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THEMA: WERKGEVERSPERSPECTIEF

Match werknemer met beperking 

en werk

Luuk Mallee

In de pilot ‘Meer werkplekken bij werkge-

vers’ zijn aanpakken ontwikkeld om meer

werkplekken bij werkgevers te creëren

voor werknemers met een arbeidsbeper-

king. Uit de pilot blijkt dat het aannemen

van werknemers met een beperking voor

alle betrokken partijen nog een leerpro-

ces is. Dit artikel gaat over de wijze waar-

op bedrijven een match tot stand bren-

gen tussen werknemer en werk. XX

Kans op werk in sectoren in beeld

Kees van Uitert en Mechelien van der Aalst

Probeer in deze tijden van crisis maar

eens een werkloze te helpen bij het vin-

den van een baan. Juist nu is het van

belang te weten waar zich baanopenin-

gen voordoen voor werkzoekenden. UWV

brengt deze, met de hulp van deskundi-

gen uit sectoren, in beeld. XX

Kansen voor kansarmen

Sjaak Koehler

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

moeten voor werk meer en meer de regu-

liere arbeidsmarkt op. Dat is wat de nieu-

we Participatiewet die op stapel staat,

voor ogen heeft. Zijn werkgevers in staat

en/of bereid om mensen met een grote

afstand tot de arbeidsmarkt een kans te

bieden? XX

De afgelopen jaren heeft het perspectief van

de arbeidstoeleidende partij ons altijd

geleid. In dit themanummer over het werk-

geversperspectief wijken wij hier nu van af

omdat we denken dat we u ondersteunen

door u een blik in de keuken van werkgevers

te geven. 8

Solliciteren zonder CV

Hans van Iersel en Brigitte van Lierop

Veertig jaar geleden maakte niemand een

CV. Op dit moment lijkt het niet weg te

denken bij de sollicitatieprocedure. Lijkt,

want er zijn steeds meer aanwijzingen en

ontwikkelingen die een CV overbodig

maken. Voor welk probleem is dit eigen-

lijk een oplossing? Een korte duik in de

historie leidt tot een verhelderend

gesprek in Antwerpen. XX

De normaalste zaak

Brigitte van Lierop

Wat hebben werkgevers nodig om men-

sen met een arbeidshandicap in dienst te

nemen. We spraken met Martine Breed-

veld over De Normaalste Zaak, een net-

werk van ruim 100 bedrijven die inclusief

willen ondernemen. XX

Het quotum: Succes niet verzekerd

Sjaak Koehler

Het huidige kabinet wil een quotum voor

arbeidsgehandicapten bij bedrijven invoe-

ren. In het buitenland bestaat vergelijk-

baar beleid al. Is het quotum in deze lan-

den een succes en kan Nederland hiervan

nog iets leren? XX

Wajong en SW in de zorg

Brigitte van Lierop en Marion van Swaay

In de komende tijd zullen de tekorten in

de zorgsector oplopen; de behoefte aan

geschoold personeel neemt toe en aan de

kant van het aanbod is een duidelijke

afname te zien. Hoe worden deze proble-

men aangepakt? Onder andere door de

inzet van functiecreatie. XX

foto bij een van de ver-

halen volgt

Wander
Markering
dit kan weer terug naar:Hoofdredacteur Hans Delissen

Wander
Markering
eventueel verwijderen

Wander
Markering
er moet nog een kader in, heb ik je net gemaild. Ik heb wat tekst aangegeven die kan komen te vervallen om ruimte te maken. Kijk maar even in hoeverre dat nodig is.

Wander
Markering
verwijderen

Wander
Markering
eventueel verwijderen

Wander
Markering
eventueel verwijderen
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MIJN PRAKTIJK

De rubriek Mijn Praktijk geeft ervarings-

lessen door. Welke aanpak werkt wel en

welke niet. Wat zijn de succesfactoren en wat

zijn de belangrijkste doorbraken. In het per-

soonlijke contact of in methodieken. Voor-

beelden die u verder helpen in uw praktijk.

De ‘black box’ ontrafeld

Michelle Immers en Wander de Groot

Als re-integratieprofessional werkt u

dagelijks met cliënten. Door middel van

zogenaamde ‘interventies’ brengt u hen

dichter bij een baan. Althans dat hoopt u.

Maar werken die interventies wel? En zo

ja, waarom werkt de ene interventie

beter bij een bepaalde doelgroep dan de

andere? Aan de slag sprak met Bernard

Posthumus, directeur van re-integratie-

bedrijf Stam. XX

Bedrijfsnetwerken: kansen voor

duurzame inzetbaarheid

Roel Cremer

Ondernemers in het midden- en klein-

bedrijf (MKB) maken steeds vaker onder-

deel uit van bedrijfsnetwerken. Netwerkge-

legenheden waarbij de ondernemers ken-

nis en inzichten uitwisselen. Waarom

komen deze ondernemers bij elkaar en

zijn zij bereid hun kennis te delen? En,

wat heeft u daar als re-integratieprofes-

sional aan? XX

AAN DE SLAG!

De lamp scheen fel in mijn gezicht en ik begon me ongemakkelijk te

voelen. ‘Nou ja.’ probeerde ik nog. ‘We hebben afgelopen jaren veel

aandac ht besteed aan vluchtelingen. Sommigen hebben vele jaren op

een werkvergunning moeten wachten en die konden bij ons mooi aan

de slag’. Een ijskoude stem onderbrak mij. ‘Flauwekul. Vluchtelingen

zijn goed opgeleid en ze krijgen alle ruimte om in te burgeren. Waar-

om geen echte oorlogsinvaliden of vluchtelingen met een PostTrau-

matisch Stress-syndroom? En kindsoldaten worden ook een keer

meerderjarig en die had u dan gewoon als Wajonger kunnen laten

indiceren. Daarmee had u mooi kunnen profiteren van premiekorting

en loondispensatie. Leuker kunnen we het misschien niet maken, wel

makkelijker’. Een silhouet stootte de spreker aan en ik hoorde wat

geroezemoes achter de tafel. ‘Wij bedoelen... de overheid heeft aller-

lei aantrekkelijke arrangementen bedacht, maar het houdt natuurlijk

op als werkgevers – zoals u – weigeren om daar gebruik van te maken’.

Deze weg liep dood en ik besloot het over een andere boeg te gooien.

‘Elk jaar helpen wij tientallen werkzoekenden aan een vakdiploma in

de procestechniek, mechatronica en logistiek. Ruim 70% van de deel-

nemers blijkt een jaar na afloop nog steeds in een reguliere baan te

werken. Dat is toch heel mooi?’ Het silhouet midden achter de tafel

zuchtte. ‘U schijnt het niet te willen begrijpen, meneer Visser.’ De

andere silhouetten bewogen niet meer en de warmte van de lamp

zorgde voor de eerste zweetstraaltjes op mijn rug. ‘Hoe kan het dat u

in deze leerwerktrajecten drie personen heeft aangenomen waarvan

later bleek dat zij een Wajong-status hadden? U heeft hen willens en

wetens een voorkeursbehandeling ontnomen, waarmee u hen aan

diverse risico’s heeft blootgesteld. Hoe kon u dat deze mensen aan-

doen, terwijl zij al met zo veel vooroordelen worden geconfronteerd?

U moet zich diep schamen, de commissie tilt hier zéér zwaar aan.’

Feitenkennis zou op deze bureaucraten zeker indruk maken en ik

besloot mijn laatste troef uit te spelen. ‘Het veelgeroemde Duitse quo-

tummodel werkt niet. Duitse bedrijven nemen nauwelijks arbeidsge-

handicapten aan, maar proberen hun eigen, oudere medewerkers tot

‘schwerbehinderten’ af te stempelen. Op deze wijze halen zij hun quo-

tum’. Er kwam geen reactie. ‘De afgelopen jaren hebben wij juist

zwaar geinvesteerd in het diplomeren van ruim 1.800 eigen mede-

werkers zonder startkwalificatie, waarvan 60% ouder dan 40 jaar was.

Wat vindt de commissie daar dan van, dit is toch waar het om gaat?’

Mijn Philips Wake-up Light onderbrak deze brute droom. Gelukkig, er

gloort nog hoop aan de horizon en een nieuw sociaal akkoord is in de

maak. Met kansen voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt,

los van welke beperking dan ook. Werken naar vermogen, wij zijn er

klaar voor!

Frank Visser is Manager Philips Werkgelegenheidsplan. Deze column is

geschreven op persoonlijke titel.
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Extra geld jeugdwerkloosheid
kingspartners jongeren aan de slag kun-

nen helpen. Hiermee wordt voortge-

bouwd op de regionale werkwijze en

samenwerking die bij het Actieplan Jeugd-

werkloosheid in 2009 tot stand is

gebracht. Het geld kan gebruikt worden

voor bijvoorbeeld de Startersbeurs, een

initiatief om starters op de arbeidsmarkt

werkervaring op te laten doen en het Jon-

gerenloket, waar alle jongeren terecht

kunnen voor advies bij scholing en het vin-

den van werk.

School Ex
25 miljoen gaat naar ‘School Ex’, een pro-

gramma waarbij examenkandidaten in

het MBO worden gestimuleerd na het

behalen van hun diploma langer door te

leren om zo jeugdwerkloosheid te

voorkómen en hun kansen op de

arbeidsmarkt te vergroten.

Forse toename
De extra middelen voor de bestrijding

van jeugdwerkloosheid zijn hard

nodig. Bedroeg de jeugdwerkloosheid

in 2011 nog 9,8%, in januari 2013 is dit

toegenomen tot 15%. Daarmee is de

werkloosheid dubbel zo hoog als de

werkloosheid onder de totale beroeps-

bevolking. Vooral schoolgaande jonge-

ren op zoek naar een stage of leer-

werkbaan, jongeren zonder startkwali-

ficatie en jongeren met een niet-wes-

terse achtergrond worden getroffen

door werkloosheid.

Het kabinet trekt 50 miljoen euro extra

uit in 2013 en 2014 om de jeugdwerk-

loosheid te bestrijden. Dat blijkt uit een

brief van minister Asscher van Sociale

Zaken en Werkgelegenheid en minister

Bussemaker van Onderwijs die afgelo-

pen maand naar de Tweede Kamer is

gestuurd. De helft van het beschikbare

geld gaat naar de verschillende arbeids-

marktregio’s om jongeren aan de slag te

helpen. De andere helft komt ten goede

aan het programma ‘School Ex’, een

programma gericht op het langer door

laten leren van jongeren in het MBO.

Het kabinet stelt 25 miljoen euro

beschikbaar voor de aanpak van jeugd-

werkloosheid in de arbeidsmarktregio’s,

waar gemeenten en hun samenwer-

Half miljoen ‘spookburgers’ onvindbaar
In Nederland zijn momenteel 427.304

spookburgers. Dat zijn er 32.000 meer

dan het jaar ervoor. Dat melde RTL Nieuws

afgelopen maand op basis van cijfers van

het Centraal Bureau voor de Statistiek

(CBS). Volgens RTL bedraagt de schade

door gemiste belastinginkomsten en frau-

de met uitkeringen door deze groep jaar-

lijks ten minste 100 miljoen euro.

Spookburgers zijn mensen die onvindbaar

raken, doordat ze zich bijvoorbeeld niet

registreren bij een verhuizing naar het

buitenland. Maar ook burgers die belas-

ting willen ontduiken of frauderen laten

zich niet op het juiste adres registeren bij

de gemeente.

Afgelopen jaar beloofde het ministerie

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid al

beterschap rondom de spookburgers, na

berichtgeving hierover door RTL nieuws.

Zo mogen gemeenten sinds dit jaar bij

UWV adresgegevens van alle inwoners

opvragen, zodat zij hun eigen administra-

tie kunnen corrigeren. Veel spookburgers

blijken namelijk onvindbaar voor de belas-

tingdienst, terwijl ze van UWV wel een

uitkering ontvangen.
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STATISTIEK
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Werkloze beroepsbevolking 
seizoengecorrigeerd

Geen sociaal leven bijstand
Dat leven van de Bijstand geen vetpot is,

is natuurlijk bekend. De afgelopen vijf jaar

is er echter nog nooit zo weinig ruimte

geweest in het budget van bijstandsge-

rechtigden. Dat blijkt uit cijfers van het

Nibud (Nationaal Instituut voor Budget-

voorlichting). Gezinnen met kinderen in

de Bijstand hebben na aftrek van vaste

lasten en huishoudelijke kosten slechts

vijf euro per maand over voor ‘sociale 

participatie’. Hieronder vallen zaken zoals

sporten, cadeautjes en uitgaan.

In 2008 had een gezin met twee kinderen

in de Bijstand nog 7% (e 121 per maand)

van het totale budget voor sociale partici-

patie. Nu is dat nog maar 0,3% (e 5 per

maand). Dit komt vooral doordat de vaste

lasten en reserveringsuitgaven in de afge-

lopen vijf jaar zijn gestegen, met name de

verhoging van het eigen risico bij zorgver-

zekeringen en de hogere huur- en ener-

giekosten spelen de Bijstanders parten.

Sociale uitsluiting
Het Nibud maakt zich grote zorgen over

met name de kinderen in deze situatie. Het

krappe budget betekent letterlijk niet meer

naar verjaardagen kunnen, geen geld meer

hebben om te sporten en geen geld voor

schooluitstapjes. Deze sociale uitsluiting

heeft gevolgen voor hun verdere leven. In

totaal gaat het om 37.000 gezinnen.

Huishoudboekje van bijstandsgezin met 2 kinderen (bron: Nibud)

Bedrag (netto

Soort post per maand) Achtergronden

Inkomsten e 1811 Incl. zorg-, huur- en vakantietoeslag, kindgebonden 

budget en kinderbijslag

Uitgaven

• Vaste lasten e 778 Kosten aan huur, gas, water licht, verzekeringen en 

tv, internet en telefoon

• Reserveringsuitgaven e 379 Kleding, extra ziektekosten, inventaris en ouderhoud 

huis en tuin

• Huishoudelijke uitgaven e 649 Voeding, schoonmaak, verzorging en vervoer

Inkomsten - uitgaven = e 5 Over voor: contributies, abonnementen, huisdieren, 

zakgeld, kadootjes e.d.

Sterke stijging 
werkloosheid

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde

werkloosheid nam in januari 2013 toe met

21.000 en kwam uit op 592.000 personen.

Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Uit cijfers van UWV blijkt dat het aantal WW-

uitkeringen met 29.000 is toegenomen tot

369.000. In januari was 7,5% van de beroeps-

bevolking werkloos, een maand eerder was

dat nog 7,2%. In alle leeftijdsgroepen nam de

werkloosheid toe, maar met name de jeugd-

werkloosheid stijgt hard. In januari was maar

liefst 15% van de beroepsbevolking onder de

25 jaar werkloos.

Ouderen vaak actief 

Het aandeel 60- tot 65-jarigen dat werkt is

de afgelopen tien jaar meer dan verdub-

beld. Daarnaast zijn er anderhalf keer

zoveel ouderen die geen baan hebben

maar wel willen werken dan tien jaar gele-

den. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In

2012 was ruim de helft van de 55- tot 65-

jarigen aan het werk. Dit komt overeen met

1,1 miljoen personen. De grootste groei

van de arbeidsdeelname van ouderen deed

zich voor vanaf 2006, toen de regelingen

om eerder te stoppen met werken verso-

berd werden. Ook nu nog neemt het aantal

werkende ouderen toe, ondanks de slechte

economische situatie.

Wander
Markering
verwijderen
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AGENDA

Arbeidsparticipatie 
slechtzienden en blinden

De komende jaren gaat er veel veranderen

op het gebied van arbeidsparticipatie. Bar-

timéus, een organisatie die de kwaliteit 

van leven voor slechtzienden en blinden wil

verbeteren, organiseert het symposium

‘Arbeidsparticipatie van slechtzienden en

blinden! Hoe moeilijk kan het zijn?’. Tijdens

dit symposium wordt er dieper ingegaan

op de veronderstelde arbeidsmarktproble-

matiek en de gevolgen van de participatie-

wet voor blinden en slechtzienden. Welke

kansen en valkuilen schuilen er achter de

nieuwe wetgeving?

Donderdag 18 april

www.bartimeus.nl

Samen onderweg

Het thema van de SZW-dagen 2013 is

‘Samen onderweg’. Met het regeerakkoord

van afgelopen oktober is de toon gezet:

We zijn gezamenlijk onderweg om zoveel

mogelijk mensen te laten participeren. Hier-

voor moeten er bruggen geslagen worden.

Welke rol speelt u daarbij?

Woensdag 24 april in Den Bosch, woensdag

15 mei in Amsterdam, woensdag 22 mei in

Roermond en donderdag 30 mei in Zwolle

http://www.szw-dagen.nl

Voorjaarscongres Divosa

Op donderdag 6 juni en vrijdag en 7 juni

2013 vindt het Divosa Voorjaarscongres

2013 plaats. Het thema dit jaar ‘De ideale

schaal, samen werken aan effectieve dienst-

verlening voor burgers’. Het Divosa-congres

is de jaarlijkse bijeenkomst voor alle leden

van Divosa. De onderwerpen die worden

behandeld zijn ook interessant voor wet-

houders, leidinggevenden van gemeentelij-

ke publieksdiensten, diensten samenleving

en leidinggevenden van UWV, welzijnsin-

stellingen, Wsw-organisaties en andere

instanties op het terrein van maatschappe-

lijke dienstverlening. 

f 575 voor leden, f 1.075 niet-leden en

f 825 voor zzp”ers

Donderdag 6 en vrijdag 7 juni 2013

Hengelo

Fraudeverdrag België

Minder regels parttime werk
Het Financieel Dagblad. Op dit moment

zorgt het aannemen van parttime werk

of tijdelijk werk vanuit de bijstand nog

voor financiële onzekerheid. Bijstanders

zijn daarom niet happig om te reageren

op dit soort functies, terwijl het juist

een opstap kan zijn naar een vaste

baan. De bijstand zou volgens de Rot-

terdamse wethouder aangepast moe-

ten worden om deze drempel te voor-

komen.

De bureaucratie waar bijstandsgerech-

tigden nu mee te maken krijgen wan-

neer zij tijdelijk of parttime gaan wer-

ken moet verdwijnen. Daarmee zou

het niet alleen makkelijker worden

voor bijstandsgerechtigden zelf om

aan de slag te gaan, ook scheelt het

gemeenten en bedrijven een hoop tijd.

Dat schrijft Binnenlands Bestuur naar

aanleiding van een column van de Rot-

terdamse wethouder Marco Florijn in

Personen die wonen of werken in België

en een Nederlandse uitkering ontvan-

gen, of andersom, worden beter gecon-

troleerd. Daarvoor hebben minister

Asscher van SZW en de Belgische staats-

secretaris Crombez voor Fraudebestrij-

ding een verdrag getekend. Het verdrag

maakt het voor beide landen makkelij-

ker om inkomensgegevens uit te wisse-

len en te vergelijken. Hierdoor wordt uit-

keringsfraude sneller zichtbaar. Daar-

naast wordt het uitvoeren van controles

aan huis over de grens voor beide landen

makkelijker. In totaal wordt er jaarlijks

zo’n 300 miljoen euro aan uitkeringen

naar België ‘geëxporteerd’.

‘Quotum blijft overeind’
PvdA-leider Diederik Samsom gaat ervan

uit dat het quotum voor arbeidsgehandi-

capten overeind blijft bij een sociaal

akkoord tussen kabinet en sociale part-

ners. Dat zegt hij in een interview met

nieuwswebsite nu.nl. ‘Het quotum is

gekoppeld aan de bezuiniging die er

tegenover staat, dus het is ingewikkeld

om daar een kaart uit te trekken. Ik ga er

vanuit dat dat niet gebeurt’, aldus Sam-

som in het interview. 

Quotum
Hoe zat het ook alweer met het quotum?

De coalitie van VVD en PvdA heeft afge-

sproken dat er bezuinigd wordt op de socia-

le werkplaatsen. Mensen die hierdoor niet

meer terecht kunnen bij een SW-bedrijf,

moeten instromen in reguliere arbeid. Dat

gaat niet vanzelf en daarom is de overheid

van plan een quotum van 5% arbeidsgehan-

dicapten in te stellen voor organisaties met

25 of meer werknemers. De quotumrege-

ling moet er op termijn voor gaan zorgen

dat minimaal 100.000 mensen met een

handicap extra regulier werk krijgen.

Maatwerk
Met name de baangarantie voor Wsw’ers

vindt Samsom belangrijk: ‘De koppeling

tussen een deur dicht in de sociale werk-

voorziening en aan de andere kant een

deur open in een bedrijf, dat principe

staat’. De strakke omschrijving van de

quotumregeling in het regeerakkoord

vindt Samsom minder belangrijk, als het

aan hem ligt is maatwerk mogelijk: ‘De

uitvoering van het quotum hevelen we

over naar de gemeentes, om ervoor te

zorgen dat maatwerk op niveau kan’.
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VERSCHENEN

Werkwijzer Handhaving

Begin maart is de Werkwijzer Handhaving

rechtmatigheid en arbeidsverplichting

online verschenen. Deze werkwijzer belicht

de plaats van handhaving binnen de uitvoe-

ring van de WWB en de verantwoordelijk-

heden van het management daarbij. Ook

geeft de werkwijzer een overzicht van de

fasen van het dienstverleningsproces voor

het naleven van de arbeidsverplichting. Bij

elke fase komen handhavingsmogelijkhe-

den aan de orde, net als praktische tips en

een overzicht van instrumenten.

Downloaden: www.divosa.nl

Serious gaming voor SW

Sinds december kunnen SW-medewerkers

en anderen met een grote afstand tot de

arbeidsmarkt zoals Wajongers en Wwb-

gerechtigden het spel ‘Ik kan aan de slag’

van SBCM. ‘Ik kan aan de slag’ is een

serious game waarin spelers ontdekken wie

ze zijn, wat ze kunnen en welk werk bij een

reguliere werkgever bij ze zou passen. In

het spel krijgen deelnemers een realistisch

beeld van de mogelijkheden en de te

ondernemen stappen naar regulier werk.

www.ikkanaandeslag.nl

50+ in trek bij pretpark
Pretparken werken graag met werkne-

mers boven de vijftig jaar. De meeste

pretparken hebben heel bewust oudere

werknemers in dienst, en als oudere werk-

nemers nog maar een klein deel van het

personeelsbestand uitmaken, dan werven

zij actief onder vijftigplussers. Daarover

berichtte NRC Handelsblad op 18 maart

na een rondgang langs pretparken.

Interessante doelgroep
Zo stoomt indoorpretpark Plopsa in Coe-

vorden met een beroepsbegeleidende

leerweg ouderen met een uitkering klaar

om in het pretpark te werken. Het Dolfi-

narium in Harderwijk heeft eind maart

zelfs een ‘exclusieve wervingsdag’ voor

vijftigplussers georganiseerd. Deze wer-

vingsdag is samen met UWV bedacht. In

totaal wil het Dolfinarium zo’n 25 vijftig-

plussers aantrekken dit seizoen. Bij de

Efteling is ongeveer de helft van het per-

soneelsbestand al vijftigplus. Pretparken

Madurodam, Duinrell, Slagharen, Walibi

en de Kninging Juliana Toren gaven aan

meer vijftigplussers te willen aantrekken.

In deze tijden waarin werkloze ouderen

erg moeilijk een baan kunnen vinden, bie-

den pretparken voor u als re-integratie-

professional daarom dus interessante

plaatsingsmogelijkheden.

Waarom juist ouderen?
Waarom willen pretparken zo graag oude-

ren aannemen? NRC Handelsblad noemt

vijf redenen:

• Veiligheid: Ouderen hebben meer auto-

riteit dan jongere werknemers, daar-

naast helpt hun kalme aanpak om lasti-

ge situaties aan te pakken.

• Vertouwen: Ouderen werknemers geven

bezoekers van pretparken een ver-

trouwd gevoel.

• Gastvrijheid: Ouderen zijn doorgaans

rustig en hun inlevingsvermogen is

groot. Dat maakt ze tot geschikte gas-

theren en -vrouwen.

• Diversiteit: Jongeren spreken liever

jongere werknemers aan, oudere bezoe-

kers liever oudere werknemers. Pretpar-

ken willen dat hun personeelsbestand

een representatieve afspiegeling van

de samenleving is.

• Subsidie: Alle ondervraagde pretpar-

ken zijn bekend met subsidievoorwaar-

den zoals proefplaatsingen en de mobi-

liteitsbonus en zij maken hier dan ook

graag gebruik van.

VERSCHENEN

+3 regels

Wander
Markering
vervangen door:oudere
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Markering
hierna invoegen:Deelnemers aan het spel krijgen vragen te beantwoorden zoals 'wat wil ik' en 'waar pas ik'. De resultaten worden verzameld in een uit te printen rapport.



Niets gaat vanzelf
De afgelopen jaren heeft het perspectief van de
arbeidstoeleidende partij ons altijd geleid. U, als
lezer van Aan de slag, behoort grotendeels tot die
doelgroep. Het is daarom logisch om uw perspec-
tief, als lezer, als uitgangspunt te nemen. In dit the-
manummer over het werkgeversperspectief wijken
wij hier nu van af omdat we denken dat we u, als
arbeidstoeleider, ondersteunen door u een blik in
de keuken van werkgevers te geven. Zo leest u in dit
nummer over werkgevers die al zelf aan de slag zijn
gegaan met ‘de onderkant van de arbeidsmarkt’.
Daarnaast besteden we aandacht aan re-integratie-
projecten die vanuit werkgeversperspectief zijn
vormgegeven. Ook laten we zien waar, kijkende
naar de arbeidsmarkt en de werkgevers, kansen lig-
gen in de nabije toekomst op duurzaam werk.

Quotum
Natuurlijk kunnen we niet om ‘het quotum van
5%’ heen: een besluit waarvan de staatssecretaris
roept dat het plan ‘staat als een huis’, terwijl werk-

gevers er niets van willen weten. Zonder werkge-
vers die meewerken, krijgt een quotum weinig
inhoud. In deze proloog leest u onze visie over het
beruchte quotum. Verderop in dit nummer beschrij-
ven we hoe vergelijkbare quota in andere landen zijn
ontvangen. Kortom, een nummer met veel informa-
tie over de enige partij die in wezen van belang is als
het gaat over de arbeidsparticipatie van mensen met
een arbeidshandicap: de werkgever. 

Rekensom
Over het quotum, laten we er eens wat cijfers bij
halen. Er zijn in Nederland 5.300.000 werknemers
die werken bij bedrijven met meer dan 50 werkne-
mers. De overheid wil dat 5% van deze groep
werknemers straks iemand is met een arbeidshan-
dicap. Dat zijn dus 265.000 werknemers. Het
doel van de quotumregeling is om mensen die nu
arbeidsgehandicapt zijn en niet (regulier) werk
hebben aan de slag te krijgen. Laten we eens naar
deze groep kijken, dus naar het aantal mensen met

Proloog
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een arbeidshandicapgerelateerde uitkering die
niet (regulier) werken. Dat zijn ongeveer, zo heb-
ben we uit de statistieken van het CBS gehaald,
14.400 WGA’ers met een gedeeltelijke arbeids-
ongeschiktheid, 34.000 WGA’ers die minder dan
35% arbeidsongeschikt zijn en 166.000 Wajon-
gers. Van met name de laatste groep wordt niet
verondersteld dat zij allemaal aan de slag kunnen
in het vrije bedrijf. De schatting is dat 70% van de
Wajonggerechtigden aan de slag kan bij een regu-
liere werkgever, dus zo’n 116.000 mensen met
een Wajong-status. 

Vergeet de SW niet!
Laten we ook de mensen uit de Sociale Werkvoor-
ziening niet vergeten: 5% van hen werkt in een bege-
leid werken constructie, voor een reguliere werkge-
ver. De overige 95% werkt volgens de regels van de
sociale werkvoorziening. Dat zijn ongeveer
95.000 mensen die werken, maar niet meetellen
bij werknemers omdat ze in een beschermde
werkomgeving verblijven. Van deze groep wordt
verwacht dat eveneens zo’n 70% aan de slag kan
bij een reguliere werkgever. Dus, in totaal gaat het
over 116.000 + 34.000 + 14.400 + 66.500 =
230.900 mensen voor wie de 5%-regeling de uit-
komst moet bieden om aan de slag te kunnen in de

reguliere werkomgeving. Als de 5%-regeling
ingaat zou het dus theoretisch mogelijk moeten
zijn om iedereen aan het werk te krijgen. Alleen, er
zijn nog wat ‘maren’ in dit verhaal. 

