone Zaak
is een stadswasserij waar vooral Wajongers, maar ook anderen, een voor hen
perfecte tijdelijke werkplek vinden.
Bedrijven kunnen hun bedrijfskleding
door de Schoone Zaak laten wassen.
En om een soms breed aanwezig misverstand uit de wereld te helpen, dit
soort bedrijven zullen nooit en te nimmer structureel in staat zijn om zichzelf financieel geheel te bedruipen. Hun
op-brengsten dienen wel te worden
gemaximaliseerd. Er dient resultaatgericht te worden geopereerd. Maar voor
de sociaal-economisch zwakkeren zal
de overheid altijd bij moeten blijven
springen.
Bert Otten is Senior Adviseur bij Radar
Advies.
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Het lukt echt niet
zonder inzicht
De commissie Westerlaken
heeft zich recent gebogen
over de vraag hoe de sociale
werkvoorziening in de toekomst georganiseerd moet
worden. In het advies ‘goed
benut, goed bestuurd’ gaat
de commissie in op de noodzaak van inzicht. Inzicht in een
heldere verantwoordelijkheidsverdeling. Maar ook

De beeldvorming over de doelgroep
speelt deze werkgevers namelijk parten:
zij weten niet goed wat ze kunnen verwachten en zien vooral de afbreukrisico’s op zich af komen. Na het lezen
van het adviesrapport zou je misschien
denken dat dat inzicht er niet is. Voor
een heleboel gemeenten en SW-bedrijven is het tegendeel echter waar: zij
hebben heel goed zicht op hun populatie. Gezamenlijk hebben zij voor meer
dan 30.000 cliënten vanuit de Wwb,
Wsw en Wajong kenmerken relevant
voor werken naar vermogen in kaart gebracht.

inzicht in de competenties en
de mogelijkheden van de
cliënten. Om zo de transitieperiode inhoudelijk goed voor te
bereiden. En om werkgevers
te laten zien wat de mogelijkheden zijn van deze populatie.
Door Femke Bennenbroek en
Marlijn Migchels

Betrouwbare informatie
Inzicht in de populatie is immers de
sleutel tot een succesvolle transitieperiode. Met betrouwbare informatie over
het daadwerkelijk functioneren van deze
populatie als basis voor effectief beleid
en efficiënte uitvoering. En voor het
wegnemen van stereotypen bij werkgevers bij wie een beeld van lage productiviteit, hoog verzuim en grote werkaanpassingen nog steeds leeft. Een reëel
beeld schetsen van de doelgroep, waarin
aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden en competenties, maar ook aan
‘de vlekjes’, biedt hier uitsluitsel. Alleen
door daar transparantie in te bieden,
wordt vertrouwen bij de werkgevers
gecreëerd. In een recente brief aan de
Tweede Kamer refereert staatsecretaris
De Krom van Sociale Zaken ook aan het
belang van deze transparantie: ‘ook de
organisatie die kandidaten aan de werkgever levert moet een goed inzicht hebben in hun klantenbestand. Zo kunnen
teleurstellingen bij werkgever en potentiële werknemer worden voorkomen.’

De data in dit artikel zijn verzameld in
het kader van diagnosen (intake), assessments en/of loonwaardemetingen bij
ruim 30.000 cliënten uit alle regio’s
van Nederland. In dit artikel leggen we
de focus op de gegevens uit het assessment. In dit onderzoek zijn uitsluitend
gegevens van cliënten weergegeven die
een zogenoemd informed consent hebben gegeven om hun gegevens te gebruiken voor onderzoek en bestandsanalysen. Om deze reden spreken we in
het vervolg van dit artikel over medewerkers in plaats van cliënten. In totaal
zijn 11.437 medewerkers met het
assessment beoordeeld op hun functioneren in een gesubsidieerde werkplek
(vanuit onder anderen de Wvb, Wsw
en Wajong). Na een introductie over
doel en werkwijze van de assessment
hebben zowel de leidinggevende als de
medewerker een vragenlijst ingevuld
over het functioneren van de medewerker. In de vragenlijst worden tien basis
werknemerscompetenties, een algemene beoordeling functioneren, benodigde werkaanpassingen en verzuim uitgevraagd. Het observeerbare gedrag van
de medewerker bij het uitvoeren van de
taken is daarbij het uitgangspunt. Na
het invullen van de vragenlijst worden
de beoordelingen met de leidinggevende en de medewerker besproken.

