
E  N  L  E  E  R  -  W  E  R  K  T  R  A
J  E  C  T  E  N  L  E  E  R  -  W  E  R  K
T  R  A  J  E  C  T  E  N  L  E  E  R  -  W
E  R  K  T  R  A  J  E  C  T  E  N  L  E  E
R  -  W  E  R  K  T  R  A  J  E  C  T  E  N
L  E  E  R  -  W  E  R  K  T  R  A  J  E  C
T  E  N  L  E  E  R  -  W  E  R  K  T  R

Werkt 
scholing voor 

werklozen?
De Werkschool

Meer werk 
voor

meer mensen

3Aan de slag
MAANDBLAD OVER RE- INTEGRATIE  EN PARTICIPATIE  • JAARGANG 11 • MAART 2011

Publiek/private
samenwerking



Topprestaties onder alle omstandigheden. Niet alleen nu maar ook 

in de toekomst. Gericht op continue verbetering. Dit is het moment 

om met de High Performance quick scan van Berenschot te zien waar 

uw organisatie staat. En vooral hoe u verder komt met een scherper 

ingericht HR-instrumentarium. Dat uw medewerkers uitdaagt, focus 

biedt en onderlinge samenwerking stimuleert. En hen tegelijkertijd 

inspireert om zich voortdurend te ontwikkelen. Meer weten over de 

interventies die u op weg helpen richting topprestaties? Neem contact 

op met Ber Damen, directeur HRM, via 030 - 2 916 812. Of kijk op 

www.berenschot.nl/HRM.

Duurzaam 
excellent 
presteren





Aan de slag
Maandblad over re-integratie en 

participatie

Jaargang 11, nummer 1/2

Aan de slag (voorheen Maandblad 

Reïntegratie) is het grootste vakblad in

Nederland over re-integratie en partici-

patie. Het blad wil een bijdrage leveren

aan de professionaliteitsbevordering van

een ieder die zich direct en indirect

beroepsmatig met re-integratie en (maat-

schappelijke) participatie bezighoudt. 

Hoofdredacteur Hans Delissen

Redactieraad

dr. R. Cremer, drs. P.M. van Eekert,

dr. R.C. van Geuns, drs. T. Hofmans,

drs. H. van Iersel, drs. E.P.F. Klootwijk, 

drs. J. Koehler, mw. dr. B.A.G. van Lierop

Jurisprudentie mw. mr. D. Simons 

Hengeveld Advocaten Amsterdam

Eindredactie Maya Dornseiffer

maya.dornseiffer@planet.nl

Basisontwerp Pino Design, Arnhem

Advertentie-exploitatie

De Bladenfabriek (030) 230 25 30

Abonnementen

Performa Uitgeverij bv

Torenstraat 144b

2513 BW Den Haag

(070) 310 70 11

info@performa.nl

Nieuwe abonnementen kunnen op elk

gewenst moment ingaan. Bestaande 

abonnementen lopen automatisch door,

tenzij uiterlijk 30 dagen voor de verval-

datum bij onze klantenservice wordt 

opgezegd. Een jaarabonnement in 

Nederland kost e 198 (exclusief btw en

inclusief verzendkosten).

© Performa 2011

Auteursrecht voorbehouden. Niets uit

deze uitgave mag worden gereprodu-

ceerd 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 Performa-

beurs. Indien u hiertegen bezwaar heeft,

kunt u dit schriftelijk aangeven bij Performa

Uitgeverij.

Inhoud
THEMA: LEER-WERKTRAJECTEN

De relatie tussen leren en re-integreren lijkt
eenvoudig. Als je ervan uitgaat dat een
belangrijk succes van re-integratie de mat-
ching is tussen wat een cliënt kan en wat
een werkgever wil, lijkt scholing de meest
voor de hand liggende maatregel om deze
beide bij elkaar te brengen. Toch ligt deze
relatie problematischer. Scholing is een rela-
tief duur re-integratie-instrument en wordt
onder invloed van diverse factoren steeds
selectiever ingezet. 8

Werkt scholing voor werklozen?
Jaap de Koning en Arie Gelderblom
Hoewel scholing een belangrijke functie
kan vervullen voor een goede match tus-
sen functie(eisen) en een werkzoekende
is de aandacht hiervoor in Nederland zeer
beperkt. Scholing verdient meer prioriteit
met daarbij meer aandacht voor de vraag-
kant van de arbeidsmarkt.  10

Werkschool, brug naar werk voor 
jongeren zonder startkwalificatie
Maarten Crump
Jongeren zonder startkwalificatie staan
aan de kant. Voor deze groep kent de toe-
leiding naar werk te veel hobbels. De
Werkschool moet voor haar leerlingen de
brug zijn naar arbeid en tevens het in-
strument zijn om (toekomstige) arbeids-
marktdoelstellingen van praktijk- en spe-
ciaal onderwijs vorm te geven.  13

Re-integratie door publiek/private 
samenwerking
Ton de Kok
In Bedrijf, het publiek/private samenwer-
kingsproject van UWV WERKbedrijf en
Boaborea biedt kwalificerende scholings-
trajecten met baangarantie en begeleiding
voor werkzoekenden met een grotere
afstand tot de arbeidsmarkt, waarbij de
vraag van de werkgever leidend is. 16

Meer werk voor meer mensen
Brigitte van Lierop
Het ESF stelt subsidie beschikbaar voor
iedereen met een goed idee om de
arbeidskansen van specifieke doelgroepen
te vergroten. Of dit gebeurt en wat daar
de resultaten van zijn, staat beschreven in
Tussentijdse evaluatie ESF, acties A en D:
Eindrapport, waarvan hier een samenvat-
ting. 20
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MIJN PRAKTIJK

De rubriek Mijn Praktijk geeft ervaringsles-
sen door. Welke aanpak werkt wel en welke
niet. Wat zijn succesfactoren en wat zijn
belangrijke doorbraken. In het persoonlijke
contact of in methodieken. Voorbeelden die
u verder kunnen helpen in uw praktijk.

Opluchting na een zware periode
Nico Buisman
Ervaringen van een werkadviseur in een
Leren door Doen-traject. ‘Begrijp een emo-
tionele reactie vanuit de positie en omstan-
digheden van de klant. Vandaar uit kun je
werken aan een vertrouwensband’.  23

‘Een sector om trots op te zijn’
Peter van Eekert
Interview met Petra van de Goorbergh en
Carmen de Jonge respectievelijk nieuw en
oud-directeur van Boaborea over heden en
toekomst van een sector die vaak onder
vuur ligt.  26

Arbeidsparticipatie van Wajongers 
met ASS
Guus van Rijswijck
‘Wajongers met Autisme Spectrum Stoor-
nis (ASS) hebben minder moeite om aan
het werk te blijven als ze parttime werken
en kwalitatief goede begeleiding krijgen’.
Resultaten van een onderzoek gehouden
onder Wajongers met ASS door het Arbeids-
deskundig Kennis Centrum (AKC). 30

AAN DE SLAG!
De Wajong is hot. Den Haag waakt over de instroom, UWV is druk met
de nieuwe uitvoeringsregeling, bedrijven zien de Wajong als nieuwe
markt. Er wordt onderzocht en geschreven over aantallen, voorwaar-
den en ambities. De lobby naar werkgevers is volop gaande. Maak een
plek voor een Wajonger: maatschappelijk een goede zaak en het kan
geld opleveren. Binnen dit circus stellen we twee vragen:
1. Weten we wat de Wajonger kan? 
2. Wat vindt de Wajonger er zelf van? 
Er wordt veel over de Wajonger gesproken. Tijd om met hem zelf in
gesprek te gaan! Recent klantonderzoek onder een kleine groep
Wajongers zet aan tot nadenken. 54 Wajongers die allen geacht wor-
den benutbare mogelijkheden te hebben, zijn uitgenodigd om over de
betekenis van werk te komen praten. Verwondering viel ons ten deel.
Van de benaderde groep kwam 50% zonder opgaaf van reden niet opda-
gen. Navraag bij ervaren Wajongbegeleiders leerde dat dit normaal
wordt gevonden. Als werkgever maak ik me zorgen. Wat kan ik van een
medewerker verwachten als die niet komt? En ook, waarom maken
begeleiders hier geen punt van? Via extra huisbezoeken hebben we uit-
eindelijk 35 mensen gesproken. Nog meer verwondering: van de 17
vrouwen die we hebben gesproken waren er drie zwanger. Een onver-
wachte wending, dit hadden we niet bedacht. Wajonger zonder werk
maar wel met een dikke buik. Welk perspectief biedt dit moeder en
kind? De reactie van de professional (woonbegeleider, arbeidsdeskundi-
ge en therapeut) verwonderde nog veel meer: de zwangerschap was
reden om verder af te zien van interventies naar werk. Waarom? 
We verwonderen ons verder. Veel Wajongers die we hebben gespro-
ken leven met stevige sociaal-maatschappelijke problematiek. Een
groot deel heeft schulden en is afhankelijk van middelen. Als werkge-
ver werd ik ontmoedigd, als moeder doet het me zeer. Inmiddels door
de wol geverfd, waren we niet meer verrast te ontdekken dat 40% van
deze groep werk niet op hun agenda heeft staan. Om je daar uit te
werken vraagt veel. Naast de bestaande fysieke of mentale proble-
men. Onze verwondering is compleet. Binnen de groep Wajong zon-
der werk speelt sociale armoede en isolement en is gebrek aan inzicht
op eigen kunnen. En dat krijgt geen aandacht! We zien dit trouwens
ook bij de groep mensen die langs de kant staat, maar buiten de regels
van de Wajong valt. Isolement en multiproblematiek vormen een gro-
ter probleem dan de beperking. 
Ons vervolg van het onderzoek was een start met een groepsinter-
ventie, de Werkklas. Empowerment van de deelnemer is het belang-
rijkste ingrediënt. In de klas is structuur, daar staat ontwikkelen van
talent voorop, daar worden deelnemers behandeld als potentiële
werknemers. Ze worden aangesproken op hun bijdrage, hun stem telt
en we gaan voor talentontwikkeling. Wat blijkt? Het werkt en dat ver-
wondert ons niet.

Monique E. van Doorn
Directeur Casemanagement Groep
www.casemanagementgroep.nl
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Stand van zaken van de 
sociale zekerheid
Algemene informatie over de verschillende
sociale verzekeringen en voorzieningen in
Nederland en de actuele bedragen per 1
januari 2011. Bestemd voor iedereen die in
Nederland verblijft of werkt.
www.rijksoverheid.nl

De burger bediend in 2010
IWI-rapport over de recente ontwikkelin-
gen in de periode 2005-2010 van de infor-
matieprocessen op de werkpleinen, de
invoering van de Wet eenmalige gegevens-
uitvraag werk en inkomen en de ontwikke-
ling van het digitale klantdossier.
IWI
ISBN: 9789050792424

Op eigen kracht

Uitgangspunt is ‘het nieuwe werken’, waar-
bij zowel de arbeidsorganisatie (vraagkant)
als de arbeidsmarkt (aanbodkant) wordt
belicht. Met behulp van analysemateriaal
en voorbeelden uit uiteenlopende sectoren
wordt beschreven wat de belangrijkste ver-
anderingen zijn op het werk, welke eisen
dit stelt aan werknemers en welke nieuwe
eigenschappen worden gevraagd.
Op eigen kracht
Auteur: Kees Korevaar
Uitgever: Uitgeverij Nelissen
ISBN: 9789024400775
f 37,50

Diversiteit als uitdaging
Een gedegen diversiteitsbeleid komt bij
veel organisaties nog niet van de grond. De
auteur geeft in dit boek praktische tips en
best practices om succesvol aan de slag te
gaan met diversiteit. Hij baseert zich daar-
bij op zijn eigen praktijkervaring en ook op
een groot aantal gesprekken met o.a. CEO’s
en toptalenten met diverse achtergrond.
Diversiteit als uitdaging
De zin en onzin van divers talent
Auteur: Ralf Knegtmans
Uitgever: Boom
ISBN: 9789085069263
f 22,50

VERSCHENEN
Van werk naar werk
Er is subsidie mogelijk voor projecten
waarbij samenwerkende werkgevers of
grote werkgevers in een regio of sector
de handen ineenslaan om ander werk te
zoeken voor werknemers die met ontslag
worden bedreigd. Per project moeten er
minimaal 50 werknemers deelnemen. De
subsidie bedraagt e 2.500 per werkne-
mer. Per project is maximaal e 500.000
subsidie beschikbaar. Voorwaarde is dat
de projecten met 50% uit eigen middelen
bekostigd moeten worden.

Deze regeling heeft een tweeledig doel. In
de eerste plaats om te onderzoeken of
samenwerkende werkgevers een rol van
betekenis kunnen spelen bij herplaatsing of
re-integratie van ontslagen of met ontslag
bedreigde werknemers bij een andere
werkgever. Toeleiding naar zelfstandig
ondernemerschap behoort ook tot de
mogelijkheden. Daarnaast zal dit nieuwe
project kunnen bijdragen aan het voorko-
men van werkloosheid en het oplossen van
knelpunten in de arbeidsmarkt. 

Beperkte mogelijkheden MKB
EIM heeft in opdracht van het ministerie
van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie onderzoek verricht naar de te
bieden ondersteuningsmogelijkheden
van kleine en middelgrote bedrijven aan
werknemers die geconfronteerd worden
met gedwongen ontslag. Het blijkt dat
die mogelijkheden maar zeer beperkt

zijn. Meestal bevinden de betreffende
bedrijven zich in zwaar weer en ont-
breekt het ze aan tijd en geld om de men-
sen naar ander werk te begeleiden. Drie-
kwart van de bedrijven bieden vaak wel
beperkte ondersteuning zoals de moge-
lijkheid om onder werktijd te solliciteren,
aanbieden van scholing of detachering.

Toekomst werkpleinen
Gemeenten maken zich grote zorgen
over de toekomst van de werkpleinen.
Nu UWV moet bezuinigen bestaat er
grote kans dat het aantal werkpleinen
zal krimpen van honderd naar dertig
tot veertig. Gemeenten hebben hier de
laatste jaren flink in geïnvesteerd en
zien hun investering nu verloren gaan.

