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Maak 
werk

van scholing



Calder Holding is een op 

werk, maatschappelijke 

participatie, wonen, inburgering, 

psychische zorgverlening en 

schuldhulpverlening gerichte 

landelijke organisatie. De 

bedrijven binnen Calder Holding 

leveren op al deze leefgebieden 

resultaatgerichte en meetbare 

dienstverlening, die vooral is 

gericht op kwetsbare groepen. 

Meer en meer ervaren we de 

behoefte om de verschillende 

leefgebieden goed op elkaar 

af te stemmen. Hiertoe werken 

bedrijven binnen Calder Holding 

waar mogelijk samen. Zo wordt het 

beste resultaat voor zowel de klant 

als de opdrachtgever behaald.

De tien bedrijven binnen 

Calder Holding zijn:

Alexander Calder arbeidsintegratie 

(re-integratie)

Calder UK Ltd. (re-integratie)

IWA b.v. (re-integratie)

Talent Ltd. (recruitment)

Capabel Taal b.v. (inburgering)

Taalwereld+ (inburgering)

Westerbeek COD b.v. 

(schuldhulpverlening)

AOB Compaz b.v. (dianose)

Max Ernst b.v. (geestelijke 

gezondheidszorg)

Jan Arends b.v. (geestelijke 

gezondheidszorg)

www.calderholding.nl

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

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

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

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

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

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

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

Een greep uit de activiteiten 

van Calder Holding:



carrière management
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Inhoud
THEMA: OPLEIDEN

Scholing speelt een grote rol bij het verkrij-
gen en behouden van werk. Denkt u maar
eens aan omscholing, maar ook aan het
verbeteren van de match tussen de persoon
en het werk en het vergroten van iemands
competenties. Daarom besteden wij in dit
nummer van Aan de slag royaal aandacht
aan de rol van scholing bij re-integratie. 8

Doorburgeren!?
Roel Cremer
De Vrouwenvakscholen (VVS) waren zo’n
20 jaar lang een begrip in opleidingenland.
De scholen hielpen- veelal allochtone en
herintredende – vrouwen bij de integratie
en re-integratie op de Nederlandse arbeids-
markt. Totdat de stichting in 2002 failliet
ging. Na tien jaar is er weer nieuw leven
geblazen in de VVS. Wat is het nieuwe con-
cept precies en wat is het bestaansrecht
van deze nieuwe school? 10

Betaalde arbeid dankzij speciaal 
onderwijs
Jan Besseling en Saskia Andriessen
Meer jongeren met beperkingen moeten
aan het werk. Dat is niet eenvoudig, zeker
niet in tijden van crisis. Domeinen als
(speciaal) onderwijs, jeugdzorg en jeugd-
ggz beïnvloeden latere Wajong-instroom.
Hoe kan deze keten latere arbeidspartici-
patie bevorderen en instroom in de uitke-
ring voorkomen? 13

Het belang van scholing
Kees van Uitert
In het onlangs verschenen rapport ‘werk
maken van scholing, advies over de
postinitiële scholingsmarkt’ houdt de SER
een warmhartig pleidooi voor meer dyna-
miek op de scholingsmarkt voor werken-
den. Ontwikkelingen als vergrijzing, glo-
balisering en technologische innovaties
vragen daarom, zo schrijft de SER in zijn
advies. Dat geldt ook voor werkloos werk-
zoekenden. 17

Het gelijk van de Anton Tijdink school
Sjaak Koehler en Mechelien van der Aalst
Al een aantal jaren op rij besteden
gemeenten minder re-integratiegeld aan
scholing van bijstandsgerechtigden. Toch
vinden er bijzondere initiatieven plaats
waar gemeenten, samen met werkgevers
en opleidingsinstituten, scholing voor
werklozen mogelijk maken. Eén zo’n ini-
tiatief is de scholing van bijstandsgerech-
tigden in het metaalvak. Aan de Slag
bezocht deze opleiding in Doetinchem,
dat onderdeel uitmaakt van de Bedrijfs-
takschool Anton Tijdink. 20

Het volgende nummer van 
Aan de slag verschijnt 3 juli, met 

als thema ‘Veranderingen in de SW’



AAN DE SLAG!
In 1992 zijn op Nederlandse bodem in het Verdrag van Maastricht afspra-
ken gemaakt over de begrotingsdiscipline van Europese Lidstaten. Ik kan
het me nog goed herinneren. Bijna had ik er namelijk hoogstpersoonlijk
voor gezorgd dat de top vroegtijdig zou mislukken: Ik brak ongewenst
door een van de vele veiligheidsblokkades heen, omdat ik ten koste van
alles op tijd wilde zijn om aan de andere kant van de stad mijn examens
te maken. Mijn opleiding was me immers heilig.

Exact 20 jaar na dato hebben de richtlijnen uit het Maastrichtse ver-
drag de politieke gemoederen behoorlijk verhit. Zo moet elke Neder-
lander fors inleveren om de veelbesproken 3%-norm te halen en is de
val van Rutte 1 een feit. Zo heb elk nadeel toch nog zijn voordeel. 
De vraag is echter hoe het nieuw te vormen kabinet de concurrentie-
positie van Nederland op gaat schroeven. Want óók het versterken
van onze concurrentiepositie maakt onderdeel uit van het Maastricht-
se verdrag, alhoewel dat in de hedendaagse politieke hectiek volledig
naar de achtergrond lijkt te zijn verschoven. 