Over wie gaat het?
De medewerkers zijn voor het merendeel man (63%), vrijgezel (43%) en
bijna driekwart van de medewerkers
(71%) is afkomstig uit Nederland.
Opvallend is dat bijna een derde van de
cliënten (30,8%) maximaal (speciaal)
basisonderwijs heeft afgerond. In totaal
heeft bijna 80% geen startkwalificatie.
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5,8%

11,7%
Geen basisschool

14,8%

Basisschool
16,9%

SBO
VSO
Lbo/vmbo, mavo, mbo 1

2,2%
6,1%

Havo/mbo 2,3,4/vwo
Hbo/WO

42,6%
Hoogst afgeronde opleiding. Bron: Dariuz® diagnose

De medewerkers ontvangen gemiddeld
vier jaar een uitkering of een SW-vergoeding. De verschillen tussen medewerkers zijn echter erg groot en deze
periode varieert dan ook van een aantal
maanden oplopend tot 40 jaar. De leeftijd varieert ook sterk, maar de groep 2845 jarigen is het meest vertegenwoordigd (43%), terwijl de groep ouderen (56
jaar en ouder) relatief klein is (12,2%).

Vergelijkbaar werk
De medewerkers zijn in zeer veel en
diverse branches en functies actief.
Ruim een derde van de medewerkers is
actief in de industrie (35,9%) en 10% in
de zorg. De meest voorkomende functie
is productiemedewerker (24,8%). De
medewerkers zijn tussen de één maand
en de 20,5 jaar in hun huidige (gesubsidieerde) functie actief. Het gemiddelde
is echter 1,6 jaar. Hoewel het in dit
onderzoek gaat om medewerkers die
werken vanuit de Wwb, Wsw of een
andere regeling, zijn zij veelal werkzaam
in functies die vergelijkbaar zijn met die
van reguliere medewerkers. Tweederde
van deze functies (66,9%) wordt door
de leidinggevende als ‘redelijk vergelijkbaar met de reguliere functie’ ingeschat.
Slechts 9,4% van de functies wordt door
de leidinggevende als ‘helemaal niet vergelijkbaar met de reguliere functie’ ingeschat. In hoeverre de functie vergelijkbaar is met regulier verschilt wel per
branche. Zo is in de industrie 24,7% van
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de functies vergelijkbaar met regulier en
in de zorg 21,8%, terwijl in de afval dit
percentage 47,5% is.

Algemene indruk
In de assessment-vragenlijst wordt de
leidinggevende ook om een algemene
indruk gevraagd. Hieruit blijkt dat bijna
de helft van de gesubsidieerde medewerkers (44,1%) als waardevolle of zeer
waardevolle kracht wordt gezien. Het
verzuim is veelal vergelijkbaar met reguliere medewerkers: bij 32,1% van deze
medewerkers is het verzuim vanwege
gezondheidsproblemen echter hoger dan
bij reguliere medewerkers en bij 19,5% is
het verzuim vanwege andere redenen
hoger. Omdat er medewerkers zijn die
vanwege beide redenen een hoger verzuim hebben, ligt het percentage medewerkers met een hoger verzuim (ongeacht de reden) op 37%.

Type

Gemiddeld

Standaard

Minimum-

regeling functioneren

deviatie

maximum

WWB

60,1

25,1

0-100

Wajong

51,2

23,8

0-97

WsW

58,0

21,3

0-100

Overig

60,6

20,6

0-100

Niveau van functioneren (in percentages) voor
cliënten in verschillende regelingen.
Bron: Dariuz ® assessment