Gevolg is dat de klant steeds meer via
e-dienstverlening zal worden geholpen.
Divosa-voorzitter René Paas begrijpt de
beweging van UWV wel, maar had lie-
ver gezamenlijk naar een oplossing
gezocht. Hij raadt gemeenten aan zelf
na te denken hoe ze in de toekomst
met hun werkplein willen omgaan.
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AGENDA

Arbeids- en organisatie-
kunde
Doe ervaring op met het werkveld en de
taken van de A&O-deskundige en krijg
onder andere inzicht in het gebruik van de
instrumenten van de A&O-deskundige.
vrijdag 8 en 15 april, 13 mei en 10 juni 2011 
(4 contactdagen plus een dag bedrijfsbezoek).
Amsterdam: NSPOH
f 2.010
e-mail: info@nspoh.nl
www.nspoh.nl

Arbeidsmarkt 2020

Op initiatief van het ministerie van SZW
wordt het: SZW Congres Arbeidsmarkt 2020:
verkennend, diepgaand en richtinggevend,
gehouden.
Het staat vast dat de arbeidsmarkt radicaal
verandert. Vraag is of het bedrijfsleven, de
publieke voorzieningen en instituties vol-
doende voorbereid zijn op de nieuwe
omstandigheden. Hoe maken we meer en
langer werken aantrekkelijk, hoe verhogen
we onze productiviteit, hoe vergemakkelij-
ken we mobiliteit tussen banen en beroe-
pen, hoe laten we iedereen naar vermogen
werken en participeren? Waar zijn allianties
mogelijk?
maandag 28 maart
Den Haag: World Forum
www.blommesteingroep.nl

Vitale coalities in de
sociale zekerheid
De houdbaarheid en toekomstbestendig-
heid van ons sociale zekerheidsstelsel staat
onder druk. Bestuurders en directeuren van
lokale en landelijke overheden, uitvoerings-
instanties, werknemers- en werkgeversor-
ganisaties, zorg- en onderwijsorganisaties
en kennisinstituten zullen zich buigen over
de vraag: ‘Hoe kan er op bestuurlijk niveau
én vroeg in de keten, van onderaf worden
gebouwd aan gezonde en stimulerende
samenwerking op het gebied van jeugd,
onderwijs, werk en inkomen en zorg en
welzijn?’ 
maandag 4 april
Putten: Kasteel De Vanenburg
www.bestuurdersdebat.nl

Optimale e-dienstverlening
Gemeenten en UWV moeten goed
samenwerken om ervoor te zorgen dat
burgers en werkgevers een optimale
dienstverlening krijgen. Bij optimale dienst-
verlening gaat het onder meer om het tij-
dig en tegen minimale lasten leveren van
de juiste informatie. Als je je tegenwoordig
als werkzoekende inschrijft, hoef je veel
minder gegevens te leveren dan vroeger
en kan het in de meeste gevallen via inter-
net. Ook de invoering van het digitale
klantdossier en de geïntegreerde dienst-
verlening op de werkpleinen maken het
voor de burger makkelijker zijn weg te vin-

den op het terrein van werk en inkomen.
Naast de genoemde vooruitgang in infor-
matievoorziening zijn er helaas ook knel-
punten te zien. Op ICT-gebied wil de
samenwerking tussen gemeenten en
UWV nog te wensen over laten. Om deze
knelpunten weg te nemen zijn ketenbre-
de afspraken nodig. Dit is te lezen in het
IWI-rapport De burger bediend. Het rap-
port geeft een beeld van de recente ont-
wikkelingen en de huidige stand van
zaken op het gebied van informatievoor-
ziening en gegevensuitwisseling in de
keten van werk en inkomen.

Campagne ‘Ga voor werk’
UWV is een campagne gestart met de titel
‘Ga voor werk’. Het doel van de campagne
is werkzoekenden bewust te maken van
hun eigen mogelijkheden. Uit onderzoek is
gebleken dat veel mensen bereid zijn tot
concessies bij het zoeken naar een baan. Zo
kijkt een groot aantal van de ondervraag-
den naar vacatures met een lager functie-
niveau, zijn ze bereid minder uren te wer-
ken als daarmee de kans op een baan wordt
vergroot en zijn ze bereid langer door te
werken. Ook minder gunstige arbeidsvoor-
waarden en werken tegen een lager loon
vormen geen obstakels. Het accepteren

van tijdelijk werk is een optie om sneller
een baan te vinden. Een overgrote meer-
derheid schakelt zowel zijn persoonlijke als
zijn zakelijke netwerk in. Naast de traditio-
nele media raadpleegt men vooral online
vacaturebanken en websites van bedrijven.

Arbeidsmarkt en mbo
Mbo’ers vinden moeilijk een baan. Ruim
12% van de jongeren met een mbo-diploma
heeft het moeilijk op de arbeidsmarkt,
vooral zij die het laagste niveau van het
mbo hebben genoten. Van de jongeren
met diploma niveau 1 vindt 53% geen baan.
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Innovatieprijs Stimulansz

Toename vacatures

Het laatste kwartaal van 2010 laat een lich-
te toename van vacatures zien. De groei zit
voornamelijk in de particuliere sector. Hier
stonden 6000 meer vacatures open dan
een kwartaal eerder.
Ook de dynamiek op de arbeidsmarkt is
iets toegenomen. Het laatste kwartaal van
2010 zijn er 181.000 vacatures ontstaan,
10.000 meer dan een jaar eerder. Het aan-
tal vervulde vacatures was 180.000, 4000
meer dan het jaar daarvoor.

Minder ontslagaanvragen

UWV ontving in 2010 40.000 ontslagaan-
vragen, 20.000 minder dan een jaar eer-
der. Driekwart van de aanvragen waren om
bedrijfseconomische redenen. 
Onder invloed van een verder herstel van
de werkgelegenheid en een aantrekkende
vacaturemarkt verwacht UWV voor 2011
een verdere daling van het aantal aanvra-
gen tot wel 30.000. De meeste ontslagver-
gunningen vielen in de detail- en groothan-
del.

STATISTIEK

De winnende beleidsnotitie staat op
naam van de gemeente Amsterdam 
en hiermee zijn zij dus de
winnaar van de Innovatie-
prijs van Stimulansz. Zij
wonnen de prijs met hun
notitie ‘Werken het doel,
participeren de norm –
Beleid re-integratie, vol-
wasseneneducatie en in-
burgering 2011-2014. De
nota beschrijft het huidi-
ge beleid en geeft duide-

lijke keuzes voor de toekomst. Amster-
dam stelt duidelijke prioriteiten en

biedt een antwoord op 
het bezuinigingsvraag-
stuk. 
Amsterdam durft het aan
minder populaire keuzes
te maken en komt er voor
uit dat je niet iedere bur-
ger op dezelfde manier
kunt ondersteunen als de
financiën dat niet meer
toelaten.

Boris brengt je bij ’n baan
Leerlingen uit het speciaal onderwijs ken-
nen een lange weg naar de arbeidsmarkt.
Om de afstand binnen de perken te hou-
den is het project ‘Boris brengt je bij ’n
baan’ gestart. Het project wordt uitge-
voerd door Colo, vereniging van kennis-
centra voor beroepsonderwijs en bedrijfs-
leven, en de WEC-raad, de organisatie die
belangen van het speciaal onderwijs
behartigt, voor het ministerie van OCW.
Scholen in het voortgezet speciaal onder-
wijs (vso), de kenniscentra en bedrijfsle-
ven zetten zich in om 400 leerlingen op
de route naar de arbeidsmarkt te begelei-
den. Aan het project doen zeventien ken-
niscentra en dertien scholen mee, onder-

steund door een groot aantal maatschap-
pelijke organisaties.

Doelstellingen
Het project kent onder meer de volgende
doelstellingen: creëren van efficiënte en
effectieve route van het vso naar de
arbeidsmarkt; meer economisch zelfstan-
dige jongeren, minder uitkeringen; extra
mogelijkheid voor bedrijven om jongeren
te werven; meer doelmatige benutting
van de infrastructuur in het mbo en vo op
de route van kwalificatie van arbeid voor
het onderwijs; uitzicht op duurzame parti-
cipatie en het voorkomen van sociale uit-
sluiting van vso-leerlingen.

Vorderingen één regeling
Het overleg tussen het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Divosa, VNG en Cedris, de branche-
organisatie van SW-bedrijven, over
één regeling voor mensen die moeilijk
aan het werk komen, vordert moei-
zaam. De beloofde brief van de staats-
secretaris aan de Tweede Kamer met
de contouren van de regeling is al uit-
gesteld. Divosa-voorzitter René Paas
heeft zijn leden in een brief aangege-

ven weinig hoop te hebben op een
goed kabinetsvoorstel voor één rege-
ling voor de onderkant van de arbeids-
markt. “Wij hopen dat de staatssecre-
taris in de komende dagen nog ruimte
biedt. Dat hij inziet dat de opgaven
waar hij voor staat alleen zijn te doen
met de volledige steun en inzet van
sterke gemeenten. We houden er ech-
ter rekening mee dat dat niet
gebeurt”.0 100 200 300 400
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WISSELING VAN
DE WACHT

Lectoraat Arbeids-
ontwikkeling
Op initiatief van A&O-fonds SBCM, het ken-
nis- en expertisecentrum voor arbeidsont-
wikkeling, gezond en veilig werken en
arbeidsmarkt in de SW-sector, start Fontys
Hogescholen een nieuw lectoraat arbeids-
ontwikkeling. Voor het SBCM-bestuur geldt
dat met de instelling van een lectoraat
arbeidsontwikkeling meer kennis kan wor-
den opgedaan over ‘wat werkt’ als het gaat
om methodieken en instrumenten voor
arbeidsontwikkeling en de eisen die daarbij
aan de professionals gesteld moeten wor-
den. Dit sluit aan op hun missie en moet
juist in tijden van bezuinigingen de sector
beter in staat stellen om effectief invulling
te geven aan arbeidsontwikkeling. Dit is
ook van belang in het kader van de bredere
ontwikkeling ‘Werken naar Vermogen’. 

Onderzoeksvraag
De centrale onderzoeksvraag voor het lec-
toraat is: welke ondersteuning heeft de
SW-medewerker/klant nodig in het traject
naar duurzame arbeidsparticipatie? De SW-
medewerker/klant vormt daarmee het uit-
gangspunt van het onderzoek. Daarnaast
richt het onderzoek zich op het handelen
van de professionals bij de omslag van
‘bescherming’ naar ‘ondersteuning’.
Geïnteresseerde gepromoveerde academi-
ci/onderzoekers in het lectorschap moeten
kennis en onderzoekservaring hebben op
het gebied van handelingsonderzoek in de
re-integratiepraktijk, in het bijzonder voor
mensen met een arbeidsbeperking.

Klankbordgroep
Naast het lectoraat stelt SBCM ook een klank-
bordgroep in, met als doel bij te dragen aan
een goede aansluiting van het lectoraat op
de SW-sector en aan een optimale betrok-
kenheid van de sector bij het lectoraat.
Voor info over de vacature of deelname aan
de klankbordgroep, zie www.scbm.nl

Heeft u ook nog een interessante functie-
wisseling te melden? Stuur dan een e-mail
naar de redactie (zie colofon) met vermel-
ding van de oude en de nieuwe werkkring,
de oude en nieuwe functie, en de datum
van overgang.

Schending re-integratieplicht 
Werknemer is sinds juni 1983 werkzaam
als hypotheekadviseur in Amstelveen. Na
een arbeidsconflict in maart 2009 heeft
de werknemer zich ziek gemeld. De
bedrijfsarts heeft dit bevestigd en acht de
werknemer geschikt om passende arbeid
te verrichten, maar wel in een ander filiaal
in Amsterdam. Eind juni 2009 roept de
werkgever de werknemer op voor passen-
de werkzaamheden te Amsterdam. De
werknemer is verschenen, maar heeft zich
dezelfde dag nog ziek gemeld. Op 9 juli
2009 wordt de werknemer opnieuw opge-
roepen. Als de werknemer niet verschijnt,
zet de werkgever de loonbetaling stop. Na
een second opinion oordeelt UWV dat de
werknemer niet in staat is om het eigen
werk te verrichten. 

Afspraak werkhervatting
Op 5 november 2009 hebben partijen uit-
gebreid met elkaar gesproken. Afgespro-
ken wordt dat de werknemer het werk op
de vestiging in Amsterdam in week 3 van
januari 2010 voor twee dagdelen per
week hervat. Op 18 januari 2010 ver-
schijnt de werknemer niet en vervolgens
gaat hij met vakantie. Op 19 februari
2010 komt hij wel op het spreekuur van
de bedrijfsarts, alwaar hij zijn beklag doet
over de non-respons van de werkgever
op zakelijke vragen. De bedrijfsarts geeft
vervolgens advies om de werkzaamhe-

den uit te breiden naar vier dagdelen per
week. De werknemer legt dit advies weer
voor aan UWV. Op 19 mei 2010 heeft
UWV partijen bericht dat de op 22 febru-
ari 2010 geboden arbeid niet als passend
kon worden aangemerkt, nu niet was
komen vast te staan dat de salariëring
redelijk en billijk was. Wel mocht worden
verwacht dat de werknemer in het kader
van de re-integratie het werk zou hervat-
ten. Op 31 mei 2010 heeft de werknemer
zich opnieuw volledig ziek gemeld. De
werkgever heeft de loonbetaling stopge-
zet. 

Loonvordering
De werknemer spant een procedure aan
en vordert doorbetaling van zijn loon. De
kantonrechter wijst de loonvordering voor
een gedeelte toe. De werknemer had
moeten meewerken aan zijn re-integratie.
Door dat na te laten, verliest hij het recht
op loon. Maar hij verliest alleen het recht
op loon over de perioden dat de werkne-
mer daadwerkelijk het passend werk niet
heeft verricht. Hij behoudt aanspraak op
zijn loon voor het deel dat hij niet hoefde
te re-integreren, hoewel hij niet ver ver-
wijderd is van de situatie waarin de werk-
gever wel gerechtigd is het gehele loon
stop te zetten. 
Kantonrechter Amsterdam 23 juni 2010,
Jurisprudentie Arbeidsrecht 2010, nr. 236.



De meest verkeerd gebruikte uitspraak is waar-
schijnlijk die van de Romein Lucius Annaeus
Seneca. Non vitae sed scholae discimus betekent
letterlijk: ‘niet voor het leven leren wij, maar voor
de school’. Bijna overal wordt de uitspraak van de
goede man, bewust of onbewust, omgedraaid.
‘Niet voor de school leren wij, maar voor het
leven’. 

En zo er al een moeilijke relatie is tussen leren en
school, deze is er zeker tussen leren en re-integre-
ren. Ondanks dat de relatie eenvoudig lijkt. Als je
ervan uitgaat dat een belangrijk succes van re-
integratie de matching is tussen wat een cliënt kan
en wat een werkgever wil, lijkt scholing de meest
voor de hand liggende maatregel om deze beide
bij elkaar te brengen. Toch ligt deze relatie proble-
matischer.

Limburg
Het zal ergens in de zomer van 1998 geweest zijn,
toen ik in Limburg werd uitgenodigd om mijn
project toe te lichten aan een aantal medewerkers
van arbeidsvoorziening. Ik had zojuist een project
in Venlo afgerond, waarin achttien werkzoeken-
den waren opgeleid tot calculator/werkvoorbe-
reider in de bouw, gefinancierd door ESF, het
O&O-fonds en het Sociaal Fonds Bouwnijver-
heid. Van de achttien waren er zeventien aan het
werk, ik viel dan ook maar net niet van mijn stoel
toen ik van de aanwezige scholingsverantwoorde-
lijken van de verschillende arbeidsbureaus onge-
zouten kritiek over me heen kreeg. Van de zeven-
tien waren er maar negen in de bouw werkzaam,

van die negen hadden er maar vijf alle mogelijke
diploma’s gehaald. Nog net niet briesend verliet ik
de bijeenkomst, volkomen overtuigd van mijn
eigen gelijk. Nu ben ik er toch minder zeker van.