Probleem? Allang opgelost!
Bijvoorbeeld de ‘maar tellen dan de huidige
arbeidsgehandicapten die nu werken niet mee in
het verhaal?’. Als dat zo zou zijn, dan ziet het plaat-
je er anders uit. Er zijn namelijk in totaal werkzaam
bij een reguliere werkgever: 10.000 werknemers
met een volledige WGA, 14.400 werknemers met
een gedeeltelijke WGA, 28.000 werknemers met
een <35% WGA, 104.000 werknemers met een
WAO-status, 6.000 werknemers met een begeleid
werken status en 54.000 werknemers met een
Wajong-status. Alles bij elkaar kent de arbeidsmarkt
op dit moment zo’n 216.400 werknemers werk-
zaam bij een reguliere werkgever mét een officiële
status van een arbeidshandicap. Als deze werkne-
mers mee gaan tellen voor de quotumregeling, zijn
we al ruim boven het aantal dat wordt verwacht door
de staatssecretaris: bij de overheid wordt gepraat
over 170.000 werknemers. Dan is het ‘probleem’ al
opgelost voordat het is ontstaan. Kortom, de wijze
van tellen en het bepalen wie er wel en niet mee
doet of gaat doen in de nieuwe quotumregeling

Aan de slag 3-2013

sorry, die lijn was niet vanwege overloop
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heeft grote invloed op de mate waarin het huidige
probleem van het grote aantal mensen met een
arbeidshandicap dat nu niet deelneemt aan de
arbeidsmarkt, wel of niet kan worden opgelost. 

Welke banen?
Over de inhoud. Dat is voor mij een veel belangrij-
ker issue. Want, zelfs als we uitgaan van de
170.000 werknemers die de overheid noemt, blijft
het de vraag welke banen deze doelgroep kan ver-
vullen. Immers, als het gaat over de doelgroep
mensen met een Wajong-status hebben we geen
idee wat deze mensen kunnen: er zijn geen com-
petentieprofielen bekend, geen overzichten van
mensen met en Wajong-status en de beschikbare

diploma’s en aanwezige vaardigheden. En tegelij-
kertijd kennen we een arbeidsmarkt met vacatures
waarvan we weten dat deze niet passen bij de
mensen uit de verschillende doelgroepen arbeids-
gehandicapten. De reden dát ze arbeidsgehandi-
capt zijn, is immers gerelateerd aan het feit dat
hun beperkingen er toe leiden dat ze theoretisch
niet in staat worden geacht bestaande beroepen in
Nederland uit te oefenen. Hoe kunnen we het nu
voor elkaar krijgen om een doelgroep waarover
vrijwel niets bekend is te laten matchen met vaca-
tures die er niet zijn. Én werkgevers te beboeten
als ze niet voldoen aan de regels? Dat lijkt bij
voorbaat gedoemd te mislukken. 

Voorbereiding en ondersteuning
Toch is er een kans van slagen, maar dat gaat niet
zomaar! Op z’n minst moet de arbeidstoeleider
meer dan ooit in de gelegenheid worden gesteld
om potentiële kandidaten maximaal voor te berei-
den op de reguliere arbeidsmarkt. En, op z’n minst
moet de werkgever meer dan ooit gefaciliteerd
worden om kansen en banen te creëren die er nu

gewoonweg niet zijn. Want als dat niet gebeurt,
kiest een werkgever eieren voor zijn geld; dat is
immers de reden dat hij ondernemer is. Hij zal de
boete afkopen en gelegitimeerd doorgaan met
ondernemen zonder de druk van een quotum te
voelen. Daarmee creëert de werkgever voor zichzelf
een permanente situatie van gerechtvaardigde uit-
sluiting van de doelgroep mensen met een arbeids-
handicap. De doelgroep waarvoor de quotumrege-
ling juist in het leven is geroepen. Of hij maakt
maximaal gebruik van andere uitvluchtmogelijkhe-
den. Stel bijvoorbeeld dat het quotum over aantal-
len werknemers gaat, en niet over fte’s, dan zijn
contracten van vier uur per week een handige uit-
vlucht, zeker als de werkgever dan ook nog de

werknemer verzoekt om thuis te blijven zodat het
werkproces helemaal geen hinder ondervindt van
de arbeidsgehandicapte werknemer. 

Zwart verhaal
Dit laatste deel van deze proloog klinkt nu wel als
een erg zwart verhaal. Er zijn gelukkig veel werkge-
vers, zeker gezien het reeds bestaande aantal wer-
kende arbeidsgehandicapten, die kijken naar vaar-
digheden en naar de toegevoegde waarde van de
werknemer, los van beperkingen. ‘Heeft niet ieder-
een wel wat’, is vaak de slogan van deze werkgevers.
Feit blijft dat ook deze welwillende werkgevers
gefaciliteerd moeten blijven, omdat het niet vanzelf
gaat: het kost tijd, het kost begeleiding, het kost
frustratie, maar het levert ook op. Voor de werkge-
ver en voor de individuele werknemer. En als we
daar zijn, als we de werkgever de win – win situatie
kunnen laten zien, dan zijn we al een eind op weg.
Maar dat gaat niet vanzelf!

Brigitte van Lierop is lid van de redactieraad van Aan

de slag.

Het blijft de vraag welke banen deze
doelgroep kan vervullen
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Solliciteren zonder CV
Veertig jaar geleden maakte niemand een CV. Op dit moment lijkt het niet weg te denken bij de

sollicitatieprocedure. Lijkt, want er zijn steeds meer aanwijzingen en ontwikkelingen die een CV,

of deftiger gezegd résumé, overbodig maken. Voor welk probleem is dit eigenlijk een oplossing?

Een korte duik in de historie leidt tot een verhelderend gesprek in Antwerpen. 

Door Hans van Iersel en 

Brigitte van Lierop

‘Alles wat op paper staat heeft waarde’.
Zo heeft Lucebert* het nooit bedoeld.
Zeker tijdens de grote crisis van de tach-
tiger jaren werden werkgevers over-
spoeld met CV’s, papieren informatie,
en men reageerde op dezelfde manier:
met een papieren eerste selectie. Omdat
iedereen vanaf begin negentiger jaren de
beschikking kreeg over steeds betere
afdrukmogelijkheden, ontstond er een
hele industrie, waarbij de papieren weer-
gave in plaats kwam van de werkelijk-
heid. Een ontwikkeling die synchroon
liep met de toenemende digitalisering
van de samenleving. Niet meer de mens
zelf, maar zijn afspiegeling bepaalde de
kans om een baan te verwerven. De door
sommigen veronderstelde tweedeling in
de samenleving kende ook hier haar
slachtoffers. Bij werkzoekenden werd
opeens een ‘gat’ in hun CV zichtbaar:
reden voor sommige werkgevers om
daar de eerste selectie op te baseren.
Daarnaast zorgde latent aanwezige dis-
criminatie in de westerse samenleving
voor nadelen. Opeens kwamen er niet
twee timmermannen, maar Ahmed en
Kees op papier solliciteren. En ondanks
dat werkgevers aangeven niet op papier
te discrimineren, gebeurt het overduide-
lijk in de praktijk wel.

CV-loos
In Engeland, waar men multicultureel
voorloopt op de lage landen, werd al in
de negentiger jaren een bedrijf Talent!
opgericht, uit onvrede met de papieren

discriminatie. De gebruikte methodiek
was werkgevers en sollicitanten bij elkaar
brengen en pas ná de eerste selectie met
een CV te komen. Maar zeker ook Neder-
land, met zijn relatief groot aandeel van
het midden- en kleinbedrijf, lijkt geknipt
voor CV-loos solliciteren.

Meer armslag voor werkgever
In Vlaanderen probeert Alexander Cal-
der zoveel mogelijk zonder het gebruik
van CV’s werkgevers over de streep te
halen iemand aan te nemen. Jobhunters
leggen contacten met werkgevers en
maken afspraken tussen werkgever en
sollicitant, waarbij het re-integratiebe-
drijf de eerste selectie doet. Er worden
geen vacatures gezocht, maar gesprek-
ken geregeld. Daarvoor moet er wel

vertrouwen zijn tussen de werkgever
en de jobhunter. Vertrouwen moet
worden opgebouwd. En dat is moeilij-
ker dan het lijkt. 

Neem werk uit handen
Servicegerichtheid vanuit de re-integra-
tie richting werkgevers betekent: werk
uit handen nemen. Een voorselectie
maken. Zorgen dat werkgevers direct
een keuze kunnen maken zodat nieuwe
werknemers direct aan de slag kunnen.
Want dat is het voordeel van werkzoe-
kenden: geen opzegtermijnen, veelal
geen lange salarisonderhandelingen. De

re-integratie kan hier zijn meerwaarde
tonen. Voor Facilicom, een beveiligings-
bedrijf uit Antwerpen met een aantal
moeilijk vervulbare vacatures, werd een
bijeenkomst georganiseerd waarin het
re-integratiebedrijf de voorselectie deed.
Circa vijftig cliënten luisterden naar de
bedrijfspresentatie, een relatief lange zit
van ruim een uur. Circa twintig van hen
hadden na afloop contact met de ‘recrui-
ter’ van Facilicom voor een vervolgaf-
spraak. De werkgever was tevreden.

Niks CV-loos
Francis Armirotto, recruiter bij Facili-
com, was tevreden. ‘We organiseren dit
soort bijeenkomsten niet alleen met
Alexander Calder, maar ook bij de VDAB
(het Vlaamse equivalent van arbeids-

voorziening). Daar duurt het langer om
zoiets te organiseren, om de mensen bij-
een te krijgen. Hier was het binnen twee
weken geregeld’. Voorwaarde daarvoor is
wél dat de re-integratieprofessional snel
kan schakelen. Men moet de cliënt van
gort tot haver kennen. Zo niet, dan is er
nauwelijks meerwaarde. Armirotto nog-
maals: ‘Mij zijn door mensen persoonlijk
flink wat CV’s overhandigd aan het einde
van de bijeenkomst. Ik ken ze nu. De
CV’s hebben wij vooral nodig om te kij-
ken of de mensen wel aan de specifieke
criteria voldoen met betrekking tot het
veiligheidscertificaat wat nodig is´. Niks

Op papier kwam er niet twee
timmermannen solliciteren, maar

Ahmed en Keestk cv-loos graag een

stuk hoger in de kolom

plaatsen

Wander
Markering
vervangen door:Iedereen, zelfs werkgevers, wil altijd wat te kiezen hebben

Wander
Markering
laat hier maar staan, niet zo mooi, maar wel functioneel
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CV-loos dus. Tenminste, niet in de loop
van het sollicitatietraject. ´Er zijn criteria,
zoals een beveiligingscertificaat die men-
sen moeten hebben. Anders kan men de
beveiliging niet in’. Maar voor andere
openstaande plekken is dat weer niet
nodig, zo geeft hij toe. Hij geeft verder
aan dat Facilicom op allerlei manieren
probeert mensen te werven. ‘Goed per-
soneel, dat is moeilijk te krijgen,
ondanks deze crisis’. Hij werft ook nog
steeds op de traditionele manier. Dat
kost veel tijd. De voorselectie zoals het
re-integratiebedrijf dat doet neemt hem
veel werk uit handen. Ook al is hij daar
de regie over kwijt.

Massa
Voor een re-integratiebedrijf is naast de
voorwaarde van het wegnemen van de
rompslomp nog een ander criterium
nodig: massa. Men moet een stevige
‘pool’ hebben van cliënten waaruit een
voorselectie kan worden gemaakt, en
zelfs hierna moet de potentiele werkge-
ver ook nog iets te kiezen hebben. Voor
een klein re-integratiebedrijf is het
onmogelijk om een werkgever in contact
te brengen met een twaalftal potentieel
geschikte cliënten. En iedereen, zelfs een
werkgever, wil altijd wat te kiezen heb-
ben. Vanuit de sociale psychologie is
bekend dat iets waar je voor gekozen
hebt meer waarde heeft. Men is er zuini-
ger op. Niet alleen een werknemer is zui-
niger op zijn baan als er sprake is geweest
van keuze, ook de werkgever is zuiniger
op zijn nieuwe werknemer. Vandaar dat
CV-loos solliciteren de ‘best of both
worlds’ lijkt. Het komt tegemoet aan de
wensen van de werkgever én het zorgt er
voor dat het re-integratiebedrijf datgene
doet waarvoor deze maatschappelijk is
ingehuurd: de kansen vergroten van die-
genen die zonder hulp minder kans
maken.

Hans van Iersel en Brigitte van Lierop

zijn lid van de redactieraad van Aan de

slag.

* ‘Alles van waarde is weerloos’, Lucebert, uit

het gedicht De zeer oude zingt (1974)
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De normaalste zaak
Martine Breedveld was in de

periode 2010-2012 projectlei-

der voor ‘Meer Werkplekken

bij Werkgevers’ bij MVO

Nederland. Zij onderzocht in

opdracht van het ministerie

van Sociale Zaken & Werkgele-

genheid wat werkgevers

nodig hebben om mensen met

een arbeidshandicap in dienst

te nemen en te houden. Het

afgelopen jaar was zij tevens

kwartiermaker van De Nor-

maalste Zaak. Een netwerk

van ruim 100 bedrijven die

inclusief willen ondernemen,

door werkend perspectief te

bieden aan mensen met een

arbeidsbeperking.

Door Brigitte van Lierop

Aan de Slag sprak met haar over het
perspectief van de Nederlandse werkge-
ver op het werken met mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. ‘De Werk-
gever bestaat niet, net zomin als de
arbeidsgehandicapte, maar het is duide-
lijk dat voor succesvolle re-integratie in
het arbeidsproces aan een aantal rand-
voorwaarden moet worden voldaan.
Daarnaast is het een kwestie van anders
leren kijken.’

‘Anders leren kijken’
‘Anders leren kijken’ dat blijkt een
steeds terugkerend thema als we spre-
ken met Breedveld. Als projectleider
van twee ‘Werken naar Vermogen’
pilots probeerde zij te achterhalen hoe
en onder welke randvoorwaarden
bedrijven in staat en bereid zijn om
mensen met een beperking aan een
baan te helpen. Het uitproberen van
nieuwe methodieken om meer men-
sen met een arbeidshandicap aan het
werk te krijgen was ook onderdeel van
het project. 