Onze concurrentiepositie hangt sterk samen met het verhogen van
arbeidsproductiviteit, door onder meer het bieden van scholing op de
werkplek. De Wet vermindering afdracht biedt daarbij de perfecte
prikkel voor ondernemers om in scholing te investeren. Met deze fis-
cale regeling kunnen ondernemers een korting krijgen op de afdracht
van premies en loonbelasting voor werknemers die scholing volgen.

Nu de overheid door middel van de controversieel verklaarde Wet
werken naar vermogen hordes mensen met verminderde arbeidspro-
ductiviteit op de arbeidsmarkt toe wil laten treden ontstaat een bij-
zondere situatie. De eerder genoemde prikkel om te investeren in
scholing van deze mensen valt voor ondernemers door deze wet
namelijk zo goed als weg. 
De Wva kan door de loondispensatie met maar liefst 80% afnemen en sti-
muleert dus niet langer tot het investeren in scholing op de werkplek.
Ondernemers zullen het uit hun hoofd laten te investeren in scholing van
mensen met lage arbeidsproductiviteit. Daarbij komt dat de schaarste op
de arbeidsmarkt nou net niet bij deze grote groep mensen ligt. Duurza-
me deelname op de reguliere arbeidsmarkt van deze groep mensen staat
daardoor onverminderd onder druk terwijl onze concurrentiepositie er
op zijn zachtst gezegd niet beter van wordt. 

Het is volledig terecht dat de Wet werken naar vermogen controver-
sieel is verklaard, alhoewel over de inhoudelijke argumentatie nog
behoorlijk valt te twisten. Wellicht kan het volgende kabinet direct
aantonen dat juist in tijden van recessie geinvesteerd moet worden in
scholing, en dat scholing op de werkvloer een van de onmisbare sleu-
tels vormt tot het succes van onze economie en welvaart. 

Edwin Levels is Commercieel Directeur bij Sagènn, daarnaast is hij als gast-
docent verbonden aan de London Metropolitan University.
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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.

Jobcoaching going SMART
Hans van Iersel 
De laatste jaren werd jobcoaching veel
gezien als een recht waar een arbeidsge-
handicapte een beroep op kan doen. Ver-
lies als arbeidsdeskundige niet de doel-
matigheid uit ogen. Een nieuw model kan
u hierbij helpen. 23

In de aanbieding
Bianca Rebergen en Chantal Vos
In de serie ‘Mijn ervaringen’ presenteren
coaches een casus uit hun eigen praktijk.
Deze maand vertelt Bianca van Rebergen
over haar ervaringen met het zoeken naar
werk voor iemand met een Wsw-indica-
tie. Dat valt nog niet mee. Ook omdat
veel werkplekken nog niet rolstoelvrien-
delijk zijn. 26

Meer inzicht in arbeidsdeskundig 
keuzeproces bij re-integratie
Tjeerd Hulsman en Tessy van Rossum
Arbeidsdeskundigen stellen participatie- en
re-integratieplannen op. Maar hoe doen zij
dat eigenlijk? Onderzoek in opdracht van
het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum
(AKC) werpt licht op de zaak. 30
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STATISTIEK

Stijging jeugd-
werkloosheid

De werkloosheid onder jongeren neemt
sinds het begin van 2011 rap toe. Was het
werkloosheidspercentage onder jongeren
in januari 2011 nog 9%, in maart 2012 is dat
11,8%. Het algemene werkloosheidscijfer
lag op dat moment op 5,9%. Het is niet
ongebruikelijk dat de jeugdwerkloosheid
hoger ligt en relatief harder stijgt dan de
algemene werkloosheid. Dat is voorname-
lijk toe te schrijven aan een hogere jaarlijkse
toestroom door schoolverlaters, het gege-
ven dat jongeren veelal een tijdelijke aan-
stelling hebben en dat jongeren vaak in con-
junctuurgevoelige sectoren werken, zoals
de horeca, uitzendbranche en bouw.

UWV helpt minder 
mensen aan baan

UWV heeft vorig jaar 271.400 werkzoeken-
den aan een baan geholpen. Hiervan waren
ongeveer 35.000 langdurig werkloos en
8.200 met een arbeidsbeperking. Dat meldt
het UWV haar jaarverslag over 2011. In 2010
waren dit er nog 314.000. UWV wijdt de
terugloop aan het lagere aantal plaatsingen
aan de economische tegenwind. Overigens
heeft UWV wel iets meer langdurig werklo-
zen aan een baan weten te helpen. Dat
waren er in 2011 namelijk 32.000. 

Toekomst Wwnv onzeker

Werkloosheidspercentage1 (nationale 
definitie) totaal 15-64 jaar en jongeren 
15-24 jaar, 2003-2011
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De invoering van de Wet werken naar ver-
mogen was zo goed als zeker nadat afge-
lopen maand na een debat van dertig uur
bleek dat staatssecretaris De Krom van
Sociale Zaken een krappe meerderheid in
de Tweede Kamer had voor zijn plannen.
De val van het kabinet, drie dagen voor de
definitieve stemming, gooide roet in het
eten. Op het moment van schrijven is nog
niet duidelijk wat er nu precies met de
wet gaat gebeuren. 