Om een beeld te krijgen van het niveau
van functioneren, wordt in het assessment gekeken naar basis werknemerscompetenties (zoals gevoel voor
arbeidsverhoudingen, zelfstandigheid
en productiviteit) en de benodigde
werkaanpassingen. Zowel de competenties als de benodigde werkaanpassingen vormen daarmee dus de basis
voor de uiteindelijke conclusie over het
functioneren. Een medewerker die
hoog op de competenties scoort, maar
dat alleen kan bereiken door zeer grote
werkaanpassingen functioneert immers
op een lager niveau dan een medewerker die deze werkaanpassingen niet
nodig heeft. Gemiddeld functioneren
de medewerkers op een niveau van
58,9%. Een reguliere, goed functionerende medewerker zou 100% moeten
scoren. Gezien deze geleverde arbeidsprestatie zou een gemiddelde loonkostensubsidie van 41,1% reëel zijn. Wel is
er een grote spreiding in het functioneren van de medewerkers te zien. Het
functioneren varieert van 0% tot 100%,
behalve bij de Wajongeren. Daar is het
maximale functioneren 97%. Opvallend
is dat het niveau van functioneren van
de Wsw- en de Wwb-populatie vergelijkbaar is, maar dat de Wajongeren duidelijk op een lager niveau functioneren.

Competenties
De medewerkers hebben veel competenties redelijk onder de knie. Met
name op de competenties afspraken
nakomen, gevoel voor arbeidsverhoudingen, nauwkeurigheid en leervermogen scoren de medewerkers hoog.
Vooral deze laatste competentie biedt
handvatten voor de toekomst. Medewerkers met een relatief hoog leervermogen hebben immers een groter
potentieel om zich verder te ontwikkelen. Minder hoopgevend is dat de
medewerkers laag scoren op de competenties zelfstandigheid en stressbestendigheid & flexibiliteit. Dit zijn helaas
nou juist de competenties die vaak door
werkgevers worden genoemd als
belangrijke randvoorwaarde voor regulier, ongesubsidieerd werken.

Mijn Praktijk 29

De benodigde werkaanpassingen variëren sterk. Opvallend is echter dat er
relatief weinig aanpassingen van de
werkplek nodig zijn: bij 78,9% van de
medewerkers is geen enkele werkplekaanpassing nodig. Bij de begeleiding op
de werkplek is dat beeld anders: bij
24,6% van de medewerkers is het nodig
om de begeleiding aan te passen, of
zelfs fors aan te passen. Denk hierbij aan
het tactvol wijzen op fouten extra
instructie geven om fouten te corrigeren, reguleren van woede-uitbarstingen
of intensieve begeleiding. Ook zijn er
bij 22,6% van de medewerkers (forse)
aanpassingen nodig in de fysieke belasting die wordt gevraagd. Verrassend zijn
de vereiste aanpassingen in werktijden:
bij 56,1% van de medewerkers zijn
geen aanpassingen nodig, terwijl tegelijkertijd er bij 24,3% van de medewerkers (forse) aanpassingen nodig zijn.

76,5%

Afspraken nakomen

75,4%

Gevoel voor arbeidsverhoudingen
Nauwkeurigheid

74,1%

Leervermogen

71,5%

Samenwerken & collegialiteit

69,5%

Productiviteit

65,1%

Communiceren

64,4%

Doorzettingsvermogen

61,6%

Zelfstandigheid

60,4%

Stressbestendigheid & flexibiliteit

52,3%
50%

60%

70%

80%

Gemiddeld niveau van functioneren per competentie. Bron: Dariuz® assessment

Het lukt niet zonder inzicht
De commissie Westerlaken geeft in
haar analyse een zestal aanbevelingen
over de toekomst van de sociale werkvoorziening. Het in kaart brengen van
het arbeidsaanbod vanuit de toekomstige Wwnv-populatie is daar een belangrijk onderdeel van. We hebben met dit
artikel getracht te laten zien dat we
eigenlijk al heel veel weten. Niet alleen
van de SW-populatie, maar van de
gehele toekomstige Wwnv-populatie.
Met deze inzichten kan een solide basis
gelegd worden voor een effectieve en
efficiënte transitieperiode. Door de
beleidsmedewerkers en de professionals, maar vooral ook door de werkgevers. Deze inzichten kunnen immers
negatieve beeldvorming tegengegaan.
Er kan onderbouwd gewerkt worden
aan waar het daadwerkelijk om draait:
duurzaam werken naar vermogen.