Stel werkgever centraal
‘Zonder werkgever geen werk. Zo sim-
pel is het. Het belangrijkste recept voor
succes: de werkgever centraal stellen.
Toen ik begon bij MVO Nederland had
ik weinig ervaring met arbeidsmarkt-
vraagstukken. Ik had een achtergrond
in consultancy, en een grote liefde
voor vraagstukken op het gebied van
mens & organisatie. That’s it. Waar-
schijnlijk was dit juist een voordeel: ik
kon geheel onbevangen aan de slag.
Vaak heb ik van arbeidsmarktprofes-
sionals zinnen gehoord als: ‘Ja, zo zou
het eigenlijk moeten, maar…’ en dan
volgde een eindeloze lijst van redenen
waarom het niet mogelijk zou zijn. We
willen denken in mogelijkheden, ook
als het gaat om de mensen die we graag
aan het werk zouden willen zien bij

een reguliere werkgever, maar onder-
tussen denken we al te vaak in onmo-
gelijkheden. Onmogelijkheden gedic-
teerd door processen, systemen en
belangen. Met anders leren kijken
bedoel ik: terug naar de kern en je blik-
veld verruimen. Wat willen we eigen-
lijk bereiken? Wie of wat hebben we
daarvoor nodig? En ruimte laten voor
creatieve oplossingen.’

Ondernemen verandert
Breedveld denkt dat het momentum er
nu is. ‘Ik begon als projectleider bij
MVO Nederland, de kennis- en net-
werkorganisatie voor maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Maatschap-
pelijk verantwoord ondernemen is wat
mij betreft niets anders dan mindset:
een manier van ondernemen gekleurd
door waarden. En ik zie duidelijk een
verandering ontstaan in de manier
waarop bedrijven ondernemen. Steeds
meer ondernemingen zien ook een
sociale, maatschappelijke rol voor
zichzelf weggelegd. Iets goeds doen
voor een ander, betekenisvol zijn voor
de maatschappij en invulling geven
aan goed werkgeverschap zijn begrip-
pen die meer gemeengoed worden in
de BV Nederland. We bewegen van
‘the business of business is business’,
naar waardecreatie in de ruime zin des
woords.’ 

Business case
Dat veel bedrijven niet zuiver gedre-
ven worden door financiële en econo-
mische waarden wil niet zeggen dat
een goede business case onbelangrijk
is, stelt Breedveld. Sterker nog, om
mensen met afstand tot de arbeids-
markt aan het werk te krijgen, is het
uitermate belangrijk dat bedrijven een
goede afweging tussen kosten en baten
kunnen maken. ‘Ik denk dat het cruci-
aal is dat we beter aan bedrijven kun-
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nen uitleggen wat het kost om een
arbeidsgehandicapte op te nemen in de
arbeidsorganisatie. Nog belangrijker is
het om goed te kunnen aangeven wat
het oplevert. En dan niet alleen finan-
cieel. Een van de werkgevers met wie

ik samenwerkte zei het eens heel mooi:
Ik kijk er heel sterk naar of iemand ons
kan versterken. In welke zin dan ook.
Het kan dus ook gaan om persoonlijk-
heidskenmerken, kwaliteiten. Bij voor-
beeld of iemand open is, gezellig is of
juist kritisch. Het moet niet alleen maar
om een hulpvraag gaan, want we zijn
een bedrijf en ik wil niet op de stoel van
een hulpverlener komen te zitten. We
zijn een bedrijf met sociale waarden,
maar wel een bedrijf.’

Vanaf het begin zag Breedveld de drie-
slag ‘zien, bewogen raken, in beweging
komen’ als haar persoonlijke houvast
in haar werkzaamheden. ‘Ik wilde
bedrijven graag laten (in)zien wat de
meerwaarde is van een Wajonger of

wsw-er. ‘Als je het eenmaal ziet, kun 
je het niet niet meer zien’ hoorde ik
eens in een televisieserie. Onze geza-
menlijke uitdaging is ervoor te zor-
gen dat iedereen het belang gaat inzien
van inclusief ondernemen. Eigenlijk 
is het dus een groot awareness vraag-
stuk. Als steeds meer bedrijven het nut
en de (maatschappelijke) noodzaak
gaan zien, erdoor gegrepen worden 
en hun eigen rol gaan zien in deze, 
dan ontstaat er beweging. Dat is wat ik

heb geprobeerd te bewerkstelligen. 
Daarnaast heb ik altijd getracht in te
spelen op de diverse motieven die
bedrijven hebben om ‘te willen zien’.
De meest voorkomende motieven die
bedrijven noemen, zijn het verwachte
tekort aan arbeidskrachten op de lange
termijn, de wens om invulling te
geven aan diversiteits- of inclusiebe-
leid, een cao-afspraak over de inzet van
doelgroepen met een kwetsbare posi-
tie op de arbeidsmarkt of SROI-eisen
in aanbestedingen. 

MVO
Daarnaast blijkt uit steeds meer onder-
zoeken dat zo’n beetje de helft van de
werkgevers die een arbeidsgehandicap-
te aan heeft genomen (of de ambitie
heeft om dit te gaan doen), dat doet
omdat hij graag maatschappelijk ver-
antwoord wil ondernemen. Mijn erva-
ring is dat het dan zowel kan gaan om
een groot bedrijf dat haar MVO-beleid

‘Ik kijk er heel sterk naar of
iemand ons kan versterken, in

welke zin dan ook’

Wander
Markering
'Ik kijk er heel sterk naar of iemand ons kan versterken'
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uitgebreid op papier heeft gezet, als
om de kleine ondernemer op de hoek
die vanuit een bepaalde geloofsachter-
grond vindt dat het belangrijk is om
iets voor een ander doen.’
De Nederlandse werkgever heeft vele
gezichten en verschillende motieven.
Om meer mensen aan het werk te krij-
gen bij die werkgevers is het aanhalen
van de relatie met het bedrijfsleven
cruciaal. Breedveld licht toe: ‘Er is mij
vaak gevraagd of een bepaalde instantie
of organisatie beter is in het uitplaat-
sen van mensen met een beperking
dan een andere. Uit gesprekken met
bedrijven werd me steeds weer duide-
lijk dat dit niet het geval is. Steeds als
er sprake was van een succesvolle
samenwerking, dan kwam dit door de
persoonlijke relatie tussen de mede-
werker(s) van het bedrijf en die van de
intermediair of uitvoeringsorganisatie.
Deze mensen werden door het bedrijf
zo gewaardeerd, omdat ze goed bereik-

baar waren voor vragen en de juiste
match wisten te maken door goed
inzicht in de vraag van de werkgever
en de bedrijfsprocessen. Kortom: het
waren mensen die mee konden den-
ken met de werkgever.’

Uitdaging
Zijn er nog uitdagingen voor de komen-
de tijd, in de ogen van Breedveld? ‘Er
zijn genoeg uitdagingen waar we geza-
menlijk voor staan. Werkgevers zijn
allergisch voor rompslomp. Adminis-
tratief, of anderszins. Ontzorgen en
goede begeleiding organiseren zijn
noodzakelijke randvoorwaarden. Het
intensiveren van samenwerking tussen
aanbieders is noodzakelijk. Geen enkele
werkgever zit te wachten op versplinte-
ring. En een bedrijf zou bij voorkeur op
één plek terecht moeten kunnen. Nu
vraagt hij zich af of hij moet bellen naar
het SW bedrijf, de sociale dienst, een
re-integratiebedrijf, een uitzender of

UWV. Maar uiteindelijk blijft het een
cultuurvraagstuk, vindt Breedveld.
‘When the going get’s tough, the tough
gets going. Niet alleen staan we voor de
uitdaging om meer bedrijven te laten
inzien dat inclusief ondernemen zakelijk
interessant is, ook moeten we steeds
meer de koppeling gaan maken met de
HR-agenda en het arbeidsmarktbeleid
van bedrijven. Ik heb gezien dat een aan-
tal bedrijven in de pilots Werken naar
Vermogen weg bewoog van ad hoc
plaatsingen of incidentele projecten en
de link gingen leggen met hun HR-
beleid. Dan ontstaat er ook ruimte om te
gaan praten over instrumenten als job-
carving. Op die manier ontstaat er zicht
op structureel, duurzaam werkend per-
spectief voor mensen met een beperking.
En dat is ons ultieme doel: werk voor
ieder talent.’

Brigitte van Lierop is lid van de redactie-

raad van Aan de slag.
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Quotumverplich-
ting arbeidsge-
handicapten
Een kijkje over de grens: Succes niet
verzekerd!
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‘Ik schrijf sollicitaties en krijg geen antwoord. Het is super frustrerend als je belt en dan hoort: “nee

een rolstoel willen we niet” en je geen kans krijgt om je persoonlijk voor te stellen, geen kans om te

laten zien wat je kan. Ik ben zeer gefrustreerd. Het ongeluk heb ik overleefd en de revalidatie is ach-

ter de rug. Ik ben fit en mobiel en toch krijg ik geen kans”.

Door Sjaak Koehler

Het gaat hier om een vrouw die al 14
jaar in een rolstoel zit en sinds ander-
half jaar werkloos is. Zou een quotum-
verplichting haar uitzicht op werk kun-
nen verbeteren? Nee is het antwoord,
want zij woont in Duitsland waar een
quotumverplichting voor werkgevers
geldt (Deutschlandradio, 29 november
2012). Een quotum is geen wonder-
middel. Toch zijn er lessen te trekken
uit de buitenlandse ervaringen met een
quotum voor het in dienst nemen van
arbeidsgehandicapten.

Nederlandse quotumregeling
Staatssecretaris Klijnsma schetst in een
brief aan de Tweede Kamer de achter-
grond van de quotumregeling die vanaf
2015 geleidelijk moet worden inge-

voerd (december 2012): Er was ‘twijfel

of de banen die voor mensen met een

arbeidsbeperking nodig zijn, ook daad-

werkelijk tot stand zouden komen. Daar-

om komt dit kabinet met een quotumre-

geling. Het quotum is geen vrijblijvend

systeem... Het kader hierbij is duidelijk:

een quotum van 5% bij ondernemingen

met meer dan 25 werknemers en als het

bedrijf daaraan niet voldoet, heeft dat

financiële gevolgen. Het quotum draagt

eraan bij dat mensen met een arbeidsbe-

perking de banen krijgen die zij verdie-

nen te krijgen... Dit kabinet neemt de best

practices uit het buitenland mee in de

uitwerking van het voorgestelde quo-

tumsysteem’.
Duidelijke taal van het kabinet Rutte II,
dat op grote weerstand tegen de quo-
tumverplichting kan rekenen: werkge-
vers zetten de hakken in het zand. 

Verschillende Europese landen kennen
een quotumregeling voor arbeidsgehan-
dicapten (Oostenrijk, Duitsland, Frank-
rijk, Spanje, België, Italië, Polen). Het
aantal variaties is groot: wel of geen ver-
plichtend karakter; minimale bedrijfs-
omvang verschilt; minimale aandeel
arbeidsgehandicapten verschilt, soms
vallen alleen publieke bedrijven onder
het quotum. Toch zijn er ondanks deze
verschillen enkele algemene lessen te
trekken uit de onderzoeken die deze
regelingen onder de loep hebben geno-
men.

1. Een quotum voor werkgevers kan niet

kan zonder stimulering van re-integra-

tiedienstverlening en een subsidiestelsel.

In veel landen (o.a. Oostenrijk en Duits-
land) worden de boetes die bedrijven
betalen als ze niet aan het quotum vol-

61% Duitse werkgevers voldoet niet aan quotum

In Duitsland geldt de quotumverplichting voor bedrijven vanaf

20 werknemers. Ook al bestaat het quotum over een paar jaar

een eeuw, toch is die quotumverplichting geen vanzelfspre-

kendheid voor het Duitse bedrijfsleven. Bijna tweederde (61%)

van de Duitse werkgevers die onder de quotumplicht voor

arbeidsgehandicapten valt, haalt de norm van vijf procent niet.

Particuliere werkgevers blijven met gemiddeld vier procent

onder het vereiste percentage, terwijl publieke werkgevers

gemiddeld boven de doelstelling uitkomen: 6,3 procent. Bijna

een derde van de werkgevers (31%) heeft minder dan één pro-

cent arbeidsgehandicapten in dienst. Het werkloosheidspercen-

tage van personen met een handicap is momenteel bijna 15 pro-

cent, terwijl het algemene werkloosheidpercentage in Duitsland

6,5 procent is (situatie november 2012).

Arbeidsgehandicapte werknemers en werklozen in Duitsland

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Arbeidsgehandicapte werknemers 934.101 949.320 985.271 1.018.002 1.039.640 Onbekend

aandeel van alle werknemers 4,3% 4,2% 4,3% 4,5% 4,5% Onbekend

werkloze arbeidsgehandicapten 197.000 178.310 165.990 168.096 175.356 180.307

Werkloosheidspercentage 17,7% 15,8% 14,7% 14,6% 14,8% 14,8%

Bron: DGB, Arbeitsmarktstudie, 3 december 2012
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doen gebruikt om re-integratie van de
arbeidsgehandicapten soepel te laten
verlopen. Zo worden loonkostensub-
sidies verstrekt, werkplekaanpassingen
gedaan en begeleidingsactiviteiten
gefinancierd. Deze diensten zijn
nadrukkelijk niet alleen beschikbaar
voor bedrijven die onder het quotum
vallen. In Nederland is de verwachting
juist dat re-integratiemiddelen zullen
afnemen.

2. Een quotum kan niet zonder ‘com-

mitment’ van relevante actoren, waar-

onder werkgevers. Zoals het er nu naar
uitziet zijn Nederlandse werkgevers bij
voorbaat tegen (zie bijvoorbeeld het
persbericht VNO-NCW Noord van 15-
11-12). In Europese landen met een
quotumregeling is ‘commitment’ van
werkgevers misschien niet vanzelfspre-
kendheid, maar werkgevers voeren geen
grote campagne tegen een quotum. Men
voldoet aan het quotum of betaalt een
boete (zie kader). Er vindt wel discussie
plaats over hoe bedrijven kunnen wor-
den ontzien die onevenredig door een
quotum worden getroffen. Zo denkt
men in Oostenrijk na om het quotum

niet te baseren op aantal werknemers,
maar op de brutoloonsom. Op die
manier krijgen hogere functies ook meer
gewicht (BAG, september 2010).

3. Flexibele invulling is wenselijk: alter-

natieven voor een quotum maken onder-

deel uit van de quotumregeling. In ver-
schillende landen zijn alternatieven
mogelijk, in plaats van te voldoen aan
het quotum:

a. Bedrijven stellen financiële middelen
beschikbaar aan organisaties die zich
inzetten voor gehandicapten. Het
bedrijf kan hiermee (een deel van) de
boetes ontlopen, zonder zelf voldoen-
de werkgelegenheid aan arbeidsge-
handicapten te bieden. 

b. Sociale partners kunnen maatwerkaf-
spraken maken over arbeidsdeelname
van arbeidsgehandicapten. Deze af-
spraken wijken af van de strikte quo-
tumregels (zo worden maatwerkaf-
spraken bij grote bedrijven gemaakt).

c. Uitbesteden van werk naar beschutte
werkomgeving (‘sheltered works-
hops’) kan als invulling van het quo-
tum gelden.