Controversieel
In eerste instantie was het vrijwel zeker dat
de wet controversieel zou worden ver-
klaard door de Tweede Kamer. Dat zou
betekenen dat de Tweede Kamer de wet
niet meer verder behandelt totdat er nieu-
we verkiezingen zijn geweest. Nu er een
nieuw begrotingsakkoord ligt, wil het kabi-
net toch proberen om de wet door de

Tweede Kamer te loodsen. Omdat er met
de wet een besparing van een kleine twee
miljard euro is gemoeid en er brede steun is
voor de gedachte dat mensen gaan werken
naar vermogen, is het goed mogelijk dat
staatssecretaris van Sociale Zaken De Krom
met een aangepaste versie van de wet toch
genoeg steun weet te vinden in de Tweede
Kamer. Zeker is in ieder geval al dat de
bezuiniging van e 100 miljoen euro op de
SW voor volgend jaar van tafel zijn beves-
tigde het ministerie van Financiën onlangs. 
Zowel de Vereniging van Nederlandse
gemeenten en Divosa, de vereniging van
sociale diensten, adviseren hun leden
gewoon door te gaan met de voorberei-
dingen voor de invoering van de nieuwe
wet. Als de wet niet nu ingevoerd wordt,
dan volgt die wel, eventueel met wat klei-
ne aanpassingen, na de verkiezingen, zo
is de redenatie.

R’damse werkloze zoekt niet
Bijna de helft van de arbeidsgeschikte
uitkeringsgerechtigden in Rotterdam is
niet actief op zoek naar een baan, ter-
wijl zij hier wel een verplichting toe
hebben. Vaak denken deze mensen niet
te hoeven solliciteren in verband met
gezondheidsproblemen. Dat blijkt uit

de onlangs verschenen koopkrachton-
derzoek van de gemeente Rotterdam.
Gemeenteraadslid Maarten Struijven-
berg van Leefbaar Rotterdam vindt dat
de sociale dienst veel beter moet gaan
controleren en waar nodig sancties
moet opleggen.
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Nieuws

Nieuwe voorzitter 
voor Locus

Harry van de Kraats, directeur HR en Orga-

nisatie bij de Nederlandse Spoorwegen,

wordt de nieuwe voorzitter van Locus, een

samenwerking tussen bedrijven, gemeen-

ten en sociale werkplaatsen. Door de aan-

stelling van Van de Kraats is nu ook de pri-

vate kant vertegenwoordigd in het

bestuur. Locus maakt landelijke afspraken

met werkgevers om mensen met een han-

dicap aan de slag te helpen. Er zijn inmid-

dels partnerschappen gesloten met Jumbo,

PostNL, Heineken en Sodexo.

Afscheid bij Lander

Harry Vogelaar neemt per 1 september

afscheid als directeur van Lander. Vogelaar

werkte 20 jaar voor Lander, waarvan 17 jaar

als directeur. Lander is verantwoordelijk

voor de sociale werkvoorziening in de regio

Rivierenland. De laatste jaren is veel inge-

zet op plaatsing bij reguliere werkgevers.

Vogelaar wordt benoemd als bestuurder bij

Syndion, een zorgaanbieder die mensen

met een handicap ondersteunt in hun par-

ticipatie aan de samenleving. Syndion biedt

onder andere ondersteuning bij wonen,

dagbesteding en opleiding.

Heeft u ook nog een interessante functie-

wisseling te melden? Stuur dan een e-mail

naar de redactie (zie colofon) met vermel-

ding van de oude en van de nieuwe werk-

kring, de oude en de nieuwe functie en de

datum van overgang.

WISSELING VAN
DE WACHT

Plusje meer voor UWV
belangrijkste oorzaak voor de lage waar-
dering is de administratieve rompslomp
waarmee UWV werkgevers lastigvallen.
UWV hoopt door een versoepeling van
procedures en een vermindering van
administratieve lasten om de tevreden-
heid van werkgevers de komende jaren
verder op te krikken. Wellicht dat dat
plusje een ruime voldoende wordt.

Bruno Bruins, bestuursvoorzitter van
UWV, was optimistisch gestemd tijdens
de presentatie van de jaarcijfers van
UWV. Het klanttevredenheidscijfer dat
werkgevers UWV gaven is namelijk licht
gestegen, van een 6 naar een 6,3. Een
plusje meer dus dan een jaar eerder
merkte Bruins op. Toch is het cijfer nog
niet om over naar huis te schrijven. De

Heerlen sociaalste gemeente
2010 heeft de gemeente Heerlen heel
wat verbeteringen doorgevoerd. Zo volgt
de gemeente mensen die de bijstand ver-
laten een jaar lang. Over het algemeen
doen gemeenten dit maar een half jaar.
Ook heeft Heerlen de wachttijd voor een
bijstandsuitkering verkort tot 24 dagen.
Het onderzoek is te downloaden op
www.fnvbondgenoten.nl.