Een decennium van veranderingen
Scholing en re-integratie hebben de afgelopen tien
jaar meer op gespannen voet gestaan dan goed was.
In de eerste jaren van de verplichte aanbesteding
door UWV (en de voorgangers ervan) groeiden de
scholingsbomen tot in de hemel. Er wordt geschat
dat circa 50% van de arbeidsgehandicapte werkzoe-
kenden op een of andere manier een scholing volg-
de tijdens het re-integratietraject. Zeker niet altijd
leidde dit tot werk waarvoor men werd opgeleid. In
2003 nam UWV dan ook een drastische stap: alle
scholingsbudgetten werden onderdeel van de geïn-
tegreerde trajectprijs. In jip-en-janneketaal bete-
kende dit dat re-integratiebedrijven de scholing uit
eigen zak dienden te betalen. Omdat dit samen-
viel met een uitbreiding van de no cure, no pay-
betalingssystematiek, werd er bijna niet meer
geschoold. Gespecialiseerde scholingsbedrijven
zoals de REA-colleges steeg het water direct tot aan
de lippen. 

Scholing werd nog wel ingezet, maar zeer selectief
en als de re-integratiebedrijven zo goed als zeker
wisten dat er een ‘conforme’ baan aan vast zat.
Deze ‘onderscholing’ was nu ook weer niet de
bedoeling, met als gevolg dat UWV een nieuw
fenomeen introduceerde: de scholingsmakelaar.
Deze beoordeelde alle scholingsaanvragen en
zocht naar de beste verhouding tussen kosten en
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opbrengsten. Twee andere ontwikkelingen zorg-
den ook voor selectieve inzet van scholingsmid-
delen. Onderzoek wees uit dat scholing een nega-
tieve invloed had op de snelheid van werkhervat-
ting. Dat in een tijdsgewricht, waarin ‘de kortste
weg naar werk’ het leidende mantra was. Dat de
samenleving meer behoefte had aan geschoolde
werknemers stond op gespannen voet met de
financiering hoe plaatsingen werden ‘afgerekend’.
Wat ook meespeelde, was een paradigmaver-
schuiving van aanbodgerichte naar vraaggerichte
re-integratie. Niet wat de cliënt kon (of niet kon)
stond centraal, maar wat de werkgever wilde. En
die werkgever had meestal haast en vooral oog
voor werkzoekenden die direct en zonder veel
poespas ingezet konden worden 

Toekomst
De komende jaren zal ‘meer doen met minder’ cen-
traal staan. Scholing als een relatief duur instru-
ment gaat daar ongetwijfeld onder lijden. Het
nieuwe toverwoord is dan ook ‘selectieve inzet’.
Het afschaffen van het bekostigen van BBL-trajec-
ten (Beroeps Begeleidende Leerweg, een mbo-
opleiding naast het werken) voor mensen van
boven de dertig maakt echter deze selectieve inzet
weer moeilijker. Slimme arrangementen, die
gebruikmaken van wat er nog rest aan publieke
middelen samen met werkgeversbijdragen, Euro-
pese subsidies en eigen bijdragen van de deelne-
mer lijken onontkoombaar. Waarbij het verwer-
ven van deze fondsen kansrijker is indien er uitge-
gaan wordt van een of andere vorm van vraagge-
richte re-integratie. 

Kansen
Maar werken en leren houdt niet op bij de werkher-
vatting. Werk heeft een geheel andere inhoud in
het leven van mensen dan een halve eeuw gele-

den. Van noodzakelijke bezigheid om brood op de
plank te krijgen, is werk meer dan voorheen een
levensvulling geworden, waarin door de werkne-
mer voortdurend wordt geïnvesteerd en welke
mede bepalend is voor de identiteit. De samenle-
ving gaat niet voor minder dan minimaal een
startkwalificatie op mbo-2 niveau en werkgevers
eisen van hun medewerkers nog meer. Werkne-
mers moeten zich voortdurend ontwikkelen om
er zo voor te zorgen dat bedrijven kunnen antici-
peren op de toenemende veranderingen in de
samenleving. Dat geeft kansen én bedreigingen
voor wie langs de kant staat. Kansen, omdat ken-
nis vluchtiger is geworden en ervaring minder
waard. Bedreigingen, omdat mensen die bereid
zijn om te veranderen een streepje voor hebben,
van eigen volk wordt dat meer verwacht dan van
buitenstaanders.

De slimmere samenleving
En misschien hadden mijn Limburgse gespreks-
partners uit het begin van deze proloog toch een
punt. Goed geschoolde werknemers zijn meer
overtuigd van hun capaciteiten, zijn minder kwets-
baar voor stress, halen meer bevrediging uit hun
werk en hebben meer kans op duurzame werkher-
vatting. Je zou denken dat dit tijdsgewricht in de
huidige crisis behoefte zou hebben aan een grote
theorie waarin werk, scholing, leren, duurzaam-
heid van relaties en verhoging van productiviteit
met elkaar in verband staan. Het mag niet zo zijn,
dus zijn we de komende jaren afhankelijk van de
slimme arrangementen. 

Calamitas virtutis occasio (Een ramp biedt de gele-
genheid moed te tonen).

Hans van Iersel

Lid van de redactieraad van Aan de slag
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Werkt scholing voor w
Indicatoren van de OECD (Organisa-
tion for Economic Co-operation and
Development) geven een relatief lage
score voor Nederland. Dat beeld wordt
bevestigd in verschillende Nederlandse
studies. Zowel op basis van OECD-cij-
fers als een eigen inschatting vormt
scholing in meer recente jaren ongeveer
10% van alle uitgaven aan actief arbeids-
marktbeleid. Deelnamecijfers van werk-
zoekenden vanuit statistieken van Euro-
stat (Labour Force Survey en Adult Edu-
cation Survey) geven voor Nederland
een gunstigere positie, maar nadere
beschouwing laat een belangrijke nuan-
cering zien. Nederland scoort namelijk
vooral hoog op niet-formele scholing en
laag op formele scholing, dat wil zeggen
scholing die opleidt tot een erkend
diploma. Dit past bij het beeld uit natio-
naal onderzoek. De toepassing van scho-
ling concentreert zich vooral op kort-
durende cursussen, zoals sollicitatietrai-
ning, en relatief weinig op vakscholing. 

Kortdurende crisisscholing
Voor de recente (crisis)jaren geldt
bovendien dat veel aandacht uitgaat naar
het voorkomen van werkloosheid. In het
kader van deeltijd-WW en van werk-
naar-werktrajecten heeft scholing wel de
nodige aandacht gekregen. Dit had vaak
zelfs een min of meer verplicht karakter.
Uit recent onderzoek voor de RWI blijkt
dat het vaak om kortdurende, niet-kwa-
lificerende scholing gaat. Tijdens de hui-
dige crisis waarbij de focus ligt op het
voorkomen van werkloosheid is de posi-
tie van langdurig werkzoekenden er niet
beter op geworden. Nu de arbeidsmarkt
weer begint aan te trekken, komen de
langetermijnarbeidsmarktperspectieven
weer in beeld. Door demografische ont-
wikkelingen, bijvoorbeeld de vergrijzing
en ontgroening, staan de tekorten op 
de arbeidsmarkt weer hoog op de agen-
da, en dus ook scholing.

De aandacht voor scholing is beperkt. Scholing kan een belang-

rijke functie vervullen om een goede match tussen functie(eisen)

en een werkzoekende te maken. Je zou dan ook verwachten dat

in Nederland scholing een cruciaal element is in het re-integra-

tiebeleid. In de praktijk blijkt dit echter niet het geval. 

Door Jaap de Koning en Arie Gelderblom
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Scholing: lange weg naar werk 
Dat reeds gedurende langere tijd scho-
ling geen prominente plaats heeft in het
re-integratiebeleid heeft alles te maken
met het feit dat al jaren sterk wordt
gedacht vanuit de filosofie van de “ snel-
ste weg naar werk” . In een geprivatiseer-
de re-integratiemarkt is voor re-integra-
tiebedrijven scholing weinig aantrek-
kelijk. Scholing neemt relatief veel tijd 
in beslag en brengt de nodige kosten
met zich mee. Nu klantmanagers weer
wat sterker de regie voeren over re-inte-
gratietrajecten is deze filosofie losgela-
ten, maar zeker niet verdwenen. 

Effectiviteit

Langetermijneffecten positief
In de afgelopen twintig jaar zijn zowel
in binnen als buitenland vele evaluatie-
studies uitgevoerd. Uit een recent over-
zicht blijkt dat op langere termijn scho-
ling een positief effect heeft op de her-
intredingskans van werklozen, zij het
dat het effect beperkt is. Op korte ter-
mijn is er gemiddeld genomen geen
effect. Dit geeft eens te meer aan dat het
kortzichtig is te focussen op de korte-
termijneffecten van scholing in het
Nederlandse re-integratiebeleid. Opval-
lend is dat de resultaten van ouderen
gunstiger zijn dan voor jongeren. 

Niet in kaart gebrachte effecten
De arbeidsmarkteffecten van scholing
kunnen echter breder zijn dan de effec-
ten op de instroomkansen voor de 
deelnemers. Het is voorstelbaar dat de
scholing betrekkelijk weinig effect heeft
op de baankansen van degenen die
geschoold worden, maar toch rendabel
is, omdat de productiviteit van de
geschoolden toeneemt of doordat door
scholing personeelsknelpunten kun-
nen worden opgelost. Indirect kan dit
laatste ook de baankansen van andere

werklozen verbeteren doordat zij de
banen kunnen innemen die degenen die
geschoold worden anders hadden ver-
vuld. Het is uiteraard het gunstigst om
de minst kansrijken om te scholen naar
beroepen waarin tekorten zijn, maar
kwalificerende scholing is voor die groep
lang niet altijd haalbaar.

Niveauverhogende scholing?
In het onderzoek naar de relatie tussen
onderwijs en arbeidsmarktpositie onder
de beroepsbevolking vindt men in het
algemeen dat een hoger onderwijs-
niveau leidt tot een hoger loon en een
hogere baankans. Dit zou kunnen bete-

kenen dat vooral van niveauverhogende
scholing van werklozen op langere ter-
mijn effect is te verwachten. Maar harde
onderzoeksresultaten hierover zijn niet
beschikbaar. Weliswaar variëren de uit-
komsten van de studies naar de effecten
van scholing van werklozen aanzienlijk.
Dit zou te maken kunnen hebben met
variatie in de aard van de scholing, maar
het zou ook kunnen komen door ver-
schillen in data en onderzoeksmethoden.

Uitvoering

Welke scholing voor welke klant?
Uit onderzoek blijkt dat de effectiviteit
van scholing afhangt van individuele
kenmerken van werkzoekenden. Meer
fijnmazige instrumenten om te bepalen
wat de meest effectieve vorm van re-
integratie is in een specifiek geval ont-
breekt echter. In de praktijk wordt lang-
durige vakscholing weinig ingezet. De
Competentie Test Centra geven wel een
beeld van interesses en meer algemene

competenties van werkzoekenden,
maar juist de meer vakmatige compe-
tenties – en het ontbreken daarvan –
worden hier niet in beeld gebracht. De
toepassing van EVC (= erkenning van
verworven competenties) waarin ook
opgedane ervaring wordt meegewogen,
is dan een logisch complement, zeker
voor ouderen die al een arbeidsleven
achter zich hebben. Aanvullende scho-
ling kan hiermee rekening houden en
zich concentreren op ontbrekende com-
petenties. Een groot deel van het werk-
lozenbestand bestaat uit ouderen, maar
desondanks heeft EVC vooralsnog geen
grote vlucht genomen. 

Rol van de infrastructuur
Het gebrek aan langdurige scholing heeft
deels te maken met het ontbreken van
een bepaalde infrastructuur. De voor-
malige Centra Vakopleiding boden 
een dergelijke infrastructuur, maar zijn
kort na 2000 opgegaan in de ROC’s 
en vervolgens grotendeels verdwenen.
Sindsdien is de filosofie in het re-inte-
gratiebeleid toch sterk gebaseerd op de
verwachting dat werkgevers de scho-
ling voor hun rekening nemen. Ideali-
ter zou een duale opleiding voor de
hand liggen. Scholing vindt voor een
belangrijk deel plaats in het bedrijf dat
de werkloze een contract geeft, even-
tueel met subsidie van de overheid,
zoals de WVA-Startkwalificatie. Maar
in de praktijk staan bedrijven huiverig
tegenover het aannemen en scholen
van werkzoekenden. 

Voorwaarden voor succes
Er vinden op bescheiden schaal sub-
stantiële scholingsinitiatieven plaats.

THEMA Leer-werktrajecten
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De volgende factoren zijn belangrijk om
deze tot een succes te maken:
1. een goede selectie van kandidaten,

waarbij hun potentie vooraf wordt
ingeschat en rekening houdend met
vooropleiding en ervaring;

2. goede begeleiding;
3. creativiteit in het aan elkaar vastkno-

pen van diverse financieringsbron-
nen: uitkeringsinstanties, scholings-
fondsen, individuele bedrijven, ver-
koop van eigen productie, reguliere
financiering onderwijs;

4. flexibiliteit in het onderwijs, bijvoor-
beeld instroommomenten. Als men
lang moet wachten, kan de motivatie
van een kandidaat weer verdwijnen;

5. betrokkenheid van bedrijven/af-
stemming op de vraag. 

Kennis van cliënten
Bij de selectie van kandidaten wordt
UWV en gemeenten verweten dat zij te
weinig kennis hebben van hun cliënten.
Bovendien reageren UWV en gemeen-
ten niet snel genoeg op vragen van cliën-
ten naar kandidaten. Het hoge verloop

onder klantmanagers versterkt dit proces. 
Voor de punten 1, 2 en 4 vormt de in de
voormalige Centra Vakopleiding toege-
paste methodiek van de hoofdelijk ver-
snelde scholing nog steeds een goed voor-
beeld. In deze methodiek was de inhoud
en duur van de scholing aangepast aan de
individuele behoefte, rekening houdend
met ervaring en vooropleiding. 

Creatieve financiering
Het is gebleken dat financiering van scho-
ling om de nodige creativiteit vraagt. Om
projecten financieel haalbaar te maken,
zijn veel instellingen genoodzaakt ver-
schillende financieringsbronnen aan te
boren en zich wegwijs te maken in een
vaak ondoorzichtig woud van regelge-
ving. In de meeste gevallen is het aan-
boren van nieuwe bronnen een jaarlijks
terugkerende zorg. Een van de achter-
gronden daarvan is dat uitkeringsinstan-
ties geen langdurige financiering garan-
deren. Periodiek terugkerende (com-
plexe) aanbestedingsprocedures beteke-
nen steeds weer een risico om financie-
ring uit deze hoek te verliezen. Scho-

lingsfondsen komen soms ook in beeld
als medefinancier, maar laten hun finan-
ciering soms afhangen van de vraag of de
betrokken kandidaat daadwerkelijk in de
eigen sector wordt geplaatst. 

Conclusie
Onze conclusie is dat scholing van werk-
lozen meer prioriteit moet krijgen. Daar-
bij dient meer aandacht te worden
besteed aan de vraagkant van de arbeids-
markt, waarbij men dan niet moet door-
schieten naar een volledig vraaggerichte
benadering zoals de vroegere Arbeids-
voorziening deed in de jaren negentig
van de vorige eeuw. Het gaat om vraag
en aanbod en het overbruggen van de
discrepanties tussen beide, waarbij scho-
ling een belangrijke plaats moet krijgen,
zeker gezien de verwachte tekorten op
de arbeidsmarkt in de komende periode. 