8,8%
15,8%

Speciale begeleiding

Grote aanpassingen

34,6%
40,8%

Aanpassingen
Lichte aanpassingen

5,0%
17,6%

Fysieke belasting

Geen aanpassingen
30,6%
46,7%

6,5%
17,8%
19,7%

Werktijden

56,1%

4,8%
13,8%

Takenpakket

Werkplek

38,0%
43,3%

1,1%
3,8%
16,1%
78,9%

Femke Bennenbroek is sociaal psycholoog en gepromoveerd in de gezondheidspsychologie. Na zeven jaar werkzaam te zijn geweest bij TNO Arbeid, is
zij sinds 2009 R&D manager bij Dariuz
BV. Marlijn Migchels is opleidingsdeskundige en adviseur bij Dariuz BV.

2,7%
Werktempo

17,2%
41,1%
39,1%

Benodigde werkaanpassingen. Bron: Dariuz® assessment, ingevuld door leidinggevende
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Eerlijkheid duurt het
langst, toch?
De 27-jarige Johan meldt zich
in augustus 2010 bij Stichting
Bouwloods Utrecht omdat hij
graag dagbesteding in de
houtbewerking wil. Hij heeft
een sociale fobie. Hierdoor
heeft Johan een aantal jaren
thuis gezeten en is letterlijk
een lange tijd de deur niet uit
geweest. Hij is dit nu weer
aan het opbouwen, heeft al
ergens anders een dagbestedingstraject doorlopen en wil

Johan start bij de Bouwloods en het gaat
vanaf het begin goed. Althans, op het
oog lijkt het goed te gaan, maar alle veranderingen geven spanning. Dus ook
alle veranderingen bij de Bouwloods.
Een interne cursus BHV bijvoorbeeld
en het aanmelden voor en starten met
een opleiding aan het ROC. Alles gaat
gepaard met spanning, slapeloze nachten en als gevolg daarvan vermoeidheid.
We voeren veel gesprekken hierover.
Daarin komt steeds weer de enorme
drive, wilskracht en motivatie van
Johan naar voren. Al slaapt hij slecht en
ziet hij enorm op tegen veranderingen,
hij zet door, is aanwezig en vastbesloten
om een diploma te halen en uiteindelijk
een betaalde baan te vinden.

graag een vervolgdagbesteding bij ons en misschien in de
toekomst zelfs wel doorstromen naar een betaalde baan.
Duidelijk is dat hij situaties
niet meer wil vermijden maar
ze wil aangaan, met alle
angstgevoelens van dien.
Door Saskia van Splunter
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Volgende stap
Johan is na een jaar zover dat hij voor
niveau 1 zijn diploma heeft behaald en al
een eind op weg is met de opleiding op
niveau 2. De school en de Bouwloods
zijn inmiddels zo bekend en vertrouwd
dat de sociale fobie hem hier nauwelijks
nog parten speelt. Medeleerlingen hebben vaak geen idee van zijn beperking en
Johan wordt als zeer waardevolle medewerker gezien door de leermeesters. Dit
betekent dat er een volgende stap gezet
gaat worden: het lopen van externe stages. Meteen speelt de sociale fobie Johan
weer parten. De gedachte aan externe stages geven veel spanning met alle gevolgen van dien. Slapeloze nachten bijvoorbeeld. Gelukkig zet hij wel door, want
Johan is vastbesloten om de stap naar
stages, en daarna naar werk, te zetten.
We vinden een stageplaats bij een klein
familiebedrijf. Johan en ik gaan samen op
gesprek en naar aanleiding van dit
gesprek gaat Johan hier drie weken stage

lopen. Hij moet bij deze stage wel een
uur eerder beginnen dan bij de Bouwloods. Dat is zeer vermoeiend voor hem.
Hij slaapt een stuk minder door de spanning die deze nieuwe plek met zich meebrengt en dan moet hij ook nog een uur
eerder op. Drie weken houdt hij wel vol,
maar de vraag is of dit patroon voor langere tijd is vol te houden. Het goede
nieuws is dat de werkgever heel tevreden
is met Johan en hem misschien zelfs
wel in dienst wil nemen. Na deze intensieve drie weken komt hij vermoeid
terug bij de Bouwloods, om vervolgens
nog op een andere plek ook drie weken
stage te gaan lopen. Hier gaat het eigenlijk ook erg goed en ook hier geeft de
werkgever aan hem misschien wel aan
te willen nemen! Maar Johan is eigenlijk
hartstikke moe.