De gemeente Heerlen heeft het meest
sociale beleid van Nederland. Dat blijkt uit
de Lokale Monitor Werk, Inkomen en
Zorg 2012 waarin FNV iedere twee jaar
het sociaal beleid van gemeentes toetst.
Er wordt onder andere gekeken naar het
armoedebeleid, de SW en de thuiszorg. In
totaal namen 182 gemeenten deel aan
het onderzoek van FNV. Ten opzichte van

Eerste arbeidsmarktregio feit 
Door de komst van de nieuwe Wet
werken naar vermogen zullen straks
veel meer mensen bij een reguliere
werkgever aan de slag moeten. Daar-
om is het belangrijk dat gemeenten en
UWV goede relaties opbouwen met
het bedrijfsleven. Om goed in te kun-
nen spelen op de verschillende vraag-
stukken op de arbeidsmarkt wil het
kabinet Nederland daarom verdelen in
dertig arbeidsmarktregio’s. Binnen
deze regio’s gaan gemeenten en UWV
Werkbedrijf nauw samenwerken om

een zo efficiënt mogelijke werkgevers-
dienstverlening te bieden. In Friesland
is dat nu zover. 

Eén aanspreekpunt
Friese gemeenten en UWV Werkbedrijf
hebben daar één aanspreekpunt
gecreëerd waar werkgevers terecht kun-
nen met al hun arbeidsvraagstukken.
Dat meldde de gemeente Leeuwarden
onlangs. Daarmee is Friesland de eerste
van de dertig arbeidsmarktregio’s zoals
het kabinet dat voor ogen heeft.
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AGENDA

Optimale grootte 

Gemeenten krijgen steeds meer taken op
hun bord. Maar de schaal van veel gemeen-
ten is te klein om die efficiënt te kunnen
uitvoeren. Tijdens de conferentie ‘Naar een
optimale gemeentegrootte’ wordt een
nieuwe methode gepresenteerd waarmee
de optimale schaal voor lokaal bestuur kan
worden bepaald. 
23 mei 2012
Zwolle

Kansen voor werk

De ministeries van SZW en BZK organiseren
het congres ‘Kansen voor werk bij multi-
problematiek’. Op deze dag krijgt u ant-
woord op de vraag welke kansen decentra-
lisaties gemeenten bieden om voor burgers
met multiproblematiek een effectieve aan-
pak in de dienstverlening te organiseren. 
31 mei 2012
Nieuwegein

Social Return

Social return, steeds meer gemeenten
maken er gebruik van. Tijd dus om hier
eens kritisch naar te kijken. Werkt social
return wel? Wat is het effect van de econo-
mische crisis op social return en hoe kan
social return het meest opleveren in een
tijd waarin geld schaars is? Deze vragen
worden beantwoord tijdens de conferentie
‘Social Return naar vermogen’.
12 juni 2012
Vught

Divosa voorjaars-
congres 2012

Het thema van het komende voorjaarscon-
gres van Divosa is ‘Ik ook van jou’. Centraal
staat wie er nu echt van betekenis is.Voor
wie scheppen de decentralisaties mogelijk-
heden, wie moeten er samenwerkingsver-
banden aangaan? Tijdens twee volle dagen
wordt u door een keur aan workshops weer
volledig geïnspireerd en op de hoogte
gebracht.
14 en 15 juni 2012
Almere

Samenwerking UWV en GGZ
UWV en GGZ Nederland gaan samen-
werken om de arbeidsparticipatie van
mensen met psychische stoornissen 
te bevorderen, waardoor zij betaald
werk kunnen doen of kunnen blijven
verrichten. Daarvoor is wel ondersteu-
ning nodig. Daarom hebben de orga-
nisaties afgelopen maand een over-
eenkomst ondertekend die de samen-
werking bekrachtigt. In het convenant
staan ondermeer afspraken over het

werkproces en over kennisoverdracht,
zoals het opdoen van kennis over de
regelgeving van UWV voor de ggz-
behandelaars en het vergroten van de
kennis over (ernstige) psychiatrische
aandoeningen bij UWV. Andere onder-
werpen van het convenant zijn het
verspreiden van best practices en
behandelingen met het oog op
behoud van werk of effectieve re-inte-
gratie.

Lager opgeleiden verdrongen
Veel banen voor lager opgeleiden worden
ingenomen door hoger opgeleiden. Dat
blijkt uit de allerlaatste Arbeidsmarktscan
van RWI. Ongeveer 80% van het laagge-
schoolde werk wordt (vaak in deeltijd)
verricht door hoger opgeleiden die op het
eigen niveau niet meer aan de slag kun-
nen of die het laaggeschoolde werk ver-
richten in combinatie met andere activi-
teiten zoals een studie of zorgtaken. 

Extra arbeidsplaatsen
Het RWI wijst er op dat het van belang 
is extra arbeidsplaatsen te creëren aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt. Lager
opgeleiden krijgen namelijk ook steeds
meer concurrentie van Midden- en Oost-
Europeanen en het arbeidsaanbod zal
naar verwachting tot 2020 blijven groei-
en.