Jaap de Koning is hoogleraar arbeids-
marktbeleid aan de Erasmus Universiteit en
directeur van SEOR, een aan deze univer-
siteit gelieerd onderzoeksbureau. Arie Gel-
derblom is senior-onderzoeker bij SEOR.

Nederland scoort hoog op niet-formele
scholing en laag op formele scholing
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Een groot aantal jongeren is niet in staat een startkwalificatie te behalen, mist de aansluiting met

de arbeidsmarkt en wordt uitkeringsafhankelijk. De werkloosheid onder jongeren in de leeftijds-

groep 15 tot 25 jaar bedraagt meer dan 10 procent. Met name jongeren zonderen startkwalifica-

tie staan aan de kant: onder hen is de werkloosheid procentueel twee keer hoger dan onder leef-

tijdsgenoten die wel een startkwalificatieniveau hebben gehaald. Ook op latere leeftijd is het

moeilijker om zonder startkwalificatie werk te vinden en aan het werk te blijven. 

Door Maarten Crump

Op 23 november 2010 is het advies
‘Zicht op Werk’ van de Commissie
Werkscholen aangeboden aan de minis-
ter van OCW, Marja Bijsterveldt. De
commissie geeft met haar advies invul-
ling aan het regeerakkoord. Hierin
spreekt het kabinet de ambitie uit om de
Werkschool in te voeren. Maatschap-
pelijk en economisch is het niet accep-
tabel dat jongeren langdurig buiten het
arbeidsproces staan. Het is wel de drei-
gende realiteit. Het is nodig om scherper
te maken welke jongeren kansloos zijn
voor de arbeidsmarkt. Er is een grote
groep jongeren die de sprong van school
naar werk niet weet te maken, maar wel

degelijk in staat is regulier werk te ver-
richten. Dat veronderstelt een reëel
alternatief: uitzicht op een passende
baan in plaats van een uitkering. Hier
ligt een zware verantwoordelijkheid bij
het onderwijs en werkgevers. Zij moe-
ten de brug naar de arbeidsmarkt slaan.
Deze opgave is voor individuele scholen
erg zwaar. Ook voor werkgevers. Voor
hen moet het bedrijfseconomisch inte-
ressant zijn om deze jongeren in dienst
te nemen. Op dit moment kent de toe-
leiding naar werk te veel hobbels, risico’s
en onzekerheden.

Werkschool
De Werkschool is een landelijke fran-
chiseformule om jongeren uit het prak-

tijkonderwijs (pro), voortgezet speciaal
onderwijs (vso) en mbo1/AKA via een
maatwerktraject toe te leiden naar werk.
Het gaat om jongeren die vastlopen in
het onderwijs waardoor vervolgonder-
wijs er niet inzit en de aansluiting met de
arbeidsmarkt niet van de grond komt.
Veel van deze jongeren zijn echter wel in
staat om regulier werk te verrichten. De
Werkschool wil deze jongeren een baan-
garantie bieden.

Arbeidsmarkt
Voor de Werkschool is de vraag van de
arbeidsmarkt leidend. Het volume van
de Werkschool wordt bepaald door het
aantal banen, leerwerkplaatsen en sta-
ges dat de arbeidsmarkt deze jongeren
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kan bieden. De Werkschool opereert op
regionaal niveau en volgt de indeling
van de arbeidsmarktregio’s. Het bundelt
de krachten van het onderwijs en fun-
geert als frontoffice van het onderwijs
naar het bedrijfsleven. 

Maatwerktraject
Daarnaast biedt de Werkschool de jon-
gere een maatwerktraject aan om hem
effectief en duurzaam te kunnen toelei-
den naar de arbeidsmarkt. De Werk-
school ontzorgt jongere en werkgever
maximaal. De jongere door intensieve
begeleiding en het regelen van alle beno-
digde ondersteunende voorzieningen, de
werkgever door het wegnemen van alle
bureaucratische rompslomp. Indien
nodig krijgt de jongere in overleg met de
werkgever bijscholing om zijn kansen op
de arbeidsmarkt te vergroten. Ten slotte
zal de jongere de Werkschool afsluiten
met een EVC-procedure, zodat voor
zowel de jongere als de werkgever zicht-
baar is welke vaardigheden de jongere

heeft opgedaan en op welk niveau.
De Werkschool heeft een lichte regiona-
le infrastructuur waarbij alle benodigde
regionale partijen worden betrokken 
om dit traject te kunnen stroomlijnen.
Partijen die in ieder geval op regionaal
niveau betrokken zijn bij de Werkschool
zijn de toeleverende scholen, gemeenten
en werkgevers. Daarnaast is het ook goed
denkbaar dat er afspraken worden
gemaakt met bijvoorbeeld Jeugdzorg. De
Werkschool schaalt de toeleiding van de
jongere naar de arbeidsmarkt op naar het
regionaal niveau.

Overdragen
In de huidige situatie doorloopt de jon-
gere in zes jaar het praktijkonderwijs
en in acht jaar het voortgezet speciaal
onderwijs. In het voorstel van de Com-
missie Werkscholen kan de leerling
vanaf zijn zestiende jaar door de school
worden overgedragen aan de Werk-
school. Dat betekent dat de school met
de ouders en de leerling een inschatting

maken dat de school niet in staat is de
leerling toe te leiden naar vervolgon-
derwijs en er ook niet in slaagt de brug
naar de arbeidsmarkt te slaan.

Gezonde spanning
De Werkschool zal dus onder een
gezonde spanning komen te staan tus-
sen enerzijds het onderwijs (jongeren
willen plaatsen in de Werkschool) 
en anderzijds de werkgevers (vraag is
leidend). Voor de Werkschool is de
arbeidsmarktvraag leidend. Tegelijker-
tijd zal de Werkschool door het aanbod
van leerlingen vanuit het onderwijs 
de druk ervaren om het volume te ver-
groten. En wat kansarm is in de ogen
van de toeleverende school kan kans-
rijk worden gemaakt in de context van
de Werkschool.

Arbeidsmarktregio’s
De Commissie Werkscholen stelt voor
dat uiteindelijk alle 30 arbeidsmarkt-
regio’s een Werkschool hebben. Die

De Werkschool lost een aantal knelpunten op:
• Werkgevers moeten nu zaken doen met individuele

scholen en zien door de bomen het bos niet. Zij willen
aanstaande werknemers met potentieel leren kennen
en zich niet hoeven te verdiepen in allerlei onderwijs-
vormen.

• Scholen hebben nu een eigen werkgeversnetwerk. De
kwaliteit en de omvang hiervan loopt zeer uiteen. Van
scholen – zeker van kleinere – kan niet verwacht wor-
den dat zij een dekkend werkgeversnetwerk hebben.

• Het voorzieningenlandschap voor de leerling en de werk-
gever is buitengewoon omvangrijk, complex en gefrag-
menteerd. Er is veel mogelijk, maar het is niet overzich-
telijk en toegankelijk. De toeleiding is niet werkgevers-
vriendelijk. Daarnaast heeft een werkgever onvoldoen-
de zicht op welke risico’s hij/zij loopt. Het bedrijfsleven
wil één aanspreekpunt, ontzorgd worden, heldere voor-
waarden kunnen stellen en geen (financiële) risico’s
lopen.

• Jongeren willen een vast aanspreekpunt, inzien wat
gevolgen van beperkingen zijn voor beroepskeuze, bege-
leiding in overgang school/stage/werk en eenvoudiger
ondersteuning en dus niet verzuipen in het voorzienin-
genlandschap



15

Aan de slag 3-2011

moeten voldoen aan standaardkwali-
teitseisen en via een vaste formule wer-
ken. Dit borgt de eenduidigheid en de
kwaliteit van de formule. De Commissie
adviseert dat op landelijk niveau een
Werkmaatschappij die verantwoorde-
lijkheid krijgt en daarnaast op landelijk
niveau de financiering regelt, afspraken
maakt met landelijke partijen en de
Werkscholen faciliteert door bijvoor-
beeld lesmateriaal te ontwikkelen.

Kansrijk
Werkgevers zien de Werkschool als een
kansrijk concept. De Commissie heeft
met diverse werkgevers gesproken.
Werkgevers moeten niet alleen gefacili-
teerd worden. Het bedrijfsleven wil één
aanspreekpunt hebben, ontzorgd wor-
den, heldere voorwaarden kunnen stel-
len en geen financiële risico’s lopen. 
Niet vergeten moet worden dat een
groot deel van het werk laag- en zelfs
ongeschoold is. Ook daar zijn onvervul-
bare vacatures. De afgelopen twintig jaar

is de arbeidsmarktvraag in dat segment
redelijk constant geweest. De sociale
partners hebben eind 2010 vanuit de
Stichting van de Arbeid het kabinet een
brief gestuurd in reactie op het advies
van de Commissie Werkscholen met de
volgende aanbeveling:

“ De Stichting van de Arbeid onderschrijft
het advies en ondersteunt de inhoud ervan.
Sociale partners doen dan ook een beroep
op u om de samenhangende aanpak uit dit
advies over te nemen en de door de com-
missie gevraagde pilots te entameren en
financieel mogelijk te maken.”

Onderwijs
De Werkschool is voor scholen uit het
praktijkonderwijs en het voortgezet 
speciaal onderwijs een manier om de
bezuiniging op passend onderwijs mak-
kelijker te maken. De Werkschool is de
brug naar arbeid voor leerlingen uit deze
scholen en is het instrument om (toe-
komstige) arbeidsmarktdoelstellingen

van pro en vso vorm te geven. Voor deze
scholen geldt het aanleveren van een
leerling bij de Werkschool als het aanle-
veren bij een werkgever. De Werkschool
is een bundeling van krachten van vso 
en pro op regionaal niveau om deze brug
naar de arbeidsmarkt te slaan.

Conclusie
De Werkschool is er om de versnippe-
ring vanuit de diverse vormen van
onderwijs richting bedrijfsleven tegen te
gaan. De Werkschool is de regionale
focus voor ondernemers en scholen op
acquisitie en banenvervulling en om
middelen ontschot in te zetten (Wajong,
jeugdzorg, gemeentelijke voorzieningen
enzovoort). Het rapport van de Commis-
sie Werkscholen wordt breed gedragen
en verdient snelle opvolging. Het woord
is nu aan het kabinet.

Maarten Crump is secretaris van de
Commissie Werkscholen en principal
adviseur bij B&A Consulting BV.
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Re-integratie door publie
Werkgevers hebben weer meer moeite met het vinden van gekwalificeerd personeel. Met de

doorzettende ontgroening en vergrijzing wordt dit probleem de komende jaren alleen nog maar

groter. Tegelijkertijd staan veel mensen die graag willen werken aan de kant. Ze missen net díe

kwalificaties die werkgevers vragen. Publiek/private samenwerking kan hierin een oplossing bie-

den. De ervaringen en toekomst van In Bedrijf.

Projectdirectie Leren en Werken gefi-
nancierd. Met de afloop van de project-
status eind 2010 is ook de financiering
geëindigd.

De resultaten
De aanleiding voor de projectpartners
om in 2006 met In Bedrijf te beginnen
was de constatering dat de inzet van
scholing bij re-integratie destijds nau-
welijks nog in de ingekochte en gele-
verde re-integratiedienstverlening terug
te vinden was. De aanname van beide
projectpartners was dat vooral de com-
binatie leren en werken een toegevoeg-
de waarde op de effectiviteit van re-
integratie zou hebben, met name voor
de doelgroep werkzoekenden met een
grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De
effectiviteit zou nog groter zijn als naast
scholing ook adequate begeleiding inge-
zet zou worden. 

Een andere vooronderstelling was dat
de uitvoering van deze dienstverlening
via een publiek/privaat partnership de
slagkracht van alle partners zou kun-
nen vergroten door het grotere volume
en tempo dat door de samenwerking
gegenereerd kon worden. Een plus een
zou best wel eens drie kunnen blijken
te zijn, zo was de gedachte.

Door Ton de Kok

Ruim 4500 plaatsingen sinds de start
in 2006 en nog eens 3200 openstaan-
de vacatures met een baangarantie per
1 januari 2011. Dat is het voorlopige
resultaat van In Bedrijf, het publiek/
private samenwerkingsproject van
UWV WERKbedrijf en Boaborea, de
brancheorganisatie van onder andere
re-integratiebedrijven. In Bedrijf biedt
kwalificerende scholingstrajecten 
met baangarantie en begeleiding voor
werkzoekenden met een grotere
afstand tot de arbeidsmarkt. De vraag
van de werkgever is daarbij leidend.
Deze moet namelijk voor ieder traject
een arbeidscontract of baangarantie
afgeven (zie kader). In het kader van de
Tijdelijke stimuleringsregeling leren
en werken is het project gedurende
drie opvolgende projectfasen door de

Vestigingsmanager UWV
Inmiddels heeft In Bedrijf in onze gemeente al g
behoorlijk aantal leerwerkbanen. Deelnemers gi
slag als taxichauffeur, koperlasser of rijinstru
kende In Bedrijf in onze gemeente geen vliegen
partijen moesten écht elkaars vertrouwen win
nieren proeven’, aldus de vestigingsmanager U
bedrijf. ‘WERKbedrijf, Sociale Dienst en re-integr
waren alle drie gewend aan hun eigen aanpak e
In het begin werd er dus vooral afgetast: “Wat



17

Aan de slag 3-2011

ek/private samenwerking

THEMA Leer-werktrajecten

Hoe werkt het?

Succes
Zo bezien kan In Bedrijf zeker succes-
vol genoemd worden. Via In Bedrijf 
is zowel het thema leren en werken 
als de baangarantie als vertrekpunt voor
re-integratieactiviteiten stevig op 
de kaart gezet bij UWV WERKbedrijf,
een groot aantal gemeenten en een
keur aan re-integratiebedrijven. 
Op de meeste plekken in Nederland
weten de diverse partners elkaar inmid-
dels soepel te vinden. De klassieke
tegenstelling tussen publieke en priva-
te organisaties is hierdoor deels weg-
genomen.
Maar is er ook reden tot tevredenheid
over de bereikte resultaten? Nee en ja. 

Opdracht projectleiding
De opdracht die de projectleiding bij
aanvang van In Bedrijf meekreeg was
tweeledig: de realisatie van een kwan-
titatieve taakstelling en de implemen-
tatie van het ontwikkelde dienstver-
leningsconcept in de reguliere bedrijfs-
voering van de samenwerkende part-
ners.

Kwantitatieve taakstelling
De projectpartners UWV WERKbedrijf
en Boaborea hebben zich in aanwezig-
heid van toenmalig staatssecretaris
Jetta Klijnsma in april 2009 tijdens een
startconferentie in Den Bosch gecom-
mitteerd aan de realisatie van 10.000

leerwerkbanen via In Bedrijf. Het pro-
ject heeft zich het afgelopen ander-
half jaar echter in roerig vaarwater
bevonden. De economische crisis heeft
het verwerven van vacatures bij werk-
gevers onder druk gezet. Door 
de budgetcrisis bij UWV WERKbedrijf
begin 2010 is de uitvoering op de
werkvloer vier maanden stil komen te
staan, omdat bekostiging van de dienst-
verlening, en daarmee de aanmelding
en plaatsing van kandidaten, niet meer
mogelijk was. Het opnieuw op gang
brengen van het proces op het moment
dat er weer budget beschikbaar bleek,
heeft vervolgens ook nog de nodige tijd
gekost.