Succes niet overdrijven
Een quotumregeling kan bijdragen aan
toename van werkgelegenheid onder
arbeidsgehandicapten. Veel onderzoe-
kers presenteren deze positieve effecten
met heel veel slagen om de arm. Dit
heeft voor een belangrijk deel te maken
met de aanpak van de onderzoeken:
men kijkt wat er gebeurt met bedrijven

die net onder en net boven de quotum-

grens zitten. Meer gehandicapten in
dienst bij bedrijven net boven de quo-
tumgrens, wil niet zeggen dat die uit-
komsten ook gelden voor grote bedrij-
ven. Een onderzoek uit Oostenrijk laat
bijvoorbeeld positieve resultaten zien
bij bedrijven die net boven de quotum-
grens zitten (Lalive et. al. 2009). In
Oostenrijk geldt een quotum van 4%
voor bedrijven vanaf 25 werknemers.
Een aantal vragen blijft daarbij onbeant-
woord, zie tabel 1.

Wel of geen quotum?
Het wordt tijd voor onorthodoxe maat-
regelen om te zorgen dat de arbeidspar-
ticipatie van arbeidsgehandicapten
omhoog gaat in Nederland. Nederland
heeft geen hele goede staat van dienst
als het gaat om het aannemen van
arbeidsgehandicapten op reguliere
banen. Het SCP concludeert dat de
netto-arbeidsparticipatie van mensen
met een gezondheidsbeperking achter-
blijft (Belemmerd aan het werk, p. 80).
Een verschuiving van inspanningsin-
tenties van bedrijven naar resultaatver-
plichtingen voor bedrijven is anno
2013 op zijn plaats. Een quotumrege-
ling kan het tij mogelijk keren en zor-
gen voor verhoging van arbeidspartici-
patie van arbeidsgehandicapten. Maar
een quotum is geen wondermiddel.
Maatwerkafspraken zijn nodig om alle
betrokken partijen (niet alleen werkge-
vers) mee te krijgen. Zo’n quotum gaat
echter pas effect sorteren als u en ik vin-
den dat er echt iets moet veranderen.
Daar zijn bedrijven veel gevoeliger voor
dan voor het quotuminstrument. 

Sjaak Koehler is lid van de redactieraad

van Aan de slag.

Tabel 1: Waar komen arbeidsgehandicapte werknemers vandaan? 

(bij bedrijven die net boven quotumgrens zitten) 

Werksituatie Onbeantwoorde vragen

werkte al bij bedrijf 50% Hadden deze werknemers al een 

arbeidsgehandicaptenstatus? 

Is werkgever binnen het bedrijf 

actief op zoek geweest naar 

gehandicapten?

werkte bij ander bedrijf (met 42% Als men komt van kleine bedrijven 

arbeidsgehandicapten status) (zonder quotumdruk): neemt 

aantal arbeidsgehandicapten daar af?

werkte nog niet 8% Zou men zonder quotumregeling 

ook zijn aangenomen?

Een quotum is geen wondermiddel,
maatwerkafspraken zijn hard nodig

misschien een beetje verwarrend om dit tabel 1 te noemen terwijl er eerder in

het artikel al een tabel is. Misschien verwijzen naar ‘tabel linksboven’?

Wander
Markering
afbreken na:work-

Wander
Markering
vervangen door:de tabel linksboven

Wander
Markering
verwijderen
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Functiecreatie in de 
zorg voor Wajong en 
In de komende tijd zullen de

tekorten in de zorgsector

oplopen; de behoefte aan

geschoold personeel neemt

toe en aan de kant van het

aanbod is een duidelijke afna-

me te zien. In deze sector

wordt op verschillende wijzen

gewerkt om dit probleem op

een adequate wijze aan te

pakken. Bijvoorbeeld door

functiecreatie: het herverde-

len van taken, waarbij het

gediplomeerde personeel

meer wordt ingezet op het

werk waarvoor ze zijn opge-

leid en eenvoudige taken wor-

den samengevoegd tot een of

meer nieuwe functies.

Door Brigitte van Lierop en 

Marion van Swaay

Functies die geschikt zijn voor werk-
nemers die normaliter buiten het
werkproces vallen omdat ze niet in
bestaande functies kunnen worden
ingevoegd. Bij deze aanpak is sprake
van het ‘mes laten snijden aan twee
kanten’. Niet alleen worden de komen-
de tekorten aangepakt, tegelijkertijd
worden arbeidsmogelijkheden ont-
wikkeld voor mensen die nu buiten de
reguliere arbeidsmarkt staan en die
daarmee kansen krijgen om hiervan
deel uit te gaan maken. In dit project
gaat het om mensen uit de sociale
werkvoorziening.

Is de zorgsector klaar?
De vraag is in hoeverre de zorgsector
‘klaar’ is om mensen die nu buiten de
reguliere arbeidsmarkt staan op te
nemen in hun personeelsbestand. Dat
heeft onder meer te maken met de
mate waarin de zorgorganisaties op dit
moment al contacten en werkafspra-
ken hebben met mensen uit deze doel-
groep. Het gaat dan voornamelijk om
mensen met een Wajong-status of een
SW-status (mensen die vanuit de
sociale werkvoorziening werkzaam
zijn). Op die vraag geeft dit artikel ant-
woord. 
Eind 2012 heeft in opdracht van de
arbeidsmarktfondsen A+O VVT en
SBCM een korte inventarisatie plaats-
gevonden onder zorgorganisaties (bin-
nen de verpleeg- en verzorghuizen en
thuiszorg branche), met als doel
inzicht te krijgen in hoeverre de orga-
nisaties mensen met een Wajong- of
SW-status in dienst hebben en wat
hun ervaringen hiermee zijn.

Er zijn veel werkgevers in de zorg die
momenteel mensen met een Wajong-
of SW-status ‘in dienst hebben’: 77%
van de in totaal 146 zorgorganisaties
die hebben deelgenomen aan de inven-
tarisatie, beantwoorden deze vraag
positief. Het betreft tijdelijke en vaste
dienstverbanden, detacheringen of
begeleid werken constructies. Mede-
werkers met een Wajong-status hadden
vaker een reguliere functie vergeleken
met medewerkers met een SW-status. 
Een deel van de zorgorganisaties heeft
eveneens aangegeven over hoeveel
medewerkers het gaat: in totaal werken
er momenteel 452 werknemers met
een Wajong- of SW-status bij 79 VVT-
organisaties. Dat is gemiddeld bijna zes
medewerkers per organisatie. Ongeveer
de helft van deze organisaties heeft één

Dit artikel is gebaseerd op het rapport

‘Een eerste blik’, dat is verschenen in

het kader van het project Functiecre-

atie in de zorg. Het doel van het pro-

ject is het vergroten van de duurzame

inzetbaarheid van personeel in de sec-

tor Verpleeg- en Verzorgingshuizen,

door het bevorderen van sociale inno-

vatie en het stimuleren van de

arbeidsmobiliteit van de medewer-

kers in de Sociale Werkvoorziening.

Voor het project is subsidie verkregen

van het Europees Sociaal Fonds.

SW

Wander
Markering
verwijderen
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tot vier medewerkers. De overige orga-
nisaties hebben minimaal vijf mede-
werkers, met uitschieters naar twintig
tot vijfentwintig medewerkers met een
Wajong- of SW-status.

Do-het-zelf functiecreatie
Vooruitlopend op de mogelijkheden
voor functiecreatie hebben we gevraagd
aan de zorgorganisaties of zij hier al zelf
mee aan de slag zijn geweest. Dat blijkt
inderdaad het geval. 26 zorgorganisaties
hebben, ten behoeve van de plaatsing
van mensen met een beperking, een deel
van de bestaande takenpakketten van het
zittend personeel afgesplitst om zo een
nieuw takenpakket voor een werknemer
met een SW-status of Wajong-status te
creëren. Het is niet altijd zo dat de plaats-
ingen van medewerkers met een
Wajong- of SW-status gepland is en op

structurele basis is geregeld; bij de helft
van de zorgorganisaties blijkt dit het
geval. En dus in eveneens de helft van de
gevallen blijkt de plaatsing een ad hoc
actie, gecreëerd door ‘het moment’. De
plaatsing is in dat geval dan meestal ook
van tijdelijke aard.

Ervaringen
De zorgorganisaties noemen verschil-
lende redenen om medewerkers met
een SW-status in dienst te nemen.
Enerzijds doen ze dit om vooruit te
lopen op de te verwachten personeelste-
korten van gediplomeerde mbo-3 ver-
zorgenden. Anderzijds doen ze het om
in te spelen op de maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid die de zorgorganisa-
ties voelen richting mensen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook
wordt de bestaande relatie met een SW-

organisatie genoemd, waardoor ‘het tot
de normale activiteiten behoort om naar
mogelijkheden voor SW-medewerkers
te kijken’. Het gaat vrijwel altijd over het
creëren van mogelijkheden in de onder-
steunende functies. Dit om successen te
genereren waardoor er intern in de zorg-
organisatie een positieve beweging op
gang kan komen. Het initiatief om men-
sen met een grote afstand tot de arbeids-
markt als medewerker te includeren ligt
vaak bij het middenmanagement. Ook
de Raden van Bestuur blijken hier voor
open te staan. Vanaf het begin worden er
intern anderen bij betrokken, zoals bij-
voorbeeld de ondernemingsraad.
Ondanks het feit dat de aanleiding voor
de initiatieven ligt bij bijvoorbeeld het
oplossen van personeelsproblematiek,
gaat het er niet om bezuinigingen door te
voeren met een reductie aan banen voor
gediplomeerde verzorgenden. Dit gege-
ven zorgt er voor dat bezwaren en even-
tuele interne weerstanden worden weg-
genomen. Als de zorgorganisatie meer
bureaucratisch is en ‘in hokjes denkt’
blijkt het een stuk lastiger om mogelijk-
heden te creëren voor medewerkers met
een SW-status. 

Cliënten en collega’s
De reacties van cliënten zijn in het begin
enigszins terughoudend op de komst
van de medewerker met een SW-status,
later wordt dit positiever. Enerzijds door
het directe contact met de nieuwe mede-
werker, anderzijds door het begrip 
dat er is bij cliënten om kansen te creë-
ren voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Dit geldt overigens
eveneens voor een groot deel van het
zittend personeel. Echter, er blijft
altijd een deel dat in hokjes blijft den-
ken en terughoudend is bij het creëren
van mogelijkheden voor medewerkers
met een SW-status. 

De matching
De zorgorganisatie staat grotendeels
buiten het matchingsproces; deze vindt
plaats binnen de SW-organisatie. De
zorgorganisatie krijgt vervolgens een
aantal kandidaten waaruit een keuze

Heeft u momenteel mensen vanuit de SW of vanuit de Wajong
in dienst: gedetacheerd, begeleid werken?

77%

23%

Ja

Nee

Aantal werknemers met een SW-status of Wajong-status

20-25 werknemers

15-19 werknemers

10-14 werknemers

5-9 werknemers

1-4 werknemers

0 10 20 30 40 50

Aantal zorginstellingen

wat dat ‘u’ betreft: ik vind dat je de grafiek moet snappen als je

de tekst niet kent.

Wander
Markering
invoegen na 'u':(de ondervraagde zorginstanties)

Wander
Markering
zou je de kleuren kunnen omdraaien? Dus ja groen en nee rood? Dat is logischer
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wordt gemaakt. De praktijk leert dat deze
match vaak onvoldoende aanwezig is.
Naar de mening van de zorgorganisaties
kan de matching tussen het gevraagde
profiel en de mogelijke kandidaten nog
een flinke verbeterslag maken. 

Implementatie 
Binnen de zorgorganisatie is een wisse-
lend aantal partijen betrokken bij de
plaatsing van de werknemers met een
SW-status. Denk aan onder meer de
Raad van Bestuur, P&O, midden – en
hoger management en directe collega’s.
In een enkel geval heeft de zorgorganisa-
tie gericht gewerkt aan het vergroten van

de didactische vaardigheden van de
direct leidinggevenden en begeleiders in
de werksituatie ten behoeve van de bete-
re begeleiding van de nieuwe medewer-
kers met een SW-status. De nieuwe
medewerkers zelf doorlopen veelal een
introductiefase, waarin zij de afdeling
leren kennen en omgekeerd de afdeling
hen leert kennen. Naar de mening van de
zorgorganisatie werkt het bevorderend
voor de duurzaamheid van de plaatsing
als er wordt gekeken naar de mate waarin
de nieuwe werknemer met een SW-sta-
tus past en hoe dit te optimaliseren. Ook
de mate waarin de begeleiding en onder-
steuning binnen de grenzen valt van wat

reëel gevraagd kan worden werkt bevor-
derend. Wat belemmerend werkt is een
tekort aan begeleiding vanuit de SW-
organisatie. De begeleiding wordt als
nodig ervaren en tegelijkertijd onvol-
doende geleverd. Als een zorgorganisatie
een betere begeleiding ervaart vanuit
andere organisaties die zich met de re-
integratie van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt richten, zullen deze
organisaties de voorkeur krijgen. 

Dr. Brigitte van Lierop is adviseur en

onderzoeker bij Disworks, Drs. Marion

van Swaay is senior beleidsadviseur bij

CAOP.

Tips vanuit de praktijk

Mocht een zorgorganisatie kiezen voor

samenwerking met een SW-organisatie

of UWV of het Werkplein om gezamen-

lijk mogelijkheden te creëren voor men-

sen met een grote afstand tot de arbeids-

markt dan hebben de deelnemende

organisaties nog een tiental tips:

1 Regel eerst de randvoorwaarden,

waaronder het cultuuraspect in de

organisatie

2 Praat binnen de organisatie over

mogelijkheden en uitdagingen, en

niet over ‘de beren op de weg’

3 Begin niet te groot, kies een of twee

afdelingen

4 Begin met een opleidingsafdeling, om

de cultuurverandering in te zetten

5 Geef zittend personeel de tijd om te

wennen aan ‘mensen met andere

vaardigheden’

6 Regel adequate begeleiding

7 Maak duidelijke afspraken over welke

begeleiding wordt verwacht en

bewaak deze afspraken

8 Neem de tijd om over afspraken met

‘aanbieders’ na te denken, zorg dat de

‘voors en tegens’ in beeld zijn

9 Monitor en evalueer zo veel als moge-

lijk om de match tussen vraag en aan-

bod te blijven waarborgen

10 Laat de afdeling beslissen over ‘de

beste kandidaat’

zal ik punten zetten achter de

zinnen in de opsomming?