Afgelopen maand is de omroep ‘mik’ van
start gegaan, een omroep op internet
speciaal voor en door jongeren met een
beperking. De omroep is vooral bedoeld
voor jongeren die in hun laatste jaar van
het voorgezet speciaal onderwijs en het
praktijkonderwijs zitten. Omroep mik
hoopt door middel van filmpjes jongeren

voor te bereiden op het zoeken en vin-
den van een baan. Daarnaast gaat Mik in
de toekomst bijeenkomsten organiseren
op vso-scholen. Het is de bedoeling dat
mik de jongeren voorziet van tips, ach-
tergrondinformatie en praktische infor-
matie over hoe je moet solliciteren en
hoe anderen dat aanpakken.

Omroep mik van start
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Laatste der Mohikanen

Onlangs bracht de RWI de allerlaatste
arbeidsmarktscan uit. Met de jaarlijkse
arbeidsmarktanalyse maakt de RWI sinds
2002 een inventarisatie van de meest in het
oog springende ontwikkelingen op de
arbeidsmarkt. De RWI stopt halverwege
het jaar 2012 te bestaan en daarmee komt
er dus ook een einde aan deze reeks van
arbeidsmarktanalyses. De laatste arbeids-
marktscan brengt een aantal onverwachte
inzichten. Zo blijft dat de toegenomen
werkloosheid in 2010 zich niet zo zeer
voordeed bij jongeren of ouderen, maar
juist bij de tussenliggende leeftijdscatego-
rieën. Daarnaast blijkt dat door de stijgen-
de participatie van ouderen de beroepsbe-
volking blijft stijgen tot 2020.
Download: www.rwi.nl

UWV nu ook mobiel

Onlangs publiceerde UWV zijn jaarverslag
over 2011. Daaruit blijkt onder andere dat
UWV 271.000 mensen aan een baan heeft
geholpen, dat UWV 14% minder klachten
heeft ontvangen en dat nu al zo’n 85% van de
Ww-klanten gebruik maakt van het digitale
aanbod van UWV. Opvallend is dat UWV een
mobiele website heeft laten maken van het
jaarverslag ‘zodat geïnteresseerden, zoals
Kamerleden, ze gemakkelijk op de smartpho-
ne of tablet kunnen raadplegen’, aldus UWV.
Download: jaarverslag.uwv.nl

Sleur

U bent het vast wel eens tegen gekomen.
Een cliënt is niet meer is gemotiveerd om
werk te zoeken door ‘de sleur’. Door jaren-
lang hetzelfde eentonige werk te verrichten,
vaak onder een te hoge werkdruk, zorgt
ervoor dat diegene met de tong op de schoe-
nen naar het werk gaat. In het ‘Het anti-sleur-
boek’ legt de auteur uit hoe het komt dat
gemotiveerde mensen afbranden na jaren
van vliegen voor de baas en hoe deze men-
sen weer plezier kunnen krijgen in werk.
Het anti-sleurboek
Bart Flos
f 19,95
www.haystack.nl 

Nieuws

VERSCHENEN

Gemeenten krijgen binnenkort van het
ministerie van Sociale Zaken te horen dat
zij de invoering van de huishoudtoets
mogen stoppen, dat maakte een woord-
voerder onlangs bekend. Formeel gezien
kan dat nu nog niet omdat de toets ‘strikt
genomen nog deel uitmaakt van een
reeds in werking getreden wet’, aldus de
woordvoerder. De huishoudtoets is onder-
deel van de wijzigingen in de Wwb die per
1 januari 2012 zijn ingegaan. Met de maat-
regel konden gezinnen nog maar één
gezamenlijke uitkering ontvangen, waar-
bij gekeken werd naar het gezamenlijke
inkomen van het gezin. Ouders konden
dus hun uitkering kwijtraken wanneer zij
een inwonend kind hebben dat wel een
inkomen heeft. 
De regeling is per 1 januari 2012 van
kracht voor nieuwe gevallen. Per 1 juli
zou de regeling ook ingaan voor alle

bestaande gevallen. In het nieuwe begro-
tingsakkoord tussen VVD, CDA, D66,
GroenLinks en de ChristenUnie was al
afgesproken dat de huishoudtoets komt
te vervallen.

Kritiek
Er was veel kritiek op de huishoudtoets.
Zo zou het veel gezinnen onevenredig
hard treffen. Gemeenten vreesden dat de
maatregel fraude zou uitlokken. Door een
nepverhuizing is de maatregel namelijk te
ontduiken. Ook zou de maatregel maar
een relatief bescheiden bezuiniging ople-
veren, terwijl de invoering en naleving
ervan een enorme inspanning vereisten.
Divosa, de vereniging van managers van
Sociale Diensten, is dan ook blij dat de
huishoudtoets komt te vervallen en advi-
seert alle gemeenten om de invoering
voorlopig op te schorten.

Steeds vaker vragen gemeenten een
tegenprestatie aan uitkeringsontvan-
gers. Zo ook de gemeente Vlagtwedde
in Groningen. Niets bijzonders zult u
denken. Vlagtwedde zet de werklozen
sinds kort echter in om groenten te

kweken voor de regionale voedsel-
bank. Door een groeiend aantal klan-
ten van de voedselbank is er een tekort
aan verse groente en fruit ontstaan.
Dat maakte de gemeente in april
bekend.