V WERKbedrijf aan het woord
eleid tot een
ingen aan de

ucteur. Toch
de start. ‘De
nen, elkaars
UWV WERK-
ratiebureaus
n werkwijze.
t hebben we

aan elkaar?”. Het duurde best even voordat we elkaars toe-
gevoegde waarde zagen en daarin gingen geloven. En nog
steeds zijn we onderling best kritisch over de meerwaarde
en kosten van In Bedrijf-trajecten ten opzichte van bestaan-
de projecten.’ 
Maar intussen zijn er in onze gemeente ‘belangrijke stap-
pen gezet’, vindt de vestigingsmanager: ‘We raken er
steeds meer van bewust dat we sámen aan het werk zijn
voor de werkzoekende. En we zijn al een stuk verder, wat

ook blijkt uit de resultaten tot nu toe. Alle neuzen staan
dezelfde kant op en dat is een belangrijke voorwaarde.’
Wél merkt hij dat hét speerpunt van In Bedrijf, de baanga-
rantie, soms lastig te realiseren is: ‘De kristallen bol van
bedrijven reikt op dit moment soms maar tot een paar
maanden in de toekomst, bedrijven vinden het daardoor
lastig om harde beloftes te doen. Maar in sommige func-
ties is altijd werk en het is de kunst om dáár de nadruk op
te leggen’. 

In Bedrijf werkt vanuit 33 Werkpleinen in het land. Per Werk-
plein is een samenwerkingsverband actief bestaande uit
UWV WERKbedrijf, aangesloten gemeenten en meerdere re-
integratiebedrijven. Re-integratiebedrijven halen vacatures
met een baangarantie op bij werkgevers, voorzien ze van een
scholingscomponent en vertalen ze naar projectvoorstellen.
Vervolgens brengen ze deze in in het samenwerkingsverband
(uitvoerdersoverleg). De projecten worden door het uitvoer-
dersoverleg beoordeeld op criteria als hardheid van de baan-
garantie, beschikbaarheid van geschikte kandidaten en de
prijs/kwaliteitsverhouding. Na voorlopige goedkeuring wor-
den de projecten nog eens landelijk getoetst door UWV
WERKbedrijf en vervolgens opengesteld voor aanmelding

van kandidaten. De kandidaten worden na aanmelding door
UWV WERKbedrijf en gemeenten, gevolgd door een eerste
intake bij het re-integratiebedrijf, voorgesteld bij de werkge-
ver. De werkgever gaat na een positief oordeel een leer-werk-
overeenkomst aan met de kandidaat waarin de baangarantie
geborgd is. Bij succesvolle afronding van het scholingstraject
wordt een arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden
geboden. Door de onderlinge samenwerking vergroten de
partijen de slagkracht van het geheel en kan versnelling in
het matchingproces gebracht worden. Een klassieke win-win
dus.
Voor meer informatie en momenteel openstaande functies:
www.inbedrijflerendwerken.nl
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Realisatie van de oorspronkelijke
ambitie binnen de projectperiode is
dan ook vanwege de genoemde crisis
onhaalbaar gebleken. Halverwege
2010 is deze naar beneden bijgesteld
naar 5500 te realiseren plaatsingen.
Naar verwachting zal de bijgestelde
ambitie vóór 1 april 2011 gerealiseerd
zijn.

Implementatie reguliere
bedrijfsvoering
In Bedrijf is als project eind 2010 be-
ëindigd. Maar dat wil niet zeggen dat
de dienstverlening daarmee ophoudt.
Vooralsnog gaan de projectpartners 
op alle locaties door tot 1 april 2011
om de nog openstaande functies in 
te vullen. In diverse districten van

UWV WERKbedrijf is het voornemen
uitgesproken om de samenwerking
ook daarna te continueren. 
Ondanks de naar beneden bijgestelde
plaatsingsdoelstelling zijn de diverse
partners overtuigd van de meerwaarde
van deze vorm van dienstverlening en
de ontstane publiek/private samen-
werking. Daarnaast zijn er steeds meer
gemeenten (waaronder Rotterdam,
een early adopter) die de voordelen
van deze vorm van samenwerking
inzien en hun beleid hierop laten aan-
sluiten.

Voorwaarden
UWV WERKbedrijf stelt momenteel
intern vast onder welke voorwaarden
in 2011 vormen van re-integratie-

dienstverlening extern worden inge-
kocht. Naar verwachting zal de combi-
natie van leren en werken daar onder-
deel van uitmaken. En de re-integratie-
branche bezint zich momenteel op de
doorvertaling van In Bedrijf naar een
toekomstig, zelfdragend businessmo-
del en beraadt zich daarbij op de vraag
hoe en onder welke voorwaarden de
gezamenlijke dienstverlening op het
thema leren en werken met baangaran-
tie in 2011 en verder gepositioneerd
kan worden. In het licht van voorgaan-
de kan gesteld worden dat er al een
flinke stap is gezet in de richting van
implementatie van het dienstverle-
ningsconcept in de reguliere bedrijfs-
voering van de betrokken organisaties
en bedrijven.

Werknemers in de zorg

Medewerkers luchthaven
In dit project is de uitvoering gedaan door
twee verschillende RIB’s die eigenlijk 
concurrenten zijn. Daarnaast is het project
op advies van een bedrijfsadviseur van
UWV WERKbedrijf bij In Bedrijf beland.
Kortom, een bewijs van de mogelijkheid
dat concurrenten kunnen samenwerken
en dat vacatures ook via UWV WERK-bedrijf
bij In Bedrijf kunnen belanden.
De beide RIB’s zijn een partnership aange-
gaan en zij hebben in samenspraak met de
opdrachtgever op de luchthaven de nieuwe
functie Airside-medewerker gecreëerd. 

Herkomst kandidaten
WW, WWB, WAJONG

Resultaat:
40 plaatsingen. Functies die voorheen inge-
vuld werden door uitzendkrachten voor
een paar uurtjes zijn nu omgezet in fulltime
vacatures met duurzaamheid voor werkge-
ver en werknemer.

Vervolg:
De partners zijn bezig om een tweede
tranche van 40 plekken in te vullen

In dit project is de samenwerking breed
ingezet: RIB, het werkplein (gemeente
en UWV WERKbedrijf), het Kenniscen-
trum, ROC en de werkgever. Door de
inventieve en oprechte samenwerking
en door stapeling van budgetten en sub-
sidies is een ogenschijnlijk onbetaalbaar
projectvoorstel veranderd in een voor
alle partijen betaalbaar en uitvoerbaar
project.

Herkomst kandidaten:
WW en WWB

Resultaat:
14 klanten zijn gestart
13 klanten zijn uitgestroomd naar werk 
Een positieve en vernieuwende uitstraling
binnen het district 

Vervolg:
3 grote zorginstellingen hebben interesse
in een vergelijkbaar project om mensen te
werven. 
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Toekomstbestendig
Alle signalen lijken dus op groen te staan
om de In Bedrijf-dienstverlening en 
-samenwerking te continueren. Dat dit
niet vanzelf gaat, is in de projectperio-
de ook wel gebleken. Wat is er nodig
om deze dienstverlening toekomstbe-
stendig te maken? Wat zijn de leer-
punten uit de projectperiode, de do’s
en don’ts?
Een gemeenschappelijk gedeelde visie
dat je samen meer bereikt dan alleen is
essentieel voor de beoogde meerwaar-
de. Dit lijkt een dooddoener, maar
heeft helaas nog steeds aandacht nodig.
Samenwerking veronderstelt vertrou-
wen. Dat vraagt het vermogen en de
bereidheid van alle betrokken organi-
saties om over de eigen schaduw te
springen en het eigen organisatiebe-
lang gedeeltelijk ondergeschikt te
maken aan het overkoepelende maat-
schappelijke belang. 
De bereidheid om gebruik te maken van
elkaars expertise en sterke kanten is de
sleutel voor een effectieve dienstverle-
ning. Alleen als partijen er gezamenlijk
snel in slagen om een veelheid aan ver-
worven functies te koppelen aan de
juiste kandidaten is succes verzekerd.
Gezamenlijk succes is pas echt succes!

Arbeidsmarkt
De arbeidsmarkt wordt weer krapper.
De vraag naar gekwalificeerd personeel
zal op de korte en middellange termijn

toenemen, terwijl de vergrijzing en
ontgroening onverminderd doorgaan.
De werkgevers (met name in het MKB)
zijn niet alleen de motor van de econo-
mie, maar ook de drijvende kracht ach-
ter de banenmarkt. Het werken vanuit
de vraag van diezelfde werkgever is
dan ook een conditio sine qua non. Dit
vergt regionale publiek/private arran-
gementen die de werkgever faciliteert

om werkzoekenden naar zich toe te
trekken; ook werkzoekenden die nog
scholing en begeleiding nodig hebben.

Meer met minder
Tegelijkertijd is de verwachting dat er
een verschuiving in publieke taakstel-
ling zal plaatsvinden. Er komt één rege-
ling voor de onderkant van de arbeids-
markt – Wet Werken naar Vermogen –
die gemeenten gaan uitvoeren. Tegelij-
kertijd zal er gesneden worden in de
beschikbare re-integratiebudgetten. Meer
doen met minder is dan ook het devies.
Ook hier kunnen werkgevers een rol
vervullen via bijvoorbeeld medebekosti-
ging van scholing.
Hier ligt een intrinsieke prikkel voor de
vergroting van de gezamenlijke slag-
kracht door publiek/private samenwer-

king: meer doen met minder geld ver-
onderstelt gebruikmaken van elkaars
sterke kanten en inzet van expertise van
alle relevante actoren op het terrein 
van sociale zekerheid en arbeidsbemid-
deling. ‘All hands on deck’ is het motto
voor de komende tijd. Dit motto laat
geen ruimte voor tunnelvisie of intern
georiënteerd navelstaren. Het in toe-
nemende mate inbesteden in plaats van

uitbesteden van beschikbare middelen
is in dit verband dan ook de slechtste
keus die gemaakt kan worden.

In Bedrijf 2016
Wat is er over vijf jaar over van de via 
In Bedrijf ontwikkelde dienstverlening
en samenwerking? Wie zal het zeggen?
Veel, zoniet alles, zal afhangen van 
de bereidheid van publieke én private
partijen om in elkaar te investeren, ver-
trouwen op te bouwen en te houden,
elkaars competenties en expertise uit te
nutten en zo te komen tot toegevoegde
waarde voor zowel de werkgever als de
werkzoekende. 

Ton de Kok is senior accountmanager
van Wissenraet Van Spaendonck en lan-
delijk projectleider In Bedrijf 

Effectieve dienstverlening: gebruikmaken
van elkaars expertise en sterke kanten
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Meer werk voor 
meer mensen
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Nederland krijgt jaarlijks sub-

sidie uit het Europees Sociaal

Fonds (ESF) om te werken aan

de vergroting van de arbeids-

mogelijkheden van kansar-

men. Door de zware adminis-

tratieve verantwoordelijkheid

heeft het ESF een negatief

imago. Toch blijkt uit een tus-

sentijdse evaluatie dat het pro-

gramma succesvol is. Boven-

dien wordt er hard gewerkt de

obstakels voor het indienen

van projecten weg te nemen.

Door Brigitte van Lierop

“ To become the most competitive and
dynamic knowledge-based economy in
the world, capable of sustainable econo-
mic growth with more and better jobs
and greater social cohesion”

Dit is wat ‘Europa’ wil: werken en meer
mogelijk maken voor iedereen. Vanuit
het ESF worden gelden aan individuele
landen ter beschikking gesteld om deze
doelstelling te bereiken. Vaak gaat het
om programmasubsidies. Zo is er van-
uit ESF voor de periode 2007-2013 
in Nederland jaarlijks een programma-
subsidie van in totaal s 100 miljoen
beschikbaar om te werken aan de ‘ver-
groting van de arbeidsmogelijkheden
van kansarmen’. Vrijwel iedereen met
een goed idee om de arbeidskansen van
specifieke doelgroepen te vergroten, 
kan hiervoor een ondersteunende ESF-
subsidie aanvragen. In de afgelopen jaren
heeft een groot aantal partijen hiervan
gebruikgemaakt. En met succes, volgens
het rapport Tussentijdse evaluatie ESF,
acties A en D: eindrapport.

ESF in Nederland 
In Nederland beheert het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
(SZW) de ESF-subsidieregeling. Het

ministerie zet de ESF-gelden in om het
arbeidsaanbod en de insluiting op de
arbeidsmarkt van kansarmen te vergro-
ten en het huidige arbeidsaanbod te
versterken. Daarmee mikt zij op een
grote doelgroep: niet-uitkeringsgerech-
tigden, gedeeltelijk arbeidsgeschikten,
Wajongers en ouderen. Het doel is om
binnen drie jaar 14.190 mensen te
bereiken en te ondersteunen in het ver-
groten van hun arbeidsmogelijkheden.
Hierbij gaat het ministerie ervan uit dat
75% van het aantal gestarte deelnemers
het traject afmaakt (10.643) en dat in
totaal 8% van de deelnemers (1.135) op
het einde een baan vindt.

Resultaat 
In de eerste drie jaar van deze program-
masubsidie zijn in totaal 14.632 deelne-
mers bereikt en dat is meer dan gepland
aan de beoogde 14.190. Meer dan de
helft van de deelnemers behoort tot de
groep deels arbeidsgeschikten, een op de
vier deelnemers is niet-uitkeringsgerech-
tigde en een op de zeven deelnemers is
55-plusser. Meer dan 60% van de deel-
nemers is van niet-westerse komaf en
dat is veel hoger dan het percentage
allochtonen dat in zijn algemeenheid
deel uitmaakt van de beoogde doelgroe-
pen. Het rapport geeft hier verder geen
verklaring voor. Het aandeel mannen en
vrouwen dat deelneemt aan de aanbod-
versterkende trajecten, is ongeveer gelijk.

Afronden trajecten? 
De afronding van trajecten gaat minder
goed dan verwacht. Na drie jaar blijkt dat
van iedere honderd deelnemers er 42
zijn die het traject hebben afgerond. 

“ We wilden de doelgroep met een wortel
overhalen en niet met een stok. De moge-
lijkheid tot werk was de wortel. Maar er
kwam niemand opdagen, dus moesten
we het toch met een stok proberen. Als
stok werd het intrekken of verminderen
van de uitkering gebruikt.”
“ Deelnemers aan het project hadden
gemiddeld 4 jaar nodig om op een niveau
te komen dat acceptabel is voor de
arbeidsmarkt. Tijdens crisistijd vererger-
de dit probleem; toen was het vinden van
regulier werk nog lastiger.”

In plaats van de verwachte 8% plaatsing,
blijkt slechts vijf op de honderd deel-
nemers een baan te vinden in de periode
direct na afronding van het aanbodver-
sterkende traject. 
Hoewel er meer mensen zijn bereikt
dan van tevoren gepland, is het aantal
afgeronde trajecten en het aantal plaat-
singen in de eerste drie jaar beneden de
verwachtingen. 