Wander
Markering
goed idee, is wel mooier
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In de pilot ‘Meer werkplekken bij werkgevers’ zijn aanpakken ontwikkeld om meer werkplekken bij

werkgevers te creëren voor werknemers met een arbeidsbeperking. Uit de pilot blijkt dat het aan-

nemen van werknemers met een beperking voor alle betrokken partijen nog een leerproces is. Dit

artikel gaat over de wijze waarop bedrijven een match maken tussen werknemer en werk.

Door Luuk Mallee

In de pilot, ‘Meer werkplekken bij werk-
gevers’, stonden de vraag en het perspec-
tief van de werkgever centraal. Regioplan
Beleidsonderzoek heeft in opdracht van
het Ministerie van SZW de monitoring
en evaluatie van deze pilot uitgevoerd.
De pilot liep van begin 2010 tot eind
2012. Dit artikel is gebaseerd op de vier-
de tussenrapportage die gaat over de
periode tot halverwege 2012. Rond de
zomer van 2013 zal het eindrapport van
het onderzoek verschijnen. In het onder-
zoek staat het proces bij werkgevers 

centraal. Om dit proces inzichtelijk te
maken, onderscheiden we vier fasen:
1. het afwegingsproces van de werkge-

ver, met als resultaat de intentie van
een beslisser om in het bedrijf men-
sen met een beperking aan te nemen;

2. de voorbereiding van de werkgever op
de werving en aanname;

3. de werving en selectie, met als resul-
taat een goede match tussen werkne-
mer en het werk;

4. de arbeidsrelatie tussen een reguliere
werkgever en een werknemer met een
beperking, met als resultaat een duur-
zame arbeidsrelatie.

Dit artikel gaat alleen over fase 2 en 3.
Een veel gehoorde klacht van bedrijven
is dat de toeleveranciers (UWV, re-inte-
gratiebedrijven en SW-bedrijven) geen
geschikte kandidaten kunnen leveren als
zij erom vragen. Uit de pilot blijkt dat het
belangrijk is om de werving goed voor te
bereiden. Voordat de werving start moet
de werkgever een goed en realistisch
beeld hebben van de mogelijkheden van
de doelgroep in relatie tot de functies en
het werk. In deze voorbereidingsfase
moet het matchingsproces dus al starten.
We zien bij bedrijven uiteenlopende
matchingsmethodieken.

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4

Go/no go:
Afwegingsproces
werkgevers

Voorbereiding
voor werving en
aanname

Werving en 
selectie

De arbeidsrelatie

Succes = een beslisser
is bereid

Succes = goede match
is mogelijk

Succes = aanname en 
goede match

Succes = duurzame 
arbeidsrelatie

Match werknemer met beperking en werk
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Enkele grote bedrijven kiezen voor een
volledig vraaggerichte matchingsme-
thodiek. Dit start bij een bestaande
functie, waarvoor een geschikte kandi-
daat wordt gezocht. De werkgever wil
daarbij niet of nauwelijks aanpassingen
aan de functie doen om een werknemer
met beperkingen te kunnen plaatsen.
Deze vorm van matching past het beste
bij werkgevers die laaggeschoold werk
hebben dat aansluit bij de mogelijkheden
van de doelgroep. We zijn echter ook
een aantal keren vraaggerichte matching
tegengekomen bij hoger geschoold werk.
In die gevallen was het voor UWV en re-
integratiebedrijven moeilijk om geschik-
te kandidaten te leveren.

Laat betrokken
Toeleveranciers worden bij vraaggerich-
te matching pas laat in het proces
betrokken en worden dan alleen
gevraagd om kandidaten te leveren.
Voorlichting over de mogelijkheden
van de doelgroep en ondersteuning bij
het doen van functieaanpassingen is
niet aan de orde. In deze gevallen wordt
bij de werving meestal gebruik gemaakt
van UWV of re-integratiebedrijven.

Leer-werkplekken
Een aantal grote bedrijven heeft leer-
werkplekken beschikbaar gesteld voor
mensen met een beperking. In deze

gevallen werd de uiteindelijke functie
waarvoor wordt opgeleid niet aange-
past. Kandidaten volgen tegelijkertijd
een mbo-opleiding. Intensieve bege-
leiding op de werkvloer moet ervoor
zorgen dat de kandidaten aan het einde
van het traject geschikt zijn voor de
functie. De toeleverancier (UWV, re-
integratiebedrijven) zoekt daarvoor
naar kandidaten met voldoende leer-
vermogen om uiteindelijk aan de func-
tie-eisen te kunnen voldoen. Zij heb-
ben ook hier louter de rol van toeleve-
rancier. In de praktijk blijkt het moei-
lijk te zijn voor toeleveranciers om
goed in te schatten wat het leervermo-
gen van kandidaten is, waardoor het
leveren van voldoende kandidaten
soms moeizaam gaat.
De meest voorkomende manier van
matchen is de individuele aanpassing
van functies. De werkgever selecteert

functies waarop werknemers met
beperkingen geplaatst kunnen worden.
De toeleverancier (UWV, re-integra-
tiebedrijven en SW-bedrijven) zoekt
vervolgens naar kandidaten die zo
goed mogelijk bij deze functies passen. 

Ingroeifonds
De kandidaten hoeven niet aan alle
functie-eisen te voldoen, omdat op
individuele basis nog aanpassingen
mogelijk zijn. Een variant op deze
vorm van matching zijn de zogenaam-
de ingroeifuncties. Een werknemer
met beperkingen wordt aangenomen
op een bepaalde functie, maar hoeft
niet direct de volledige functie uit 
te voeren. De taken worden langza-
merhand uitgebreid totdat het maxi-
maal haalbare voor de specifieke werk-
nemer is bereikt. Bij deze vorm van
matching maken bedrijven gebruik van

Pilots Werken naar Vermogen

De commissie-De Vries adviseerde in 2008 tot een fundamentele wijziging van het

stelsel van werk en inkomen. De kern van het advies was dat mensen met een

arbeidsbeperking bij de toeleiding naar werk op gelijke wijze worden benaderd

en dat werkgevers een loon betalen dat overeenkomt met de geleverde arbeids-

productiviteit. Gezien de verstrekkendheid van de voorgestelde maatregelen

besloot het toenmalige kabinet om via vier pilots ‘Werken naar vermogen’ eerst

meer ervaring op te doen met het voorgestelde systeem. 

met beperking en werk
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UWV, SW-bedrijven of re-integratie-
bedrijven. Meestal werken bedrijven
hierbij al in een vroeg stadium samen
met een toeleverancier.

Functiedifferentiatie
Enkele grote bedrijven hebben functie-
differentiatie toegepast: een bestaande
functie wordt gesplitst in twee delen,
waardoor een nieuwe functie ontstaat
die door werknemers met een beper-
king uitgevoerd kan worden. Een bij-
komend voordeel is dat de vaste werk-

nemers worden ontlast. Zij kunnen
zich richten op de taken op hun eigen
niveau. Hierdoor heeft het bedrijf op
termijn minder van deze werknemers
nodig. Bedrijven die een tekort aan
personeel verwachten voor functies
vanaf mbo-niveau 2, zijn eerder
geneigd om functiedifferentiatie toe te
passen. Voor hen is er een noodzaak
om werkprocessen anders in te rich-
ten. Functiedifferentiatie wordt meest-
al begeleid door SW-bedrijven of
UWV.
Tot slot hebben we veel mkb-bedrij-
ven gezien waar het initiatief voor de
aanname van werknemers met een
beperking bij een SW-bedrijf lag, dat

een aanbodgerichte matching toepaste.
In het bedrijf wordt dan gezocht naar
werk dat geschikt is voor SW-werkne-
mers. 

Succes
Bij elk van deze matchingsmethodieken
komen succesvolle en minder succes-
volle voorbeelden van werving voor. Er
is dus niet één matchingsmethodiek die
het beste is. Twee factoren zijn van
belang voor het succes: de bereidheid
van de werkgever om (zo nodig) func-

ties aan te passen en een tijdige samen-
werking met een toeleverancier waarbij
daadwerkelijke afstemming heeft
plaatsgevonden tussen werkgever en
toeleverancier, dat wil zeggen dat er
echt goed gekeken is naar de (on)moge-
lijkheden van de doelgroep en de con-
sequenties die dat heeft voor het aan-
passen van functies.

Fase 3: Werving
Een goede en tijdige samenwerking tus-
sen werkgever en toeleverancier ver-
groot de kans dat de werving voldoende
geschikte kandidaten oplevert voor de
werkgever. Echter, ondanks deze voor-
bereidingen, komt het regelmatig voor

dat de toeleverancier er niet in slaagt
om voldoende geschikte kandidaten te
leveren.

Ervaring met toeleveranciers
Werkgevers hebben goede en slechte
ervaringen met alle soorten toeleve-
ranciers (UWV, re-integratiebedrijven
en SW-bedrijven). Het niet kunnen
leveren van kandidaten is soms het
gevolg van te hoge eisen van de werk-
gever en/of onvoldoende goede
samenwerking in voorbereidingsfase,
maar vaak blijken toeleveranciers ook
niet goed toegerust om snel kandida-
ten te leveren. Deels komt dit doordat
toeleveranciers vaak maar een beperkt
aantal kandidaten beschikbaar hebben
die direct plaatsbaar zijn, deels ook
doordat de toeleveranciers onvoldoen-
de zicht hebben op hun klanten of
werknemers in termen van de vraag
van werkgevers. Tot slot blijkt het ene
SW-bedrijf veel beter in staat om kan-
didaten aan werkgevers te leveren dan
het andere SW-bedrijf. Tussen
arbeidsdeskundigen van UWV zijn
vergelijkbare verschillen zichtbaar.

Toekomst
In de pilot zijn de meeste grote bedrij-
ven er in geslaagd om het beoogde aan-
tal werknemers met een beperking te
plaatsen, zij het vaak met veel inspan-
ningen. Het gaat echter meestal om
hooguit enkele tientallen werknemers
op tijdelijke contracten. In hoeverre de
gebruikte matchingsmethodieken ook
succesvol zijn wanneer er grotere aan-
tallen, op structurele basis geplaatst
moeten worden, kunnen we nu niet
vaststellen. Wel kunnen we stellen dat
de bereidheid tot het aanpassen van
functies en de functiestructuur van
groter belang worden naar mate bedrij-
ven meer werknemers met een beper-
king willen plaatsen.

Luuk Mallee is manager onderzoek en

advies re-integratie bij Regioplan.

De drie projecten van de pilot uitgelicht 

SW & MKB: Samen aan het Werk was

een project van MKB-Nederland en Ced-

ris. Het bestond uit zeven regionale

deelprojecten en is eind 2010 afgerond.

Doel was het bevorderen van door-

stroom van SW-werknemers naar het

MKB.

Het project Toonaangevende Werkge-

vers was gericht op het in dienst nemen

van Wsw’ers en Wajongers bij grote

bedrijven. In 2009 zijn bij Philips, NS,

Nuon en NXP de eerste deelprojecten

gestart. Uiteindelijk hebben 24 grote

bedrijven meegedaan.

Het project Kenniscentra was erop

gericht te onderzoeken of de bestaande

infrastructuur van leren en werken kan

bijdragen aan het realiseren van werk-

plekken voor werknemers met een

arbeidsbeperking. Vijf kenniscentra (KCH

HCM, Calibris, Ecabo, Innovam en PMLF)

zijn gestart met één of twee deelprojec-

Het ene SW-bedrijf is beter in staat
kandidaten te leveren dan het

andere

+3 regels

ten. 

Wander
Markering
verwijderen

Wander
Markering
vervangen door:Het ene SW-bedrijf levert betere kandidaten dan het andere

Wander
Markering
hierna invoegen:en betrokken bij de evaluatie van de pilots

Wander
Markering
nieuwe tussenkop hiervoor invoegen:Tekortkomingen
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Kans op werk in 
sectoren in beeld 
Probeer in deze tijden van crisis maar eens een werkloze te helpen bij het vinden van een baan.

Juist nu is het van belang te weten waar zich baanopeningen voordoen voor werkzoekenden.

UWV brengt deze, met de hulp van deskundigen uit sectoren, in beeld. Onlangs verschenen de

eerste drie uit een reeks van ruim twintig sectorbeschrijvingen. 

Door Kees van Uitert en 

Mechelien van der Aalst

De Nederlandse economie bevindt
zich in een recessie. De werkloosheid is
toegenomen tot 7,5% van de beroepsbe-
volking. Voor dit jaar wordt rekening
gehouden met een verdere werkgelegen-
heidskrimp. Toch zijn er ook nu kansen.
Er blijven vacatures, omdat er nu een-
maal werknemers moeten worden ver-
vangen. De vacaturemarkt valt in 2013
waarschijnlijk terug tot het laagste

niveau sinds het CBS in 1997 is begon-
nen met registreren. Toch ontstaan er
naar schatting nog 640.000 vacatures.
Het aantal baanopeningen is zelfs nog
groter: er worden immers veel banen
vervuld zonder dat er sprake was van een
formele vacature.

Crisis is voelbaar
Begin februari publiceerde UWV
arbeidsmarktbeschrijvingen over de
metaalindustrie, de zorg en de overheid.
In alle drie de sectoren is de invloed van
de crisis en de bezuinigingen voelbaar,
bijvoorbeeld in een daling van het aan-
tal vacatures. Op de middellange ter-
mijn worden weer knelpunten in de

personeelsvoorziening verwacht. Dat
komt voor een belangrijk deel door de
vergrijzing. Op de korte termijn is de
kans op werk kleiner, maar zeker niet
afwezig.
De afgelopen jaren is de werkgelegen-
heid in de zorg gestaag gegroeid. De
komende jaren groeit de werkgelegen-
heid minder snel vanwege overheids-
maatregelen om de zorgkosten te
beheersen. Op korte termijn worden er
geen grote tekorten verwacht, voor de
middellange termijn wordt een tekort

aan verzorgenden verwacht. De werkge-
legenheid op de lagere mbo-niveaus
(zorghulpen, helpenden) neemt af en op
de hogere mbo-niveaus (verzorgende,
verplegende ) juist toe. Er zijn wel grote
verschillen tussen regio’s: in de Randstad
lijken werkgevers meer moeite te heb-
ben met het vinden van geschikt perso-
neel dan in andere regio’s.