Wat vertel je de werkgever?
Ineens lijkt alles in een stroomversnelling te raken. De opleiding niveau 2 is
bijna klaar, de stages zijn goed gegaan
en de (vervolg)werkplek met salaris zit
eraan te komen. Maar wat ga je bespreken met de werkgever? Vertel je van je
sociale fobie, je slaapproblemen en de
vermoeidheid die dit met zich meebrengt? Vertel je dat je bang bent dat je
het niet vol gaat houden als je altijd om
7 uur moet beginnen? Zit de werkgever,
in deze moeilijke economische tijd, wel
te wachten op een werknemer met een
dusdanige problematiek? Of vertel je
niets in de hoop dat het wel goed gaat
en je het wel vol gaat houden? Ben je
eigenlijk wel toe aan een betaalde baan
met deze beperking?
In een gesprek met Johan bespreken ik
bovenstaande vragen. Hierbij staat voor
mij één ding als een paal boven water:
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Sociale fobie, wat is het eigenlijk?
Er is een duidelijke en aanhoudende
angst voor een of meer sociale situaties
of situaties waarin men moet optreden
en blootgesteld wordt aan onbekenden of een mogelijk kritische beoordeling door anderen. De betrokkene is
bang dat hij of zij zich op een manier
zal gedragen (of angstverschijnselen
zal tonen) die vernederend of beschamend is.
• Bij blootstelling aan deze situaties
treedt bijna altijd angst op. Deze
angst kan zo hevig worden dat het de
vorm krijgt van een paniekaanval.
• Betrokkene is zich ervan bewust dat
zijn of haar angst overdreven of onredelijk is.
• De gevreesde sociale situaties of de
situaties waarin men moet optreden
worden vermeden of worden doorstaan met intense angst of ongemak.

• De klachten of symptomen zijn duidelijk
van invloed op de dagelijkse routine, het
beroepsmatig functioneren, sociale activiteiten of relaties met anderen.
• De sociale fobie mag niet het gevolg zijn
van een lichamelijke aandoening of het
gebruik van drugs of een geneesmiddel.
Ook mogen de klachten niet toe te
schrijven zijn aan een andere psychische
stoornis.
• Als er sprake is van een lichamelijke aandoening dan houdt de sociale angst daar
geen verband mee.
De grootste angst van mensen met een
sociale fobie is dat zij iets te doen waarop
ze kritiek van anderen krijgen of zichzelf
belachelijk maken. Deze angst kan leiden
tot het vermijden van sociale situaties. Als
de situaties niet te vermijden zijn, dan worden ze doorstaan met angst. Mensen met
een sociale fobie kunnen erg gespannen
zijn en slapen slecht.

eerlijkheid duurt het langst! Eerlijk naar
jezelf en ook eerlijk naar een potentiële
werkgever. Maak bespreekbaar dat je
graag wilt werken voor deze werkgever,
maar dat je bang bent dat je het niet vol
gaat houden op termijn. Bespreek of het
mogelijk is om op aangepaste tijden, bijvoorbeeld 8 uur in plaats van 7 uur, te
starten en langer door te werken. Of
werk 7 uur op een dag in plaats van 8
uur. Leg uit dat de stap groot is en veel
spanning oplevert. Dat je tijd nodig hebt
om je voor te bereiden op deze stap en
dat dit je niet makkelijk afgaat. Want wat
kan er gebeuren? De werkgever kan nee
zeggen tegen aangepaste werktijden en
dan kun je daar niet aan het werk. Is dit
erg? Nee, want anders is de kans groot
dat Johan na een half jaar instort en zijn
baan kwijtraakt. Maar dan met een vervelender gevoel, omdat de teleurstelling er
ook nog eens bovenop komt. De werkgever zal misschien geen begrip hebben
voor je belemmering, maar dan is de
werkplek niet passend en zal je hier je
draai nooit gaan vinden.

Hoe kun je functioneren op een werkplek waar je niet jezelf kunt zijn met de
kwaliteiten, maar ook de belemmeringen
die je hebt? Niet, naar mijn mening en
als trajectbegeleider heb ik daar een verantwoordelijkheid in. Naar mijn leerlingen, maar ook naar werkgevers. Door
open en eerlijk te zijn vergroot je de kans
op succes. De werkgever weet dan waar
hij voor kiest en de werknemer kan zichzelf zijn.