Succes!
Waren deze verwachtingen dan te hoog?
Dat blijkt niet zo te zijn. De schijn
bedriegt hier, want een van de belang-
rijkste redenen waarom de streefcijfers
niet zijn gehaald, is dat er een groot aan-
tal trajecten nog niet is afgerond in 
de eerste drie jaar. Als we alleen naar
de afgeronde trajecten kijken, dan
blijkt slechts 10% van de deelnemers
het traject niet af te maken. Als dit cijfer
wordt vastgehouden, heeft aan het
einde negen van de tien startende deel-
nemers hun aanbodversterkende traject
afgerond. En dat is veel meer dan de be-
oogde 75% van de startende deelnemers.

THEMA Leer-werktrajecten

Programmasubsidie
Het ESF is bestemd voor het verbeteren van de sociale samenhang en economische
welvaart in alle regio’s van de Unie. Het belangrijkste doel van de ESF-uitgaven is
het ondersteunen van het scheppen van meer en betere banen in de EU. Het ESF
doet dit door medefinanciering van nationale, regionale en plaatselijke projecten
die zorgen voor een verbetering van het werkgelegenheidsniveau, de kwaliteit van
banen en integratie op de arbeidsmarkt in de lidstaten en de regio’s. Voor meer
informatie: www.agentschapszw.nl
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Als wordt gekeken naar de afgesloten
projecten in 2007 en 2008, blijkt dat
12% direct na afloop van het traject een
baan vindt en dat 9% van de deelnemers
een duurzame baan heeft bemachtigd.
Dat is eveneens hoger dan het gestelde
doel van 8%.

Het ministerie heeft zich verder als doel
gesteld om binnen drie jaar 54.000
werknemers met geen of een lage kwa-
lificatie de mogelijkheid te geven zich
beter te kwalificeren met behulp van de
ESF-programmasubsidie. Na drie jaar
blijkt dat er in totaal 195.899 werk-
nemers aan een kwalificatietraject heb-
ben deelgenomen; dat is meer dan drie
keer zoveel als van te voren gepland.
De doelstelling vooraf was dat 85-90%
van de gestarte deelnemers het traject
zou afronden. Na drie jaar blijkt 86%
van de deelnemers het traject af te ron-
den; dat betekent dat in drie jaar tijd
168.744 werknemers een upgrade
hebben gemaakt en hun kansen op
duurzaam werk hebben vergroot. Van
deze groep heeft een op de acht een
startkwalificatie behaald. Van tevoren

was ingezet op een op de tien werkne-
mers, ook hier is het resultaat beter dan
verwacht.
Baanbehoud speelt hier een belangrijke
rol. Van de groep die gestart is in 2007
en 2008 heeft 95% zijn baan behouden
na beëindiging van het traject. 

In het rapport wordt gesproken over een
‘coverage rate’, dat is het deel van het
totaal aantal mensen uit een doelgroep
dat zou kunnen worden bereikt. En daar
is nog een wereld te winnen. Jaarlijks
starten in Nederland rond de 400.000
trajecten. Van dit totaal aantal trajecten,
worden ruim 14.000 ondersteund met
ESF-subsidie. Dat is ongeveer 3% van het
totaal dat zou kunnen worden bereikt als
alle trajecten ESF-subsidies zouden krij-
gen (lees: aanvragen en ontvangen). Hoe
komt het dat dit percentage zo laag is?
De belangrijkste reden hiervoor is het
negatieve imago van het ESF-program-
ma. De regeling is algemeen bekend,
toch wordt er relatief weinig gebruik
van gemaakt. De zware administratieve
verantwoording weerhoudt de aanvra-
ger. 

“ Met het indienen van de aanvraag
begon het al, daar hadden we onder-
steuning van buiten voor nodig en die
kosten bleken niet subsidiabel te zijn.
Daarna hebben we vele uren met ver-
schillende pennen door de organisatie
gelopen om de wekelijkse timesheets
door elke deelnemer te laten onderteke-
nen met iedere keer een andere pen,
want eenzelfde pen kon op fraude dui-
den, zo begrepen we van ESF.”

Ook het feit dat in een eerder program-
ma opeens het ESF-loket werd gesloten,
werkt niet mee aan een positief imago. 

Nieuwe kansen
In het rapport wordt dieper ingegaan hoe
de obstakels weg te nemen die potentiële
aanvragers ervan weerhouden om een
aanvraag voor projectondersteuning in
te dienen. Het verminderen van de
zware administratieve verantwoording
is een van de belangrijkste. De omvang
ervan kan niet worden verminderd,
wel kan de ondersteuning ervan stuk-
ken beter. De auteurs geven de volgen-
de adviezen: de communicatie en de
relatie met de aanvragers moet beter,
er moet een grotere rol zijn voor kwa-
litatieve criteria, realisme en resultaten
uit het verleden, de ervaring en kennis
van aanvragers moet worden verbeterd
en de risico’s voor aanvragers moeten
omlaag. 
Een groot deel van de aanbevelingen zijn
overgenomen en herkenbaar in de nieu-
we wijze waarop projecten kunnen wor-
den ingediend en de ondersteuning die
wordt geboden vanuit het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
De ESF-subsidiekraan staat nog open tot
en met 2013. Wellicht dat deze aanpass-
ingen aarzelende aanvragers weer over
de streep trekt om toch hun project in te
dienen en daarmee bij te dragen aan de
vergroting van de arbeidsparticipatie
van mensen die meer dan gemiddeld
problemen ondervinden bij het vinden
en behouden van werk. 

Brigitte van Lierop is lid van de redactie-
raad van Aan de slag.

Acties A en D
Actie A heeft tot doel de mogelijkheden
tot duurzame arbeidsinpassing te vergro-
ten van niet-uitkeringsgerechtigden,
gedeeltelijk arbeidsgeschikten, Wajon-
ger’s of ouderen. Actie D heeft tot doel
de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van
werknemers te vergroten. Andere acties
zijn gericht op de re-integratie van gede-
tineerden en jongeren in jeugdinrichtin-
gen (actie B), op de voorbereiding en toe-
leiding naar arbeid van jongeren uit het
praktijkonderwijs en voortgezet speciaal
onderwijs (actie C) en op sociale innova-
tie, specifiek gericht op de verhoging van
de arbeidsproductiviteit (actie E). 

De administratieve verantwoordelijkheid
is een van de belangrijkste obstakels
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Wat maakt re-integratie tot een succes? De professional speelt daar een sleutelrol in, zoveel is

zeker. In de serie ‘Mijn ervaringen’ presenteren coaches een casus uit hun eigen praktijk, zodat

collega’s aan het denken worden gezet over de gekozen aanpak. Deze maand: Nico Buisman, trai-

ner/werkadviseur bij Agens. Over zijn ervaring met Kenny die min of meer tegen zijn wil in is aan-

gemeld voor een ‘Leren door Doen’-traject

Door Nico Buisman

De kennismaking met Kenny staat mij
nog helder voor ogen. Een warme trui,
vertrokken gezicht, genietend van een
kop koffie, omdat de nacht vermoede-
lijk koud en zwaar was. Kenny is met
een positieve verwachting teruggekeerd
in Nederland, maar het valt hem erg
tegen om zijn leven weer op de rails te
krijgen. Het is hier veranderd. Hij
woont periodes tijdelijk bij zijn dochter
en soms verblijft hij als dakloze in de
open lucht. Hij wil zo snel mogelijk aan
het werk, maar het wil niet lukken.
Voor de begeleiding is hij bij ons aange-
meld door het DWI ( Dienst Werk en
Inkomen) voor een Leren door Doen-
traject.

Het belangrijkste kenmerk van een
Leren door Doen-traject is de combina-
tie van een onbetaalde werkervarings-
plek, individuele begeleiding en een
training werknemersvaardigheden. Dat
kwam eigenlijk helemaal niet overeen
met de verwachting en wensen van
Kenny. Om zijn problemen op te los-
sen, moest hij van zichzelf zo snel
mogelijk aan het werk, geld verdienen;
huisvesting en zijn onafhankelijkheid
terug. Wat bereik je dan met een werk-
ervaringsplek en werk voor niks gaan
doen? 
In een Leren door Doen-traject krijgt
een deelnemer bij ons te maken met
een werkadviseur en een trainer. En 
als de werkervaringsplek is gevonden,
een werkbegeleider op de werkplek.

De optimale situatie is als de werk-
ervaring gelijkloopt aan één dagdeel 
per week training. Kenny ging aan 
de slag bij kringloopwinkel Juttersdok in
Amsterdam als medewerker kantine. 

Frustratie
Tijdens de training kwam vooral de
frustratie eruit. De verwachting van de
klant en het ingezette traject kwamen
niet overeen. De nood van de klant
was hoog en hij moest van zichzelf zo
snel mogelijk aan het werk. “ Hier heb
ik niks aan, ik moet zo snel mogelijk
een baan.” En “ jullie helpen me niet”
tot zelfs woede uitbarstingen aan toe. 
Zijn wil en noodzaak om te gaan wer-
ken, veroorzaakte veel stress en loste de
problemen niet op. 

Mijn Praktijk

Opluchting 
na een zware
periode
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Zijn presentatie tijdens een sollicitatie-
gesprek lukte in die fase niet, de moge-
lijke werkgever had twijfels of hij dit
werk aankon. 

Begrip en inleven
Begrip en inleving in zijn situatie en
leefomstandigheden waren noodzake-
lijk. De emotionele uitbarstingen
waren goed bespreekbaar. De waarde-
ring voor de training richt hij vooral
op het geduld en begrip die hij heeft
ervaren. Op de werkervaringsplek liet
hij zich van zijn sterke kanten zien.
Een positieve indruk, goede motivatie
en initiatief om verbeteringen aan te
brengen in het werk. Een sterke
dienstverlenende houding kwam naar
voren, de bereidheid om in te springen
op andere klussen en het helpen van
collega’s waren zijn sterke kanten. Zijn
inspanningen werden gezien en
gewaardeerd. In het begin was echter
ook duidelijk dat hij moest wennen
aan het werkritme en op tijd komen.
Daar is op een werkervaringsplek vol-
doende begrip voor. Een situatie 
waarbij hij zijn kansen in een betaalde
baan mogelijk al had verspeeld. 

Werkervaringsplek
Naast de werkervaringsplek en de trai-
ning werd zijn verzoek om begeleiding
naar een betaalde plek tegelijkertijd
ingezet. We bleven samen zoeken naar
betaald werk en ik ondersteunde hem
bij het zoeken naar vacatures op de
computer. 
Hij stelde zich breed op en wilde alles
aanpakken. Van orderpicker, keuken-
medewerker tot facilitair medewerker.
Op de training werknemersvaardighe-
den werd hij geconfronteerd met het
nemen van persoonlijke verantwoor-
delijkheid, ook in de moeilijke perio-
de, de noodzaak om geduld te hebben
en acties te blijven ondernemen. 
Hij leerde dat verandering stap voor
stap gaat en kreeg inzicht in het effect
van irritatie en frustratie op de per-
soonlijke presentatie. Maar bovenal
ging hij inzien dat inzet loont. Hoewel
hij eerder nog eens aangaf dat hij het
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traject niet zag zitten. Een fase waarin
hij het moeilijk had. Zijn inzet op
de werkervaringsplek bleef in die fase
goed. 
Hij werd uitgenodigd om op gesprek
te komen voor een functie als facilitair
medewerker. Na een positieve werk-
ervaringsperiode is het nu raak. Hij
maakt een zeer positieve indruk en kan
‘aan de slag’ voor een proefperiode 
van drie maanden. De functie van faci-
litair medewerker is op zijn lijf ge-
schreven. 

Resultaat Leren door Doen?
Het beoogde resultaat van een werker-
varingsplek en voor ‘niks werken’ is het
opdoen van werkritme, nieuwe recente

de onbetaalde werkervaring en de posi-
tieve reacties die hij heeft gekregen. Wat
belemmerde was zijn positieve verwach-
ting dat hij bij terugkeer in Nederland
snel aan het werk zou kunnen. Dat viel
tegen, te veel dingen moesten geregeld
en dat ging moeizaam. Hij ging een fase
door met de overtuiging dat het allemaal
toch niet helpt, dat het aan instanties en
werkgevers lag, dat niemand hem echt
hielp. Dit in combinatie met een sterke
motivatie en een portie ongeduld werk-
ten duidelijk niet. En omdat het hem 
na veel acties zelf niet lukte, had hij
anderen nodig om te helpen zijn proble-
men op te lossen.
De aandacht in de training was niet
zozeer gericht op het vertrouwen in

eigen kunnen, dat was bij Kenny vol-
doende aanwezig, maar het verwachten
van een positief resultaat was in het
begin van de begeleiding absoluut on-
voldoende.

Teleurgesteld
Hij was naar Nederland teruggekeerd
met de verwachting dat het hem snel
zou lukken zijn leven weer op de rails
te krijgen en werd daarin teleurgesteld.
Hij werd geconfronteerd met zijn
ongeduld en frustratie, zijn houding
werd negatief beïnvloed. En dat terwijl
Kenny van karakter een zeer positief
ingesteld mens is. 
De negatieve spiraal is door de bege-
leiding en de training duidelijk door-
broken. 
Een ander belangrijk punt is het begrip
vanuit de begeleiding van zowel wer-
kadviseur als trainer dat emoties en
boosheid er mogen zijn. 

Voor mij leverde deze ervaringsles
enkele belangrijke leermomenten op.
‘Vat de emotionele reactie niet per-
soonlijk op en hou de waardering 
voor de persoon gescheiden van het
getoonde gedrag. Begrijp een emotio-
nele reactie vanuit de positie en
omstandigheden van de klant. Vandaar
uit kun je werken aan een vertrou-
wensband’. 

Verantwoordelijkheid
Kenny had ook eerst weer vertrouwen
nodig dat er een kans voor hem ge-
creëerd kon worden. De omslag van
slachtoffer en het veroordelen van 
de maatschappij die niet deugt, naar
verantwoordelijkheid nemen en kan

sen verdienen vanuit persoonlijke
actie waren tijdens het traject heel dui-
delijk. 
Bij aanvang van het traject verwachtte
Kenny geen positief resultaat, daarin
moest een omslag worden gemaakt.
Wat heeft geholpen? Dagritme op de
werkervaringsplek en waardering voor
zijn inzet. Geleidelijk aan acceptatie 
en rust. Naast het werkritme kon tij-
dens de training ook de onvrede wor-
den besproken. Training in groeps-
verband naast de individuele begelei-
ding. En uiteindelijk een mooie afslui-
ting in de vorm van een jaarcontract.
Voor alle betrokkenen een positief
resultaat. Kenny heeft het nog steeds
prima naar zijn zin. Opluchting na een
zware periode. 

Nico Buisman is trainer/werkadviseur
bij Agens. Hij werkt met name in de
groepsgewijze begeleiding.