Telen voor de voedselbank

Huishoudtoets stopgezet
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De kortste weg naa
Het is weer enige jaren geleden dat ik een groot
Europees project leidde, waarin we in vijftien lan-
den in kaart hebben gebracht welke factoren het
meest van belang zijn als het gaat over het ‘verkrij-
gen en behouden van werk’ voor mensen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dat is dus in
meer dan de helft van het aantal landen die tot de
Europese Unie behoren. In deze vijftien landen
hebben we een groot aantal beleidsmakers, onder-
zoekers op dit terrein, werkgevers en mensen uit
de doelgroep geïnterviewd. We maakten een
onderscheid tussen werkgevers die actief bezig
waren om vooral géén mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt aan te hoeven nemen, werkgevers
die juist wel actief werkten aan het in dienst
nemen van deze doelgroep en werkgevers die er
pas over na gingen denken op het moment dat ‘er
een voor de deur stond’. We maakten ook een
onderscheid tussen werklozen die actief op zoek
waren naar een baan en werklozen die niet actief
op zoek waren. 

Invloed
We maakten dat onderscheid omdat we dachten
dat het mogelijk van invloed zou zijn op de facto-
ren van invloed op succes van het verkrijgen en
behouden van werk. Dat was vrijwel niet het
geval, zo bleek na analyse. Los van dat we verbaasd
waren over deze resultaten kregen we tegelijker-
tijd een inzicht in wat, over de landen heen, wél
van belang is om werk te verkrijgen en werk te
behouden. 

Ik geef hier de top tien uit dit Europese onderzoek: 
1 Zorgen voor een goede match tussen persoon en

werk
2 Gelegenheid tot beroepsgerichte scholing
3 Positief ondersteunende familieleden
4 Voldoende vaardigheden en kwalificaties
5 Goede taalbeheersing
6 Optimistische instelling van persoon
7 Een zekere mate van ambitie
8 MBO-niveau of hoger
9 Positief ondersteunende vrienden en kennissen
10 De mogelijkheid om deel te nemen aan Begeleid

Werken

Relatie met scholing
Als we naar dit lijstje van meest belangrijke succes-
factoren kijken, over de verschillende landen heen,
dan is een groot aantal van deze factoren gerelateerd
aan scholing; aan mensen met een grote afstand tot
de arbeidsmarkt in de gelegenheid stellen om
beroepsgerichte scholing te volgen, zodat ze vol-
doende vaardigheden en kwalificaties verkrijgen en
een goede taalbeheersing en tenslotte, waar mogelijk
een MBO-niveau of hoger. Dat laatste geldt voor een
relatief klein gedeelte van de totale groep mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat laat onver-
let dat waar mogelijk een scholing richting dit niveau
aantoonbaar effectief is; los van wetten en regels,
conjunctuur en cultuur in een land. Een goede match
tussen persoon en werk is eveneens noodzakelijk
voor succes. Ook deze factor kan mede vanuit een
scholingsperspectief worden bezien: wanneer scho-
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ar duurzame arbeid
ling inspeelt op tekorten op de arbeidsmarkt zal de
match tussen persoon en werk stijgen. Factoren als
optimisme en ambitie zijn persoonsgerelateerd en
niet als zodanig beïnvloedbaar. Toch moet de
bewustwording van het belang van deze factoren
worden vergroot binnen scholingstrajecten en de
mate waarin ze aanwezig zijn, meer worden geculti-
veerd. 

Ondersteuning
De ondersteuning van familie en vrienden bij de weg
(terug) naar werk blijkt eveneens van groot belang
voor de mogelijkheden om (weer) duurzaam aan het
werk te komen. Als de werkloze werkzoekenden een
scholingstraject volgen, is het dus van belang dat ze
hierbij actief en positief worden ondersteund door
familie en vrienden. Tenslotte speelt een activerend
instrument als begeleid werken een rol. Kortom, als
we los van conjunctuur, cultuur en geldende wetten
en regels kijken naar dat wat helpt om te zorgen dat
mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
meer kans maken om duurzaam te participeren in
werk, dan blijkt scholing en alles wat daarbij hoort,
dé bepalende factor voor succes.

Scholing bepaalt succes
Dat is ook de reden waarom we in dit themanum-
mer van Aan de Slag royaal aandacht besteden aan
scholing en re-integratie. We laten het RWI aan het
woord, die u het belang van scholing nogmaals bena-
drukt. Het RWI maakt hierbij gebruik van de feiten
en cijfers van de afgelopen jaren in Nederland. We

THEMA Opleiden

geven de ruimte aan een interessant samenwerkings-
verband in het oosten van het land, waarbij de
metaalsector samen met de gemeente en een oplei-
dingsinstituut een scholingstraject heeft ontwikkeld
voor bijstandsgerechtigden. Het project is absoluut
succesvol, alleen het voortbestaan ervan wordt
bedreigd door de komende bezuinigingen. Het arti-
kel gaat in op de problematiek rondom scholing en
duurzame arbeidsplaatsing en het realiseren van
bezuinigingen op korte termijn, met als gevolg de
afschaffing van deze scholingsregeling. Vrouwen,
vrouwenvakschool, een oud begrip, een nieuw
leven. Calder Holding laat de vrouwenvakschool
herleven en we interviewen de initiatiefnemer van
de VVS over de beweegredenen en de resultaten. 