Overschot lagere zorgfuncties
De zorg biedt derhalve met name gunsti-
ge perspectieven voor mensen met een
opleidingsniveau vanaf mbo 3. In veel
regio’s zijn er initiatieven om uitkerings-
gerechtigden te scholen tot verzorgende.
Dat is echter niet voor iedere werkzoe-

kende aantrekkelijk en haalbaar. In de
lagere zorgfuncties doen zich de komen-
de jaren overschotten voor en is de con-
currentie dus groot. Dat neemt niet weg
dat er ook nu nog instellingen zijn die
openstaan voor uitkeringsgerechtigden
met een duidelijke affiniteit met de zorg.
Ongeveer een kwart van de werkgele-
genheid in de zorg betreft daarnaast
ondersteunende functies (keuken, admi-
nistratie, schoonmaak, onderhoud).
Deze functies bieden in potentie goede
mogelijkheden voor mensen met een
arbeidshandicap. Een voorbeeld daarvan
is het Slotervaartproject, waar functies
zijn gecreëerd voor Wajongers door
bestaande taken te herverdelen. 

Metaal: tekort technici
De metaal heeft op het moment veel last
van de crisis. Toch zijn er ook nu vacatu-
res die moeilijk zijn te vervullen, bij-
voorbeeld voor gespecialiseerde lassers,
cnc-verspaners of voor onderhouds-
monteurs. Het gevraagde opleidingsni-
veau stijgt. Werkgevers verwachten op
termijn een grote vervangingsvraag als
gevolg van de vergrijzing. Hierdoor zijn
er tekorten te verwachten, zeker als de
economie weer aantrekt. De voorziene
tekorten concentreren zich bij het tech-
nisch geschoold personeel vanaf niveau
mbo-3 (in segmenten zoals de high-tech
op niveau mbo-4 en hbo-niveau).
De sector neemt, in vergelijking met
andere industriële branches, in redelijke

Op korte termijn is de kans op werk
kleiner maar zeker niet afwezig
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mate werklozen aan. Bij werkgevers be-
staat meer en meer het besef dat zich op
termijn groeiende tekorten gaan voor-
doen. Dit biedt goede aanknopingspun-
ten om werklozen of voortijdig school-
verlaters op te leiden voor een beroep in
de metaal. Ook hier geldt: doorgaans
moeten deelnemers wel in staat zijn om
minimaal een mbo-3 opleiding met suc-
ces af te ronden. Dat kan overigens heel
goed ‘on the job’, in een BBL-traject. Met
name in de kleinere bedrijven in de
metaalnijverheid zijn er daarnaast ook
nog mogelijkheden voor laagopgeleiden,

bijvoorbeeld in de productie of assem-
blage. Momenteel liggen deze mogelijk-
heden door de crisis wat lastiger, maar
wanneer de economie aantrekt zullen de
mogelijkheden toenemen. Ook zijn er
op beperkte schaal initiatieven om, via
detachering of job-carving, mensen uit
de sociale werkvoorziening en Wajon-
gers aan het werk te krijgen. De meeste
perspectieven zijn er uiteraard in de
regio’s met relatief veel metaalwerkgele-
genheid: Zuidoost Brabant, Achterhoek,
Twente en Drechtsteden. 

Overheid: voorlopig krimp
De werkgelegenheid bij de overheid
staat onder druk. De komende jaren zal
het verlies aan banen verder oplopen.

Ook het aantal vacatures daalt. Toch
blijft er bijvoorbeeld bij Defensie conti-
nu behoefte aan nieuw personeel
bestaan: jaarlijks kunnen er naar schat-
ting drie- tot vierduizend jongeren aan
de slag. In sommige segmenten van de
overheid blijven er dus wel mogelijkhe-
den. Na 2014 volgt waarschijnlijk een
opleving van de vacaturemarkt, met
name als gevolg van de vergrijzing.
Gevolg is dat er op de middellange ter-
mijn knelpunten worden verwacht, ook
in lagere en middelbare beroepen: in de
openbare orde en veiligheid, in sociaal-

maatschappelijke en juridisch-bestuur-
lijke functies op mbo-niveau, en bij
Defensie voor ICT-functies. 
Traditioneel neemt de overheid weinig
uitkeringsgerechtigden en werkzoeken-
den aan, maar vooral mensen met enige
ervaring in een andere sector. Boven-
dien kent de sector relatief weinig
werkgelegenheid voor lager opgeleiden.
Dat betekent niet dat de overheid hele-
maal geen mogelijkheden biedt.
Gemeenten en waterschappen bieden
binnen de overheid bijvoorbeeld nog
redelijk wat werkgelegenheid voor lager
opgeleiden (bijvoorbeeld in de reini-
gingsdienst of de groenverzorging).
Bovendien werkt de overheid ondanks
de krimp gericht aan het creëren van

kansen voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Zo werkt UWV
samen met Defensie aan de werving
van personeel. Daarbij komen ook
werkstages beschikbaar voor jongeren
met een grote afstand tot de arbeids-
markt en Wajongers. In het convenant
UWV-Rijk is afgesproken om één pro-
cent van het Rijkspersoneel uit mensen
met een indicatie WSW, Wajong of
WIA te laten bestaan. De instroom van
mensen met een WSW, Wajong- of
WIA-indicatie bij het Rijk groeit sinds-
dien geleidelijk. 

Ondanks crisis toch kansen
Ondanks de crisis en bezuinigingen zijn
er ook op dit moment in alle drie de
sectoren dus nog werkgevers die ruimte
willen bieden aan uitkeringsgerechtig-
den en mensen met een arbeidshandicap
(deels met het oog op toekomstige
tekorten, deels vanuit een sociale inslag).
De uitdaging voor re-integratiedienst-
verleners is op dit moment vooral om
deze werkgevers te vinden. Samen met
hen is te werken aan een aanpak die de
komende jaren, als de tekorten gaan toe-
nemen, breder is in te zetten. De ervaring
leert wel dat het voor werkgevers een
absolute voorwaarde is dat mensen het
niveau aankunnen en affiniteit hebben
met de inhoud van het werk. Dat blijkt
nog niet altijd eenvoudig, en vraagt dus
om aandacht. 

De auteurs zijn werkzaam bij UWV als

senior adviseur sectoranalyses. 

Wordt vervolgd

In de loop van 2013 volgen beschrijvin-

gen van de meeste andere sectoren. De

eerstvolgende beschrijvingen hebben

betrekking op de land- en tuinbouw,

welzijn, de bouw, de handel- en repara-

tie van auto’s en tweewielers en de 

procesindustrie. In het najaar verschijnt

een overkoepelende rapportage. De

sectorbeschrijvingen zijn te vinden op

www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie. 

Een absolute voorwaarde voor
plaatsing is niveau en affiniteit
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Mensen met (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, vaak ook mensen met een uitkering, moeten

voor werk meer en meer de reguliere arbeidsmarkt op. Dat is wat de nieuwe Participatiewet die

op stapel staat, voor ogen heeft. Zijn werkgevers in staat en/of bereid om mensen met een grote

afstand tot de arbeidsmarkt een kans te bieden? Deze vraag was voor Quality Coaching uit Gro-

ningen aanleiding om het onderzoek ‘Kansen voor kansarmen’ te initiëren.

Door Sjaak Koehler

Meer dan 630 werkgevers hebben
meegewerkt aan het onderzoek. Een
bijzonder actueel en uitermate infor-
matief rapport is het resultaat. In dit
artikel leest u over enkele bevindingen
en conclusies uit het rapport, dat in
februari jl. is gepubliceerd. Bedrijven
zijn over het algemeen heel positief

over de prestatie van werknemers met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
Dit positieve signaal geldt ook ten aan-
zien van de financiële compensatierege-
lingen, de begeleiding en de administra-
tieve belasting. De kansen op werk voor
degenen met afstand tot de arbeids-
markt verschillen overigens per sector.
Dit heeft enerzijds te maken met de
algemene arbeidsmarktontwikkeling

per sector (zie het artikel ‘Kans op werk
in sectoren in beeld’ elders in dit num-
mer). Maar ook met de insteek van
werkgevers rond deze specifieke doel-
groep. De bereidheid onder (semi)over-
heidswerkgevers in Noord-Nederland
is bijvoorbeeld groot om mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt aan te
nemen, terwijl de bouwnijverheid laag
scoort. 

Financiele (compensatie)
regelingen

Begeleiding van de
werknemer

Prestaties van de
werknemer

Extra administratieve
belasting

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ontevreden (viel tegen)

Matig

Tevreden

Zeer tevreden (viel erg mee)

Kansen voor 
kansarmen

Figuur 1: Ervaringen met werknemers uit de doelgroep

Wander
Markering
kun je deze tekst onder het paarse zetten, net zoals bij figuur 2?
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Een actueel thema in het rapport is de
quotumregeling die het kabinet Rutte
II wil invoeren om werkgevers te ver-
plichten arbeidsgehandicapten in
dienst te nemen. Niet eerder is de
mening van werkgevers zo uitgebreid
in beeld gebracht over dit onderwerp.
Van de onderzochte bedrijven vindt
ruim de helft het een slechte regeling. 

Dwingende karakter struikel
De meeste werkgevers vindt het dwin-
gende karakter van de regeling daarbij
het grootste struikelblok. Ook speelt
de angst mee dat personen op werk-
plekken worden geplaatst waar ze niet
passen. Er zijn verschillen tussen grote
en kleine bedrijven. 

De onderzoekers wijzen erop dat een
groot deel van de bedrijven geen actief
personeelsbeleid voert gericht op men-
sen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt. Dwang in de vorm van
een quotum kan weerstanden oproe-
pen. Een aantal suggesties wordt gege-
ven om weerstanden te voorkomen en
commitment te vergroten:
• faciliteer bedrijven optimaal (bij-

voorbeeld rond werving & selectie);
• timmer de quotumregeling niet

dicht, maar zorg dat flexibiliteit bij-
voorbeeld per branche mogelijk is;

• zorg dat er meer aandacht komt voor
begeleiding en voorlichting (subsi-
dies, arbeidsmogelijkheden, arbeids-
bemiddeling en jobcarving).

In het onderzoek geven werkgevers aan
dat de kwaliteit van de arbeidsbemidde-
ling op verschillende gebieden moet
worden verbeterd. Een werkgever moet
vooraf weten wat hij kan verwachten
van een potentiële werknemer uit de
doelgroep: op welk niveau kan de werk-
nemer functioneren en onder welke
voorwaarden, welke aandachtspunten
zijn van belang en welke begeleiding is
nodig? Een werkgever moet daarnaast
goed worden geïnformeerd over de
mogelijkheden van re-integratievoor-
zieningen. 

Gemeenten aan zet
Speciale aandacht in het rapport krij-
gen de Wajongers. De meeste werk-
nemers (met afstand tot de arbeids-
markt) die bij een werkgever aan de
slag zijn gegaan, komen uit deze groep
(meer dan vijftig procent). Wajongers
zullen met de invoering van de nieuwe
Participatiewet grotendeels onder 
verantwoordelijkheid van gemeen-
ten gaan vallen. Belangrijkste aanbeve-
ling uit het onderzoek op dit punt:
‘Het zou goed zijn wanneer gemeen-
ten gebruik gaan maken van de exper-
tise van UWV en de re-integratie-
bedrijven die al vele jaren ervaring
hebben met het toeleiden, bemiddelen
en begeleiden van deze specifieke
doelgroep’. 

Sjaak Koehler is lid van de redactieraad

van Aan de slag.

Dit artikel is gebaseerd op het rapport

‘Kansen voor kansarmen, De stem van

de werkgever over het bevorderen van

werkgelegenheid in Noord-Nederland

voor mensen met een (grote) afstand

tot de arbeidsmarkt’. De auteurs van

het onderzoeksrapport zijn J. Adamse,

H. IJtsma en A. ter Meer van Quality

Coaching.

blok

Goede regeling en Goede regeling maar niet

uitvoerbaar binnen bedrijf uitvoerbaar binnen bedrijf Geen goede regeling

1 - 19 medewerkers 10,8% 38,6% 50,6%

20 - 249 medewerkers 21,7% 25,9% 52,4%

> 250 medewerkers 29,2% 20,8% 50,0%

Totaal 15,5% 33,4% 51,1%

Figuur 2: Mening verplicht quotum versus bedrijfsgrootte

Wander
Markering
vinden

Wander
Markering
vervangen door:Dwang is struikelblok
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Mijn Praktijk

Als re-integratieprofessional werkt u dagelijks met cliënten. Door middel van zogenaamde ‘inter-

venties’ brengt u hen dichter bij een baan. Althans dat hoopt u. Maar werken die interventies wel? En

zo ja, waarom werkt de ene interventie beter bij een bepaalde doelgroep dan de andere? Te vaak nog

zijn interventies gebaseerd op de intuïtie van de professional en missen interventies een zogenaam-

de ‘evidence based’ aanpak. Dat is onwenselijk, niet alleen lopen cliënten het risico dat zij in gelijke

situaties niet gelijk behandeld worden, ook is de effectiviteit van uw werk niet inzichtelijk. Juist in

deze tijden, waarin resultaten van re-integratie ter discussie staan, is dat van groot belang.

Door Michelle Immers en

Wander de Groot

Op www.interventiesnaarwerk.nl wor-
den een scala aan interventies beoor-
deeld op hun werking en effectiviteit.
Dat gebeurt op basis van drie elemen-
ten: de theoretische onderbouwing, de
procesevaluatie en de resultaatevalu-
atie. De theoretische onderbouwing
geeft aan waarom de interventie zou
kunnen werken. Bij de procesevaluatie
staat het verloop van de uitvoering van
de interventie centraal. Deze evaluatie
kan tijdens of direct na de interventie
plaatsvinden. Bij resultaatevaluatie
wordt vastgesteld wat de effecten van
de interventie zijn en of deze ook
geheel aan de interventie kunnen wor-
den toegeschreven. Van slechts één
interventie op de site zijn alle drie de
elementen volledig beschreven: ‘Trai-

ning voor een baan’. Door deze inter-
ventie voor u te beschrijven, hopen we
dat ook u vanaf nu stil zult staan bij de
werking en onderliggende mechanis-
men van de interventies die u in uw
dagelijkse praktijk toepast. Wij spra-
ken met Bernard Posthumus van Stam
B.V. hun interventie ‘Training voor
een baan’.