Mijn Praktijk

Het is de combinatie van onbetaald
werk, begeleiding en training

ervaring op je cv, weer op doen van
zelfvertrouwen en vertrouwen in eigen
kunnen en werken aan een perspectief.
Ook doe je nieuwe sociale contacten op
en kun je netwerkactiviteiten onder-
nemen. En ja, dan is het bericht dat
Kenny na de proefperiode een jaarcon-
tract heeft gekregen bij SGA natuurlijk
geweldig. Hij werkt nu als facilitair
medewerker bij een internationaal
museum in Amsterdam. Een prachtige
omgeving aan de Amstel omringd door
kunst en veel, heel veel klanten, waar
een facilitair medewerker als Kenny zijn
enthousiasme in die functie volledig
kwijt kan. 
Zijn doel is bereikt en ik durf te zeggen
dat het Leren door Doen-traject daar
een belangrijke bijdrage aan heeft gele-
verd. 
Had Kenny dan geen werknemersvaar-
digheden? Natuurlijk wel en zelfs in
ruime mate. Dat is ook gebleken tijdens
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‘Een sector om trots 
op te zijn’
Op 1 oktober 2010 trad Petra

van de Goorbergh aan als direc-

teur van Boaborea, de bran-

chevereniging van werk, loop-

baan en vitaliteit. Zij nam 

het stokje over van Carmen de

Jonge. Een gesprek met de

oude en nieuwe directeur over

verleden, heden en toekomst

van een sector die vaak onder

vuur ligt, maar waar zij beiden

trots op zijn. 

Door Peter van Eekert

Na een studie arbeid en sociale zeker-
heid in Tilburg werkte Petra van den
Goorbergh onder meer bij het LISV,
een voorganger van UWV. Daarna ging
ze aan de slag bij het Verbond van Ver-
zekeraars, waar ze acht jaar heeft
gewerkt, met name als belangenbehar-
tiger en zich bezighield met onder
meer re-integratie, verzuimbegeleiding
en de WIA vanuit de invalshoek van
inkomensverzekeraars. ‘De functie bij
Boaborea trok mij aan, omdat het hier
echt ergens over gaat. Mensen aan het
werk helpen, of uit een sociaal isole-
ment halen. Ze zich weer nuttig laten
voelen. Natuurlijk is het een branche
met zijn moeilijke kanten, maar daar
loop ik niet voor weg. En ik kan hier het
branchewerk, waar ik bij het Verbond
van Verzekeraars kennis mee heb ge-
maakt, combineren met sociale zeker-
heid. Dat zijn mijn sterke kanten.’

Carmen de Jonge is directeur geworden
van Wissenraet Van Spaendonck, de
organisatie die vele brancheorganisaties
ondersteunt, waaronder Boaborea. Haar
arbeidsverleden ligt bij Arbeidsvoorzie-
ning en, na de ontvlechting daarvan,
Kliq, met name in de werkgeversbenade-
ring. ‘Na de vierde reorganisatie hield ik
het daar voor gezien.’ Zij was vanaf mei
2002 betrokken bij het management van
(toen nog) Borea, dat later samenging
met de vereniging van Arbodiensten
BOA. ‘In december 2001 werden de eer-
ste inkoopcontracten onder de nieuwe
SUWI-wetgeving afgesloten. De Twee-
de Kamer wilde in de zomer van 2002
al de eerste resultaten zien, terwijl toen
pas de instroom van cliënten bij re-
integratiebedrijven op gang kwam. Dat
heeft de afgelopen jaren wel geken-

merkt: een enorme druk om op de korte
termijn resultaten te laten zien, waar
processen nog ingeregeld moesten wor-
den. Let wel, op zich is het terecht om
die vraag te stellen, want het gaat nu
eenmaal om veel publiek geld. De visie
op sociale zekerheid is sterk veranderd
in de afgelopen tien jaar. Dat was merk-
baar in alle wijzigingen in wet- en regel-
geving, maar ook in methodiekontwik-
keling en cultuurverandering op de
werkvloer. We hebben als branche sterk
aangestuurd op transparantie en resul-
taten. Dat is in belangrijke mate gelukt,
maar niet helemaal.’

Successen
Carmen: ‘Ik ben trots op de sector. Ik
weet dat er vaak scheve ogen zijn. Maar
zonder de re-integratiesector waren er
echt minder mensen aan het werk
gekomen. Er zijn geweldige prestaties
geleverd, zowel wat betreft werkenden
als niet-werkenden. Dat was zonder de
markt nooit gelukt. Immers al in de
jaren negentig was men intensief bezig
met begeleiding van langdurig werklo-
zen, maar niet tevreden met de effecti-
viteit. Die is langzamerhand verbeterd:
In 2004 leidde 30% van de trajecten tot
plaatsing, in 2009 was dat gestegen naar
60%. En niet met de makkelijkste doel-
groepen! Die prestaties durf ik wel toe
te schrijven aan de private bedrijven. 
De methodiekontwikkeling is sterk ver-
beterd; doorlooptijden zijn terugge-
bracht en eigenlijk is het heel simpel:
als je als dienstverlener geen toegevoeg-
de waarde weet te realiseren, komen
mensen niet aan het werk en krijg je als
ondernemer niet betaald. Prestatie en
kwaliteit stonden weer centraal. In
dezelfde tijd zijn er grootse veranderin-
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gen doorgevoerd aan de arbokant en
ook daar zien we grote vooruitgang..’

‘De arbodienstverlening is innovatiever
geworden’, neemt Petra het stokje over.
‘Vroeger was een Arbodienst als het ware
de baas van het verzuim, nu wordt meer
gekozen voor de adviesrol. Werkgevers
en werknemers hebben meer verant-
woordelijkheid gekregen bij verzuim.
Daardoor is de vraag aan arbodiensten
ook anders dan voorheen. Een ontwik-
keling van verzuim registreren naar
begeleiding naar integraal gezondheids-
management. Arbodiensten hebben hun
dienstverlening daarop aangepast en 
dat is een goede ontwikkeling. De tevre-
denheid onder opdrachtgevers is dan
ook hoger dan vroeger: ruim boven de 7.’

Beeldvorming
Dat neemt niet weg dat het beeld van de
branche in de politieke en publieke dis-
cussie toch veel minder positief is. Hoe
komt dat? Carmen: ‘Ik zie in hoofdlij-
nen twee oorzaken: de markt is denk ik
té vrij gelaten. Wij hebben vanaf het

begin stevig gestuurd op een kwaliteits-
keurmerk. De overheid wilde daar niet
aan; maar in het begin zijn we toch
geconfronteerd met een aantal inciden-
ten dat het beeld heeft bepaald. Daar-
naast is het in mijn periode bij Boaborea
onvoldoende gelukt om te laten zien
hoe het werkelijk zit met re-integratie.
Er is een niet te verdrijven beeld dat in de
re-integratiesector honderden miljoenen,

zo niet miljarden, omgaan, en dat al dat
geld bij re-integratiebedrijven terecht-
komt. Maar dat is niet zo, bij lange na
niet.’ Petra: ‘Van de twee miljard publiek
re-integratiegeld besteden gemeenten en
UWV ongeveer 15% bij private re-inte-
gratiebedrijven. De rest zit in gesubsi-
dieerde arbeid, loonkostensubsidies en
sociale activering. Geld waarvan de
opbrengsten onduidelijk zijn, dat op een
niet-transparante manier wordt uitgege-

ven.’ ‘Maar dat hele budget wordt in de
beeldvorming toegerekend aan de priva-
te sector’, vervolgt Carmen. ‘Daardoor zit
de sector steeds in het defensief. Dat
hebben we dus niet goed gedaan. Terwijl
een gemiddeld traject dat leidt tot uit-
stroom naar regulier werk s 4.000 tot 
s 7.000 kost. Dat is een investering die
snel is terugverdiend door de uitgespaar-
de uitkeringen.’

Carmen: ‘Overigens zijn de opdrachtge-
vers veel genuanceerder, veel positie-
ver over de resultaten dan de politieke
omgeving waarin wij opereren. Het
lijkt wel alsof er wordt gezocht naar
politieke ellende. Kijk naar wat er in
Utrecht is gebeurd rond het jongeren-
loket. Utrecht was een van de eerste
gemeenten die werk maakte van de wet
WIJ. In de eerste maanden kwam een
aantal problemen aan het licht en de

Mijn Praktijk

Participatie en inzetbaarheid zijn dé
issues voor de komende tien jaar
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Utrechtse politiek sprong daar boven-
op. Maar ondertussen werd duidelijk
dat er een bepaalde groep jongeren 
was die de zaak tilde en mede door dit
beleid kon worden aangepakt. Dat
gebeurde dus al jaren en de sociale
dienst had nu samen met het re-inte-
gratiebedrijf het instrumentarium 
om daar iets aan te doen. Daardoor is
vier ton schadelastbeperking gereali-
seerd. Het lijkt soms wel of er twee

werkelijkheden zijn: het politieke ver-
haal over een slecht presterende re-
integratiebranche en de tevredenheid
van opdrachtgevers die groeit.’

Het hemd en de rok
Is de branche en de brancheorganisatie
dan verwikkeld in een gevecht tegen de
bierkaai? Een strijd tegen negatieve
beeldvorming die eigenlijk niet is te win-
nen? ‘Ik wil niet zeggen dat er andere
belangen spelen, maar ik heb gemerkt
dat als je het over resultaten hebt de
SUWI-keten bijna te nauw verweven is’,
aldus Carmen. ‘Men legt zichzelf en de
collega’s doorgaans een minder strak
keurslijf op dan de private opdrachtne-
mer en men wijst graag en makkelijk
naar de private bedrijven als er iets mis
gaat. In die zin is het hemd wel nader dan
de rok. Het is bovendien een ingewik-

keld veld met een wirwar van organisa-
ties, dat maakt het ook niet eenvoudiger.’

‘Het imago van de sector staat hoog op
de agenda voor Boaborea’, aldus Petra.
‘We zullen nog meer best practices
laten zien, de feiten voor het voetlicht
moeten krijgen en aan tafel zitten bij de
beleidsmakers om hun het juiste beeld
te geven. We hebben al een branche-
monitor en die bouwen we verder uit.

Transparantie is daarbij voor mij het
sleutelwoord. De re-integratiebedrijven
zijn transparant in hun prestaties. Wij
zouden graag zien dat publieke uitvoer-
ders diezelfde transparantie realiseren.’

UWV en gemeenten hebben als publieke
opdrachtgevers re-integratie te maken
met forse bezuinigingen. ‘De slinkende
budgetten vormen een bedreiging voor
de sector’, aldus Petra, ‘maar is erger
voor de mensen die begeleiding nodig
hebben. Wij vinden dat die budgetten
zoveel als mogelijk moeten worden
ingezet voor toeleiden naar werk.’
‘Gemeenten zouden veel meer bij elkaar
kunnen kijken en van elkaar kunnen
leren, dan kan het beschikbare geld effec-
tiever worden ingezet’, vindt Carmen.
‘Dat moeten ze wel willen. Vaak is er een
specifieke cultuur en werkwijze binnen

gemeenten die dat verhindert. Maar dat
is maatschappelijk niet verantwoord.’
Kijk alleen al naar de verschillen die
geboekt worden bij de uitstroom uit de
WWB. De huidige cultuur is nog steeds
gericht op het zoeken naar excuses met
als reden dat de ene gemeente nu een-
maal anders is dan de ander, niet op het
leren van de ander en het overnemen
van succesvol beleid. Blijkbaar kan men
zich dat veroorloven.’

Petra: ‘De branchemonitor laat inder-
daad een dalend aantal opdrachten zien
vanuit de overheid. De UWV-markt
krimpt, de gemeentemarkt ook, maar
minder. Dat leidde ertoe dat in 2009 de
gemeentemarkt voor het eerst groter was
dan de UWV-markt, die op een kleine
100 miljoen zit. Gemeenten besteedden
200 miljoen, terwijl dat enkele jaren
geleden nog 140 miljoen was. Die groei
komt vooral door de inburgering. Daar
gaat vanaf 2012 een eind aan komen.’

Private opdrachtgevers
Petra: ‘maar 70% van de omzet van onze
leden komt uit de private sector, en niet
van de publieke opdrachtgevers. Daar is
vooral de verzuimbegeleiding, preventie
en arbodienstverlening belangrijk. Maar
ook re-integratie- en interventietrajecten
worden ingezet in de private markt, in
opdracht van verzekeraars en werkge-
vers. Het is goed dat de verplichte arbo-
contracten zijn verdwenen. Dat was
misschien goed voor de omzet, maar
niet voor de innovatie en de kwaliteit

De branche is enorm creatief, 
voortdurende aanpassing is nodig
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van de dienstverlening. Dat is geëvolu-
eerd van verzuimbegeleiding naar
gezondheidsmanagement. Er is een
nieuwe dynamiek ontstaan, ook omdat
werkgevers nu veel bewustere beslissin-
gen nemen over de inzet van dienstver-
lening. Er is bovendien veel meer verbin-
ding ontstaan met belendende terreinen.
Het doel is het vergroten van de inzet-
baarheid, en niet meer eendimensionaal
het omlaag brengen van het verzuimper-

centage. In die zin zien we ook de dienst-
verlening op het terrein van interventie,
loopbaan, re-integratie en outplacement
langzamerhand groeien in opdracht van
werkgevers en verzekeraars.’
‘Hét re-integratiebedrijf bestaat niet
meer. De branche is verbreed naar werk,
loopbaan en vitaliteit’, aldus Petra.
‘Eigenlijk hebben we het over participa-
tie en inzetbaarheid, dat past veel beter
bij de breedheid van de bedrijven en
hun opdrachten dan re-integratie. Daar-
binnen valt alle dienstverlening van
onze leden. Sommige bedrijven doen
één ding, andere bieden verschillende
diensten aan. Er zijn allerlei specialisa-
ties en niches.’ Carmen: ‘De branche is
enorm creatief. Dat moet ook wel. Om te
overleven is voortdurende aanpassing
nodig. Wat blijft, is de bevlogenheid, de
gedrevenheid en de professionaliteit als

basis. De kracht van de sector is dat gela-
tenheid niet loont; het gaat om het
nemen van initiatief als dienstverlener
voor je klanten: organisaties, werkgevers
en werknemers: een pro-actief beleid om
ook de komende jaren mee te kunnen
blijven doen. Vroeger noemde ik dat: re-
integratie met het hardt, met dt dus. De
sector werd vaak gezien als hard, maar 
er werken mensen met hart voor hun
werk, met de instelling tegenover klan-

ten: “ ik ga jou helpen, linksom of rechts-
om, maar het gaat ons lukken” .’

Kansen en bedreigingen
Hoe ziet de toekomst van de re-integra-
tiesector en haar branchevereniging
eruit? Bestaan beide nog over een jaar of
tien? ‘De komende twee jaren zullen
best lastig worden’, aldus Petra. ‘Toch
zijn er ook lichtpuntjes. Vooral als de
branche goed weet in te springen op de
vraag van werkgevers en werknemers.
Werkgevers en werknemers gaan meer
bepalen. Dat betekent dat re-integratie-
bedrijven minder afhankelijk zullen
worden van publieke organisaties. In
cao’s zullen meer afspraken komen over
investeren in inzetbaarheid, ook in toe-
komstige inzetbaarheid. Dat kan vanuit
onze leden bijvoorbeeld worden onder-
steund met een inzetbaarheidsscan.

Dan wordt het voor werknemers ook
makkelijker om een switch tussen sec-
toren te maken. De burger wordt meer
eigenaar van dit soort dossiers. Je bent
eigenaar van je eigen persoonlijke dos-
sier en bepaalt wie daar inzicht in en
toegang toe heeft. De branche is er zeker
nog in 2020. Maar in een andere vorm.
De ontwikkeling gaat door.’