Begrip werkgever
Johan heeft na ons gesprek alles met de
werkgever besproken: zijn sociale fobie,
zijn angstgevoelens, de spanning die verandering met zich meebrengt, zijn moeite met slapen, zijn vermoeidheid en
daarmee de angst dat hij het niet volhoudt op het werk. Maar ook zijn motivatie, zijn plezier in het werk en zijn
gedrevenheid om de opleiding af te
maken en een betaalde baan te verwerven. Het gevolg is dat hij afspraken heeft
gemaakt met de werkgever. Zo start hij
in eerste instantie om 7 uur, maar houdt

hij het niet vol dan mag Johan voortaan
om 8 uur starten. De werkgever toonde
begrip en stelde de openheid op prijs.
Dat er sprake is van een beperking weegt
voor de werkgever niet op tegen de
motivatie, wilskracht, betrouwbaarheid
en de prestatie van Johan. Want een
gemotiveerde, betrouwbare werknemer
is veel meer waard!

Duurzame uitstroom
Van tevoren was Johan bang dat hij
nooit aangenomen zou worden, want
wie zit er nou te wachten op een werknemer met allerlei belemmeringen?
Uiteindelijk is hij blij dat hij dat hij het
bespreekbaar heeft gemaakt. Nu heeft
Johan de ruimte voor zichzelf gecreëerd
en de kans op succes vergroot! Ik ben
dan ook van mening dat eerlijkheid
toch het langst duurt. Het zal vaker leiden tot duurzame uitstroom. En daar
gaat het ons tenslotte om, toch?
Saskia van Splunter is trajectbegeleider
bij Stichting Bouwloods Utrecht.

Aan de slag 1/2-2012

DE WERKPLAATS
RE-INTEGRATIE

FourstaR
Anne Frankplein 12
5122 CB Rijen
(0161) 290 000
www.fourstar.nl
info@fourstar.nl

SOFTWARE

bedrijfsactiviteit:
innovatieve oplossingen
voor werk en participatie

PARTICIPATIE

Calder Holding
Postbus 1442
8001 BK Zwolle
(038) 423 37 13
www.calderholding.nl
info@calderholding.nl
contactpersoon:
Hans van Iersel

bedrijfsactiviteit:
re-integratie
participatie
schuldhulpverlening

Performa
Torenstraat 144B
2513 BW Den Haag
(070) 31 070 11
www.performa-uitgeverij.nl
w.degroot@performa.nl
contactpersoon:
Wander de Groot

bedrijfsactiviteit:
congressen, workshops, beurzen
vakbladen, databases, boeken
op het gebied van personeel &
arbeid

CERTIFICERING

bedrijfsactiviteit:
sociale zekerheid
arbeidsmarkt

OPLEIDING

RadarVertige
Veemarkt 127
1019 CB Amsterdam
(020) 643 38 13
www.radarvertige.nl
info.radarvertige.nl

bedrijfsactiviteit:
organisatie en automatisering
clientvolgsystemen
vacaturevinder

CONGRESSEN

CONSULTING

Berenschot
Postbus 8039
3503 RA Utrecht
(030) 291 69 16
www.berenschot.nl
hqb@berenschot.com
contactpersoon: Henk Bakker

Solviteers
De Bouw 117
3991 SZ Houten
(030) 280 36 55
www.solviteers.nl
info@solviteers.nl
contactpersoon:
Maurice Wieggers

Blik op Werk
Postbus 2707
3500 GS Utrecht
(0900) 25 45 679
www.blikopwerk.nl
info@blikopwerk.nl

bedrijfsactiviteit:
Blik op Werk keurmerk
re-integratie
en opleidingsinstellingen
WorkAbilityIndex

BRANCHE & BEROEP

bedrijfsactiviteit:
RadarVertige is een krachtig
trainingsbureau, toonaangevend
op het gebied van sociale
zekerheid, handhaving, activering,
re-integratie, klantmanagement
en agressie & weerbaarheid

Boaborea
Postbus 90154
5000 LG Tilburg
(0900) 284 45 45
www.boaborea.nl
info@boaborea.nl
contactpersoon:
Petra van Goorbergh

bedrijfsactiviteit:
Brancheorganisatie van arbodiensten, interventiebedrijven
outplacement en loopbaanadviesbureaus, re-integratiebedrijven en jobcoachorganisaties