Kunt u de interventie ‘training voor een

baan’ kort beschrijven?

Trainen voor een baan is een re-integra-
tiemethode voor Wajonggerechtigden
en mensen met een lichamelijke of ver-
standelijke beperking of een chronische
ziekte. Centraal bij onze methode staat
Supported Employment. Dat betekent
dat de deelnemer direct start bij een
werkgever op basis van een proefplaat-
sing. Als blijkt dat de ‘match’ tussen
cliënt en werkgever goed is, starten we

met de training voor de baan. Het voor-
deel hiervan is dat de deelnemer geen
omschakeling hoeft te maken van
geleerde vaardigheden naar de praktijk.
Daarnaast loopt het Eigen Initiatief-
model als een rode draad door onze
aanpak. Dit model bevordert de zelf-
standigheid van de cliënt. We probe-
ren de cliënt zelf te laten denken door
bijvoorbeeld zijn vragen met een
wedervragen te beantwoorden. Hier-
door doorbreken we de ‘aangeleerde
hulpeloosheid’ van onze cliënten. Zo
komen oplossingen vanuit de cliënt en
niet vanuit de coach. 

In hoeverre bestaat de interventie uit

duidelijke protocollen?

Protocollen zitten in de methode opge-
sloten, de methode is eigenlijk één
groot protocol. De verschillende stap-
pen zijn vrij duidelijk gedefinieerd,

De ‘black box’
ontrafeld
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maar kunnen wel variëren in de toepas-
sing, zodat de accenten anders worden
gelegd. Het volgen van deze duidelijke
stappen moet ook wel. Trajecten wor-
den hierdoor makkelijk overdraagbaar,
andere coaches kunnen zo snel inschat-
ten waar een cliënt zit in het traject. Door
de veranderende markt merken we wel
dat waar we in het verleden aanbodge-
richt onze diensten aanboden, dat nu
steeds vaker vraaggericht wordt. Hierbij
is de roep vanuit de opdrachtgever naar
maatwerk steeds groter en dat schuurt
natuurlijk wel met onze bestaande pro-
tocollen. Een belangrijke vraag die bij
ons speelt, is dan ook hoe wij bij onze
eigen aanpak blijven en toch bieden wat
er specifiek gevraagd wordt.

Protocollen en de ‘vrijheid van de profes-

sional’ kunnen elkaar in de weg staan.

Wat is uw ervaring daarmee?

Binnen de protocollen en methodiek
hebben onze coaches genoeg profes-
sionele vrijheid, maar deze vrijheid
wordt uiteraard wel begrensd door de
uren die de jobcoach maximaal heeft
om iemand te begeleiden in het proces.
We kijken daarom altijd wat er nodig
is om het doel te bereiken in de
beschikbare uren.

In hoeverre past het werken met proto-

collen bij het werken met mensen? 

Werken met procedures is in deze tijd
gewoon nodig. De markt vraagt er ook
naar. UWV gaat binnenkort bijvoor-
beeld meer audits uitvoeren naar de
gehanteerde procedures en processen
bij erkende jobcoach-organisaties. Toch
denk ik niet dat onze jobcoaches cliën-
ten ‘lastigvallen’ met verstikkende pro-
cedures. Door cliënten goed uit te leg-
gen waarom bepaalde stappen in een
bepaalde volgorde genomen worden,
ervaren wij hierbij eigenlijk geen pro-
blemen.

Op de website interventiesnaarwerk.nl

wordt gesproken over de ‘black box’, het

onderdeel van een interventie dat ervoor

zorgt dat de interventie effectief is. Vaak

is moeilijk te zeggen wat deze black box

precies is. Wat maakt dat jullie interven-

tie ‘Training voor een baan’ werkt?

Dit komt door de combinatie van ‘Sup-
ported employement’ en het eigen ini-
tiatiefmodel. Supported employement,
het eerst plaatsen en dan pas trainen van
een cliënt, is niet uniek voor ons. Het
Eigen Initiatiefmodel die als een rode
draad door onze methode heenloopt
wel. Juist deze combinatie blijkt erg goed
te werken. Daarnaast houden we de inta-
ke altijd bij de deelnemer thuis, ver-
wachten we dat deelnemers een mentor
op de werkplek krijgen en worden deel-
nemers individueel begeleid.

Heeft u nog tips voor uw collega’s als het

gaat om werken met vaste protocollen?

De druk op de branche om vraagge-
stuurd te werken hou je niet tegen. Blijf
ondanks dat trouw aan je eigen aanpak,
daar zit immers je deskundigheid en
meerwaarde, blijf trouw aan je eigen
ervaringen en vaardigheden. Dat bete-
kent dat je niet op alle vragen van
opdrachtgevers ‘ja’ kunt zeggen.

Michelle Immers studeert Human

Resource Management aan de Haagse

Hogeschool en loopt stage bij Aan de

slag. Wander de Groot is de eindredac-

teur van Aan de slag.

Over Stam B.V.

Stam is al 22 jaar actief op de markt

van re-integratie en begeleid werken.

Stam begeleidt vooral jonggehandi-

capten, maar ook mensen in de Wwb

en vanuit de Sociale Werkvoorziening

bij het vinden en/of behouden van

een baan bij een reguliere werkgever.

Stam heeft diverse vestigingen in het

noorden van het land. 

+1 regel

Wander
Markering
tweeëntwintig

Wander
Markering
vervangen door:met name

Wander
Markering
vervangen door:Stam B.V.

Wander
Markering
hiervoor invoegen:mensen

Wander
Markering
afbreken na:in-
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Mijn Praktijk

Bedrijfsnetwerken 
Kansen voor duurzame inzetbaarheid

Ondernemers in het midden-

en kleinbedrijf (MKB) maken

steeds vaker onderdeel uit van

bedrijfsnetwerken. Netwerk-

gelegenheden waarbij de

ondernemers kennis en inzich-

ten uitwisselen. Waarom

komen deze ondernemers bij

elkaar en zijn zij bereid hun

kennis te delen?

Door Roel Cremer

Met als insteek de thematiek ‘duurzame
inzetbaarheid’ zijn we in gesprek ge-
gaan met ondernemers in drie bedrijfs-
netwerken. In dit artikel geven we een
impressie van wat we aantreffen in
enkele bedrijfsnetwerken. Hiervoor
betrekken we gegevens uit regio’s in
Friesland, Limburg, Nijmegen, Arn-
hem, Zutphen en de Haarlemmermeer. 
Onze eerste inspanningen waren
gericht op het in contact komen met
vertegenwoordigers uit het regionale

bedrijfsleven. We organiseerden voor
regionale MKB-bedrijven seminars aan
de Hogeschool Arnhem, in Nijmegen.
In de namiddag boden we een lunch
aan, gaven een korte introductie en gin-
gen in discussie om te vernemen welke
oplossingen gezocht en gevonden wor-
den voor verzuim en uitval. De
opkomst was doorgaans laag. Pas na
een derde bijeenkomst begrepen we
dat ‘onze’ ontmoetingsplek een zeer
onnatuurlijke was voor de onderne-
mers. We moesten uit onze ivoren
toren komen en de thematiek meer
‘bereikbaar’ en relevant maken voor de
praktijk. Daarom lieten we ons in de
laatste rondes van het project uitnodi-
gen in ‘hun’ netwerken. We leerden
hieruit dat vertegenwoordigers van be-
drijven hun eigen ontmoetingsplaatsen
hebben en hun eigen manier om
onderwerpen te agenderen. Het was
naïef om te denken dat ondernemers
afkomen op een seminar op een hoge-
school. 

Indrukken
We hebben drie gesprekken gevoerd
met vertegenwoordigers van netwer-
ken. Hiermee wilden we een beeld krij-

gen van hoe de netwerken werken,
waarom leden bij elkaar komen, wat ze
doen en wat het oplevert. We spraken
met een vertegenwoordiger van een
netwerkenorganisatie in de randstad:
MeerBusiness, netwerk MKB Zutphen
en het netwerk TIBO (Toekomst in
Bedrijven Oss). Volgt nu een impressie
van soorten ontmoetingen, ontmoe-
tingsplaatsen en aandachtsgebieden. 
De bedrijfsnetwerken hebben een vrij-
blijvend karakter, behandelen actuele
sociaal-economische-politieke en sei-
zoensgebonden issues.

Verschillende zaken
Zoals te verwachten is, ligt alle accent
bij de bedrijven, direct of indirect, op
het zakelijk belang. Bedrijfscontinuïteit
en bedrijfswinst staan voorop. In dat
licht kunnen we vijf zakelijke perspec-
tieven benoemen:
• Business to business (of B2B): zaken

bij elkaar tot stand brengen.
• B2gather: zaken met elkaar tot stand

brengen, samen zaken doen.
• B-openings: samen innoveren om

nieuwe business te genereren, inno-
vatie uit synergie, in/met andere
netwerken.

Wat is een bedrijfsnetwerk?

We vatten indrukken uit de netwerken

samen als:

• MKB’ers komen naar door hen erken-

de ontmoetingsplaatsen en bij voor-

keur niet naar de kennisaanbieders, -

instellingen;

• Ontmoetingsplaatsen zijn bedrijfs-

kringen, ondernemersbijeenkomsten,

ondernemersverenigingen en zaken-

clubs, zoals Rotary en Lions club;

• Ontmoetingen hebben een sociaal

karakter en bieden kansen voor B2B;

• Netwerken onder mkb-bedrijven zijn

hoofdzakelijk ad hoc georganiseerd, er

is geen agenda;

• Bedrijfsgroei, bedrijfcontinuïteit en

winst zijn primaire onderwerpen bin-

nen het MKB;

• Gezondheidsbevordering is een ‘ver van

mijn bed’-onderwerp voor het MKB;

• Meer relevant voor ondernemers, 

als het gaat over personeelsbeleid is

om onderwerpen te adresseren, zoals:

bedrijfscontinuïteit, productiviteit,

personele beschikbaarheid, betrouw-

bare, duurzame inzetbaarheid;

• Verzuim en de redenen daarvoor, vak-

manschap en opleiding zijn onder-

werpen die de MKB’er interesseren.

+1 regel

ik had niet begrepen dat het tweede deel

van de kop een ondertitel was. Nu past het

natuurlijk gewoon

Wander
Markering
vervangen door:van werknemers
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• B-wisdom, B-wise: kennis delen,
expertise (kennis, vakmanschap, pro-
fessionaliteit) beschikbaar stellen,
meerwaarde aantonen, wat maakt de
regionale integrale aanpak bijzonder?

• B-tools: welke hulpmiddelen, vorm
of methoden dragen bij aan zakelij-
ke kansen (apps, scans, softwaresys-
temen)?

Uit de netwerkslogans die de netwerken
hanteren blijkt overduidelijk wat de pri-
maire doelstelling van de netwerken is.
Het Netwerk MKB Zutphen beoogt
‘belangenbehartiging met als doel ver-
binden en versterken’. Het Meerbusiness
netwerk promoot ‘duurzaam verbinden
door intensief te delen’ en TIBO ‘de
kunst van samenwerken’.
De gesprekken met vertegenwoordigers
van drie bedrijfsnetwerken leverden
diverse inzichten op over: ontmoetings-
plaatsen, doelen en frequentie van bij-
eenkomsten, welke uitdagingen aan de

orde zijn en wat de toegevoegde waarde
is van het netwerk. Binnen bedrijfsnet-
werken leren organisaties van elkaar
door geregeld bij elkaar te komen en
informatie uit te wisselen. Leden van het
netwerk delen hun inzichten, ervaringen
en kennis. De netwerkorganisatie draagt
bij aan meer formele aspecten van leren
door themabijeenkomsten te organise-
ren waarbij externe kennis ingebracht
kan worden.

Eigen DNA-structuur
In geen van de bedrijfsnetwerken is geïn-
vesteerd in de vastlegging van kennis
gericht op behoud en toegankelijkheid.
De ‘wijsheid’ van het MKB-netwerk zit
in de aangesloten bedrijven. Het net-
werk heeft als het ware een eigen DNA-
structuur die manifest is in de werkwij-
ze, maar die ook muteert met nieuwe
omstandigheden en inzichten. Om dit
proces van evolutie en actualiteit moge-
lijk te maken is het bedrijfsnetwerk

afhankelijk van de mate waarin kennis
blootgelegd wordt. Dit is afhankelijk van
de bereidheid en openheid van de leden
om te delen, te investeren, te innoveren
en te leren. De informele ontmoetingen
van MKB’ers binnen een netwerk vor-
men een natuurlijke gelegenheid om
kennis te delen.

Aan de slag!
We hopen u een kijkje achter de scher-
men bij bedrijfsnetwerken te hebben
gegeven. Het is nu aan u als re-integra-
tieprofessional om uzelf toegang te ver-
schaffen tot deze netwerken. Stel uzelf
de vraag hoe u kunt binnenkomen in
dergelijke netwerken met een verhaal
over duurzame aandacht voor de kwets-
bare werknemer. Bedenk daarbij dat het
in deze netwerken gaat om ‘halen’ en
‘brengen’. Welke toegevoegde waarde
biedt u het bedrijfsnetwerk?

Roel Cremer

Profielen (2011) van drie regionale bedrijfsnetwerken

mkbzutphen.nl tibonet.com meerbusiness.nl

Leden/bedrijven 160 200 275

Netwerkbijeenkomsten 4x jaarlijks bv economische 12x jaarlijks Meer dan 12x
met thematische inbreng crisis, winkeldiefstal

Organisatorische 2x jaarlijks ledenvergadering 1x jaarlijks city diner 1x
bijeenkomsten 1x jaarlijks jaarvergadering

maandelijks bestuurs-
vergadering

Zakelijke bijeenkomsten 4-6x branchebijeenkomstem 4x jaarlijks bedrijfsbezoeken 2 maandelijks lunchbijeenkomst;
netwerkborrels; netwerkmeetings;
netwerkparty 

Voorzieningen en extra’s Geregistreerde leden Geregistreerde leden VIP-Card voor extra voordeel;
Golf Open; met directeuren 
koken, dineren, sportief (spinning, 
rijden); thema-avonden;
proeverijen; kerstgala 

Virtuele contacten via sociale media sociale media Sociale, digitale media;
sociale media website website intensieve website activiteit, 

wekelijkse update

Digitale nieuwsbrief Tweewekelijkse nieuwsbrief met 
zakennieuws en handige agenda 
van netwerkbijeenkomsten
Sociale media