‘In de komende tien jaar verandert de
arbeidsmarkt’, zegt Carmen. ‘Het per-
spectief van de commissie Bakker is nog
steeds actueel. Dat betekent dat de
arbeidsparticipatie van ouderen verder
omhoog zal moeten. En dat iedereen als
potentiële arbeidskracht gezien zal wor-
den, ook mensen en doelgroepen die nu
niet of moeilijk aan bod komen. De re-
integratiemarkt zal ook veel meer een
directe consumentenmarkt worden, dat
zal ook gevolgen hebben voor Boaborea
als branchevereniging. Nu hebben we
onze activiteiten in twee onderdelen
georganiseerd: Business to Business en
Business to Governement. Maar de
directe vraag van consumenten wordt
sterker. Vitaliteitsdiensten zijn nu al
vaak op de consument gericht. Dus bin-
nen de branche zal het business to con-
sumer-denken steeds sterker worden.
Bedrijven krijgen het lastig als ze dit
soort transities niet kunnen maken of
die niet op het juiste moment maken.’

Peter van Eekert is zelfstandig adviseur
en publicist en lid van de redactieraad
van Aan de slag.

De SUWI-keten is te nauw verweven.
Transparantie is hard nodig

Mijn Praktijk
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Arbeidsparticipatie van
Recent onderzoek van het

Arbeidsdeskundig Kennis Cen-

trum (AKC) laat zien dat

Wajongers met Autisme Spec-

trum Stoornis (ASS) minder

moeite hebben om aan het

werk te blijven als ze parttime

werken en kwalitatief goede

begeleiding krijgen. Ook

speelt mee of hun werkgever

en collega’s bekend zijn met

autisme.

Door Guus van Rijswijck

Eind november 2010 werden tijdens
het wetenschappelijk congres van de
Nederlandse Vereniging van Arbeids-
deskundigen (NVvA) en het Arbeids-
deskundig Kennis Centrum (AKC) de
eerste resultaten gepresenteerd van het
onderzoek naar Wajongers met ASS.
Een van de sprekers was Edwin, een
veertiger met ASS. Hij sprak als erva-
ringsdeskundige over de moeilijkheden

beter toegankelijk te maken, werd enke-
le jaren geleden het Arbeidsdeskundig
Kennis Centrum (AKC) opgericht. Het
AKC heeft als doel het aanjagen van de
kennisontwikkeling van de arbeidsdes-
kundige beroepsgroep. Daarnaast wil het
AKC innovatief denken over de inrich-
ting van arbeid stimuleren en het eigen
handelen verder professionaliseren.

Succesvol
Een van de eerste onderzoeken van het
AKC was het onderzoek naar Wajongers
met Autisme Spectrum Stoornis. Resul-
taat is het onlangs verschenen rapport
Voorspellende factoren voor arbeidspar-
ticipatie van Wajongers met Autisme
Spectrum Stoornis. Arbeidsdeskundige
Ans Cuppen en verzekeringsgeneeskun-
dige Frank Dekker van de divisie Sociaal
Medische Zaken van UWV onderzoch-
ten welke factoren bepalen of Wajongers
met een autistische stoornis hun werk
langere tijd volhouden. In samenwer-
king met onderzoekers van het Uni-
versitair Medisch Centrum Groningen
(UMCG) selecteerden zij dossiers 
– afkomstig uit het Wajongbestand van
UWV Utrecht – van mensen met ASS
die in 2008 of 2009 minimaal een 
half jaar werkten. Uit die stapel licht-
ten Cuppen en Dekker zoveel moge-
lijk dossiers van mensen die vielen
onder de inclusiecriteria van het onder-
zoek. Ook namen ze interviews af met

en vooroordelen waarmee autisten op
de werkplek te maken krijgen. Volgens
Edwin raken mensen met ASS snel het
overzicht kwijt, zijn ze snel afgeleid 
en hebben ze de neiging te veel hooi op
hun vork te nemen. Toch vertonen
werknemers uit deze groep ook veel
positieve kenmerken. Edwin: ‘Mensen
met autisme hebben een grote mate van
loyaliteit, ze leven regels strikt na en
zijn heel erg gedreven.’

Interventies
Wajongers met ASS ondervinden op 
de werkplek echter wel degelijk hinder
van hun aandoening. Zo hebben men-
sen met ASS vaak behoefte aan regel-
maat. Ook zelfstandig werken is vaak
maar beperkt mogelijk. De vraag is
welke interventies de arbeidsmogelijk-
heden bij normale tot hoogbegaafde
jongeren met ASS bevorderen. Om de
(arbeidsdeskundige) kennis over deze
groep Wajongers én andere mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt
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n Wajongers met ASS

Niet opdagen
Onderzoekers Cuppen en Dekker wil-
den met hun onderzoek twee centrale
vragen beantwoorden: ‘Wat zijn de per-
soonlijke kenmerken van de groep
Wajonggerechtigden met ASS die een
reguliere arbeidsplaats vervullen?’ en
‘Wat zijn de omgevingskenmerken van
de groep Wajonggerechtigden met ASS
die een reguliere arbeidsplaats vervullen?’
Door middel van interviews met experts,
literatuuronderzoek, vraaggesprekken
met Wajongers met autisme of een aan-
verwante stoornis en vragenlijsten voor
werkgevers probeerden ze een antwoord
te vinden op deze onderzoeksvragen. 
In totaal werden veertig Wajongers met
ASS aangeschreven. Uiteindelijk gaf
bijna de helft (negentien personen) aan
mee te willen werken aan een interview.
Het onderzoeksrapport bevat veel cita-
ten van geïnterviewde Wajongers. Bij-
voorbeeld over de relevantie van de fac-
tor zelfstandigheid bij het behoud van
werk en hoe deze factor wordt bepaald

door onderliggende angsten: ‘Ik liep
vast op de communicatie met collega’s
en het zelfstandig dingen regelen. Ik
heb voor mezelf regelmaat en structuur
nodig. Ik liep ertegenaan dat het veel
dingen tegelijk en op hetzelfde moment
was. Het overzicht had ik niet echt.’
Ook stressgevoeligheid is een belangrij-
ke factor. Eén persoon meldt: ‘Open-
baar vervoer is voor mij te veel stress.’

Fulltime
De onderzoekers kwamen tot de con-
clusie dat de ondervraagden vaak ach-
teraf pas inzagen dat ze er beter aan had-
den gedaan om niet fulltime te werken.
Zowel de ‘succesvollen’ als de ‘niet-
succesvollen’ waren van mening dat
parttime werk beter was. Hoewel de
analyse klein van opzet is, stellen de
onderzoekers dat er bij de onderzochte
jongeren wel degelijk een relatie bestaat
tussen een deeltijdbaan en het slagen
van duurzaam werk. Cuppen en Dekker
hopen dat dit verband verder wordt
onderzocht.

Begeleiding
De interviewers vroegen daarnaast naar
de hulp en begeleiding van Wajongers
bij het vinden en behouden van werk.
Uit de vraaggesprekken bleek dat bege-
leiding door schoolbegeleiders en job-
coaches een belangrijke bijdrage levert
aan het vinden van werk. De rol van de

jobcoach is divers en kan sterk verschil-
len per Wajongere: de een had een job-
coach voor de communicatie, een ander
kreeg hulp bij het vinden van werk. Een
geïnterviewde stelt: ‘Trudie (van het re-
integratiebedrijf, red) stuurt mij gere-
geld e-mails over banen en zo. Alleen
vergeet ik steeds contact met hen op te
nemen als ik ga solliciteren.’ Een andere
ondervraagde benadrukt prijs te stellen

Mijn Praktijk

Wajongers met ASS. De geselecteerde
groep Wajongers werd onderverdeeld in
de categorieën ‘succesvol’ en ‘niet suc-
cesvol’. Met de populatie ‘succesvol’
werd de groep Wajongers aangeduid die
op dat moment nog werkte en dus duur-
zaam in arbeid was geïntegreerd. De
Wajongers die tot de groep ‘niet succes-
vol’ behoorden, hielden het werk uitein-
delijk niet vol.

op begeleiding van de jobcoach: ‘Dan
kan ik eerst mijn probleem aan haar
vertellen en als het nodig is, kan ik met
die persoon waar het niet zo goed mee
ging, praten en dan kan zij mij helpen.’

Initiatief
Het onderzoek laat ook zien dat het
nemen van initiatief een belangrijke
eigenschap is bij werkende Wajongers
met ASS. De meeste Wajongers laten
weten zelf naar een baan te hebben
gezocht. Dit kan er volgens de onder-
zoekers toe hebben bijgedragen dat ze
de baan ook kregen. Wat ook een rol
lijkt te spelen bij het behoud van werk:
het zelf ondernemen van stappen of 
het leren kennen van nieuwe mensen.
Initiatief nemen en zelfstandigheid zijn
sterk verwant, zo blijkt. Een geënquê-
teerde antwoordt: ‘Over het algemeen
is het voor mij heel erg belangrijk dat
het initiatief ook gevolgen heeft (...) 
en dat ik mezelf kan motiveren dat er
ook een bepaald gewenst percentage uit-
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komt, dus voldoening. Op het werk, als
ik eenmaal merk van “ hé, het gaat best
goed, ik kan mezelf motiveren”, dan
durf ik best meer initiatief te nemen.’

Misverstanden
De workshop van Cuppen en Dekkers
tijdens het AKC-congres maakte duide-
lijk dat er nog veel misverstanden
bestaan over Wajongers met ASS. Neem
de gepresenteerde stelling Een autist kan
slechts parttime functioneren. Bijna alle
aanwezigen in de zaal meenden ten
onrechte dat deze niet klopt. Een ander
discussiepunt, Van elke werkgever mag
je verwachten dat men zich aanpast aan
een autistische werknemer, kreeg bijval
uit de zaal. Een aanwezige merkte op:
‘Dit geldt ook voor mensen met een
andere handicap dan autisme. Het is voor
mij niet eens een vraag, maar een van-
zelfsprekendheid.’ Beide onderzoekers
zijn van mening dat er meer onderzoek
nodig is om ervoor te zorgen dat het
begrip voor Wajongers met ASS op de
werkvloer – en daaraan gekoppeld kwa-
litatief goede begeleiding – toeneemt.
Het AKC-onderzoek is in ieder geval
een eerste geslaagde, wetenschappelijke
aanzet.

Vervolgstappen
Gezien de kleinschaligheid van het
onderzoek kunnen er geen beleidsmati-
ge consequenties aan worden verbon-
den. Het AKC gaat de uitkomsten uit
het verkennende onderzoek daarom in
samenwerking met UMCG en UWV
verder valideren. Dit gebeurt door het
uitvoeren van een vervolgonderzoek in
vier UWV-regio’s. De onderzoekers
hopen dat de resultaten van het onder-
zoek langs deze weg verder kunnen
worden onderbouwd. Ook hopen ze op
deze manier bij te dragen aan een effec-
tieve uitvoering van de doelstelling van
de Wajong om zoveel mogelijk jonge-
ren met ASS te laten participeren op de
arbeidsmarkt.

Guus van Rijswijck is werkzaam bij
Ravestein & Zwart, bureau voor redac-
tionele communicatie.

Meer informatie?
Het AKC-onderzoek Voorspellende
factoren voor arbeidsparticipatie van
Wajongers met Autisme Spectrum
Stoornis is te downloaden op het AKC-
deel van website www.arbeidsdes-
kundigen.nl, onder ‘Onderzoeken’ en
‘Lopende onderzoeken AKC’.



Calder Holding is een op 

werk, maatschappelijke 

participatie, wonen, inburgering, 

psychische zorgverlening en 

schuldhulpverlening gerichte 

landelijke organisatie. De 

bedrijven binnen Calder Holding 

leveren op al deze leefgebieden 

resultaatgerichte en meetbare 
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Meer en meer ervaren we de 
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waar mogelijk samen. Zo wordt het 

beste resultaat voor zowel de klant 

als de opdrachtgever behaald.

De tien bedrijven binnen 

Calder Holding zijn:

Alexander Calder arbeidsintegratie 

(re-integratie)

Calder UK Ltd. (re-integratie)

IWA b.v. (re-integratie)

Talent Ltd. (recruitment)

Capabel Taal b.v. (inburgering)

Taalwereld+ (inburgering)

Westerbeek COD b.v. 

(schuldhulpverlening)

AOB Compaz b.v. (dianose)

Max Ernst b.v. (geestelijke 

gezondheidszorg)

Jan Arends b.v. (geestelijke 

gezondheidszorg)

www.calderholding.nl

G-groep
De G-groep is een samenwerkingsverband van verschillende 
re-integratiebedrijven, waaronder Alexander Calder 
arbeidsintegratie. Zij hebben hun krachten gebundeld om 
mensen met een Wajong-uitkering aan werk te helpen én aan 
het werk te houden.

Lerend Werken In Bedrijf
Alexander Calder arbeidsintegratie is een van de deelnemers 
aan het project Lerend Werken In Bedrijf. Het project heeft 
als doel om met een combinatie van leren en werken, 
werkzoekenden aan een baan te helpen. De ambitie is om nog 
in totaal tienduizend werkzoekenden via een leerwerkbaan in 
diverse branches aan het werk te krijgen.

Lifecoaching
Klanten met grote problemen als schulden, psychosociale 
problematiek, verslaving, medische problemen enz. worden 
door hun lifecoach begeleid zodat ze hun eigen leven weer op 
orde krijgen.

Calder UK Ltd.
Vanuit Nederland is in 2009 Calder UK Ltd opgericht met als 
doel jaarlijks 10.000 langdurig werkzoekenden in Londen te 
ondersteunen bij het vinden van een baan. Hiertoe gaat de klant 
vanaf het begin van zijn traject met zijn jobcoach op zoek naar 
werk en worden eventuele belemmeringen weggenomen.

SW-indicatie
Om een beslissing over een SW-indicatie te geven schakelt het 
UWV Werkbedrijf vaak de deskundigen van Aob Compaz in 
voor extra medisch en/of psychologisch advies.

Jan Arendshuis
Een Jan Arendshuis is een eigentijdse combinatie van zorghotel 
en activiteitencentrum, waar mensen met een psychische of 
sociale beperking de kans krijgen om naar vermogen mee 
te doen in de samenleving. In Tilburg is de jongerenfoyer 
is een opvanghuis voor jongeren die de aansluiting met de 
samenleving dreigen kwijt te raken. Het doel is om jongeren 
in staat te stellen na twee jaar zelf hun eigen leven te laten 
runnen.

Capabel Taal
Met een eigen methode en een onderscheidende aanpak 
is Capabel Taal de grootste aanbieder op het gebied van 
inburgeringstrajecten en voert deze uit in opdracht van circa 
vijftig gemeentes

Een greep uit de activiteiten 

van Calder Holding:



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 onder steunende 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

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

Competenties
• Klantgerichtheid
• Resultaatgerichtheid
• Confronterende gespreksvoering
• Gespreksvaardigheden

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

Kennistrainingen

• Caseloadbeheer
• Stressbestendigheid
• Timemanagement

Verzuimmanagement

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

Armoedebeleid
• Formulierenbrigade
• Schuldhulpverlening

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

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

Het nieuwe leren

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

• Interculturalisatie
• Radicalisering

Integratie

• Basistraining
• Groepsgerichte klant activering
• Van klantmanger naar coach

Klantmanagement

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

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