ONDERZOEK

Regioplan Beleidsonderzoek
Nieuwezijds Voorburgwal 35
1012 RD Amsterdam
(020) 531 531 5
www.regioplan.nl
info@regioplan.nl
contactpersoon:
dr. R.C. (Roeland) van Geuns

bedrijfsactiviteit:
onderzoek, advies en
detachering
werk en inkomen

Ziet u dat het werkt?
Wordt dan ook actief in De Werkplaats!
Neem contact op met Johan de Vassy van Aan de Slag,
tel (070) 31 070 11,
of mail naar j.devassy@performa.nl

De juiste mensen
op de juiste plek
Of het nu gaat om het aantrekken van medewerkers in een

www.berenschot.nl/strategischepersoneelsplanning

krappe arbeidsmarkt, of het motiveren van medewerkers

www.berenschot.nl/competentiemanagement

gedurende verschillende levensfases; uw personeelsbeleid

www.berenschot.nl/wendbaar

speelt hierin voor uw werknemers een belangrijke rol. Voor

www.berenschot.nl/duurzaam

u als werkgever biedt het aanknopingspunten om grip te

www.berenschot.nl/belonen

houden op uw (toekomstige) organisatie en de prestaties van

www.berenschot.nl/hrincontrol

medewerkers. Ga naar onze website voor meer informatie.

www.berenschot.nl/performance

Al ruim 70 jaar verrassen wij opdrachtgevers in de publieke en private sector met
slimme en nieuwe inzichten die leiden tot opmerkelijke resultaten. Klanten kiezen
voor Berenschot omdat onze adviezen hen op voorsprong zetten.

Re-integratie

• Basistraining
• Groepsgerichte klant activering
• Van klantmanger naar coach

• Jobhunting
• Werkgeversbenadering
• Niemand Buitenspel
• Aanbodgericht bemiddelen
• Re-integratiegame
• Diagnose stellen

Participatietrainingen

Klantmanagement

• Lifecoaching
• Back on Track
• Activeringsmedewerker
• Ik als interviewer
• Braintraining/mindfullness
• Je leven in balans
• Je leven in beweging

Competenties
Agressie en veiligheid

• Klantgerichtheid
• Resultaatgerichtheid
• Confronterende gespreksvoering
• Gespreksvaardigheden

Armoedebeleid

• Omgaan met emotie en agressie
• Veilig op huisbezoek
• Leiding geven aan agressiebeleid
• Opvang en nazorg
• Sanctiegesprekken

• Formulierenbrigade
• Schuldhulpverlening
• Coachende vaardigheden
• Interculturalisatie
• Radicalisering

Integratie

Onze inspiratiemix
Simulatietrainingen
• Simuleren baliegesprek
• Simuleren huisbezoek
• Simuleren spreekkamergesprek

• Digitaal leerplein
• E-coaching
• Action learning
• Persoonlijke- en teamleerroutes
• Performance gericht leren

• Voorliggende voorzieningen
• Actualiseren sociale zekerheid
• WW/WWB/WSW
• WIJ
• WIA
• Arbeidsrecht & wet poortwachter

Kennistrainingen

• Caseloadbeheer
• Stressbestendigheid
• Timemanagement

Verzuimmanagement

Het nieuwe leren

Doelgroeptrainingen

Handhaving

• Sterk naar Werk
• In & uit de bijstand
• Look@me
• Netwerken
• Skills voor werkzoekenden
• Groepsgerichte empowerment
• Scholingsprogramma Romavrouwen

• Waarden- en normenshow
• Leergang Handhaven in de keten
• Fraude-alertheid
• Leergang Nabij en streng
• Klantgericht debiteurenbeheer

Leren en ontwikkelen Samen het beste uit medewerkers halen
Met dit doel verbindt RadarVertige zich al meer dan 20 jaar aan sociale diensten, afdelingen sociale zaken & werkgelegenheid en werkpleinen.
We onderscheiden ons daarbij met de ‘voor & door’ aanpak. Opleidingsvragen van organisaties zijn alleen effectief op te lossen als de mensen
waar het om gaat zélf actief een bijdrage leveren aan de oplossing. Wij spelen daarbij een ondersteunende rol. Laat u inspireren door ons
aanbod en neem een kijkje op www.radarvertige.nl of bel ons op (020) 643 3813.

www.radarvertige.nl