Speciaal onderwijs
Scholing en de weg naar duurzame arbeid speelt
sinds kort voor het voortgezet speciaal onderwijs
(VSO). Is het VSO voorbereid op hun taak en hoe
vullen ze deze in? Onderzoek van TNO brengt hier-
in duidelijkheid; de resultaten van een door hen uit-
gevoerde inventarisatie onder VSO-scholen delen
we met u. Deze artikelen en nog meer over scholing
brengen we onder uw aandacht in dit nummer. We
hopen dat u als lezer weer een beeld heeft van wat
speelt op het gebied van scholing en het u inspireert
in uw dagelijkse handelen om scholing, waar moge-
lijk, een plek te geven. Want, zo leert onderzoek en
praktijk, scholing loont, altijd. 

Brigitte van Lierop is redactielid van Aan de slag.
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De Vrouwenvakscholen (VVS) waren zo’n 20 jaar lang een begrip in opleidingenland. De scholen

hielpen – veelal allochtone en herintredende – vrouwen bij de integratie en re-integratie op de

Nederlandse arbeidsmarkt. Totdat de stichting in 2002 failliet ging. Na tien jaar is er weer nieuw

leven geblazen in de VVS. Wat is het nieuwe concept precies en wat is het bestaansrecht van deze

nieuwe school? We spreken hierover met Aura Laumen, directeur Calder Holding, de initiatief-

nemer van Capabel Vrouwenvakschool (Capabel VVS).

markt? Aura: ‘Wij spelen in op de vraag
op de arbeidsmarkt en het mobiliseren
van het onbenutte arbeidspotentieel in
Nederland. Het zijn de mechanismen
van vraag en aanbod die weer ruimte
scheppen voor ons aanbod. Zo is er
behoefte aan geschoold personeel in de
sector Zorg en Welzijn (ten minste MBO
niveau 2). Werk dat nog steeds vooral
door vrouwen wordt verricht. In de
samenwerking met een ROC wordt een
BBL-traject (Beroeps Begeleidende Leer-
weg) aangeboden, waardoor er zo goed
als zeker sprake is van baangarantie’.

Zoektocht naar financiering
Waarom hebben jullie juist voor deze
doelgroep gekozen om aan de vraag van
de arbeidsmarkt te voldoen? Aura: ‘Dat
was voor ons geen moeilijk vraagstuk.
We waren al bedreven in de toeleiding
naar werk en hebben veel ervaring met
werkzoekenden in achterstandswijken.
Ook hadden we al ervaring opgedaan
met het inspelen op de situatie van

werkzoekenden van allochtone afkomst
en waren de afgelopen jaren intensief
betrokken bij inburgeringstrajecten. De
verbinding was daarom snel gemaakt.
We wilden vrouwen van allochtone
afkomst een vervolg bieden op hun
inburgering. Dat brengt echter wel een
probleem met zich mee. Deze doorstart
of doorburgeraars zijn niet uitkerings-
gerechtigd. Dus hoe kunnen we dan de
opleiding, stage en plaatsing financie-
ren? Het antwoord op deze vraag von-
den we in een unieke samenwerking
tussen een publieke onderwijsinstelling
en onze private diensten’. 

Samenwerking
Hoe ziet die unieke samenwerking met
een scholingsinstituut er uit? We zagen
dus de personele behoefte, we zagen de
ingeburgerde vrouwen zonder werk en
we wisten dat een ‘scholingspartner’ uit-
komst kon bieden. Samen met een ver-
tegenwoordiging van ROC Midden
Nederland hebben we bij enkele minis-
teries verkend wat de mogelijkheden
waren. Uiteindelijk kregen we houvast
bij het ministerie van Onderwijs. De
doelgroep valt onder een reguliere rege-
ling en kan in contractonderwijs de
opleiding volgen. Voorwaarde is dat
ongeveer 35% van de middelen besteed
wordt door het ROC. De werkverdeling
binnen capabel VVS is dat de school
hoofdzakelijk het opleidingsdeel (Capa-
bel biedt wel de taalopleiding) verzorgt
en de marktpartij de werving, toeleiding
en begeleiding. Zo doet ieder waar die
goed in is. Wij werven actief, leggen in
de stadswijken huis aan huis bezoeken
af, leggen contacten op buurtmarkten,
kortom zijn op die plekken te vinden
waar we de vrouwen verwachten’. 

THEMA Opleiden

Door Roel Cremer

Doorburgeren, dat is wat de nieuwe
Vrouwenvakschool haar cursisten biedt.
Maar wat is doorburgeren eigenlijk? Is
het een woordspeling op inburgeren om
aan te geven voor welke gevallen
gewoon inburgeren niet voldoende is?
Nee, het gaat over meer kansen op parti-
cipatie of leren en werken voor inburge-
raars die hun wettelijk verplichte traject
voltooid hebben. Valt dat niet onder de
reguliere toeleiding naar werk? Ja, en in
dat verband zijn accenten nodig op de
dienstverlening die de VVS haar studen-
ten biedt, zodat de kansen op participatie
vergroot worden.

Taalniveau
Aura Laumen: ‘Na het inburgeren bie-
den wij nu voor de duur van 18 maan-
den een opleiding en stage Zorg en
Welzijn op MBO niveau 2 aan, het
‘doorburgeren’ dus. Het is een volwaar-
dige opleiding (Crebo-erkend) van vier
dagen per week. Bij de instroom blijkt
de beheersing van het taalniveau van de
vrouwen niet altijd voldoende te zijn.
Als de cursist niveau A2 heeft, dan bie-
den we de cursist een extra dag per
week aan om niveau B1 te bereiken (het
criterium om te slagen voor het inbur-
geringsexamen is niveau A2). Elke tien
weken start een nieuwe groep. Bij het
aanbieden van de vier lesuren per dag
houden we rekening met reguliere
schooltijden. Daarnaast wordt de scho-
ling in de woonbuurt georganiseerd
zodat het eventuele brengen en ophalen
van kinderen goed te regelen is’.
Waarom in deze tijd van krapte speci-
fieke aandacht voor de positie van laag-
geschoolde vrouwen op de arbeids-

Doelgroep

De doelgroep van de Capabel Vrou-
wenvakschool is de ‘niet uitkeringsge-
rechtigde’ (nuggers) vrouw, meestal
van allochtone afkomst. De accenten
komen te liggen bij werkgeversvaar-
digheden, zoals gebruik van de Neder-
landse taal en vakgerichte werkne-
mersvaardigheden. Deze combinatie
van factoren legitimeerde een ver-
nieuwde invulling van de vrouwen-
vakschool. Factoren die voldoende
reden gaven voor een verlate ‘door-
start’ van de vrouwenvakschool.
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Wat ging er mis in het nabije verleden
met het in de lucht houden van de
VVS? Aura Laumen: ‘Voortdurend was
al aan de orde hoe kostendekkend
gewerkt kon worden. Reguliere ROC’s,
private scholingsinstellingen en re-inte-
gratiebedrijven hadden hun aanbod
geformuleerd op de markt waarop de
vrouwenvakscholen zich bevonden. Zo

waren er rond 2003 vijf Vrouwevak-
scholen in Nederland waar ongeveer
1.200 vrouwen een ICT-opleiding volg-
den. Hiervan kwam ongeveer 80% aan
het werk. In 2002 is de VVS failliet
gegaan en overgegaan naar de Calder
Holding, waar de naam een ‘slapend’
bestaan leidde. Capabel VVS is pas dit
jaar opgestart. Je zou dus kunnen spre-
ken van een soort ‘winterslaap’ van het
concept vrouwenvakschool. Er werd een
middenweg gevonden tussen publieke

en private samenwerking onder de bena-
ming Capabel VVS. Onder deze vlag
wordt nog steeds samengewerkt.’ 

Motief
Wat is het motief voor deze vrouwen
om mee te doen? ‘Heel eenvoudig: geld,
het verhogen van het gezinsinkomen.
Een enkele keer zijn er nog problemen

met de mannen die principiële bezwaren
hebben tegen een extern werkende echt-
genoot. Nu beschikken niet alle vrou-
wen/gezinnen over de financiële midde-
len om aan het traject deel te nemen.
Zoals voor iedere MBO’er geldt, moet 
er collegegeld betaald worden. Het niet
kunnen starten vanwege de financiën
kan dan een vervelende teleurstelling
zijn. Voor de vrouwen die dat echt niet
lukt willen we een fonds oprichten’. Is
het niet wat vreemd of ongeloofwaardig

wanneer een commerciële instantie die
fondsen beschikbaar stelt? ‘Dat mag zo
lijken maar we zien de reservering en
investering als een win-winsituatie. Het
meisje dat met haar moeder of tante mee
kan naar een opleiding zal zonder twijfel
de mond tot mond reclame doen waar-
door het project weer meer vrouwen kan
helpen’.

Te mooi?
Het klinkt allemaal te mooi om waar te
zijn in deze tijd van toenemende werk-
loosheid en een stagnerende economie.
Er waren vast ook veel problemen om
aan te pakken? ‘Natuurlijk was er veel
overleg en argumentatie nodig op het
vlak van het lokale ROC-beleid en de
nationale politiek. De landelijke ROC’s
zaten niet te springen om het extra
werk. Toch bleek al snel dat een ‘oude’
samenwerkingspartner ROC Midden-
Nederland mee kon werken in een lan-
delijk netwerk.

Politieke terughoudendheid
Een ander obstakel lag bij de nationale
politiek die absoluut niet meer op de
lijn van doelgroepenbeleid zit. Daar-
naast is er enige politieke terughou-
dendheid waar het gaat om te nadruk-
kelijke aandacht voor burgers van
allochtone afkomst. Naast uitgesproken
tegenstanders hebben we ook promi-
nente politieke steun, zoals van Jolanda
Sap van GroenLinks’. 

Tijdelijke oplossing
Ziet u de heroprichting van de VVS als
een tijdelijke oplossing voor de persone-
le krapte in de sector Zorg en Welzijn?
‘De positie van de VVS fluctueert mee op
krachten van vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt. Nu zijn er veel vrouwen
die de opleiding willen volgen. De stages
lukken en er wordt voorzien in veel
vacatures. Naast het verhogen van de
(economische) zelfstandigheid van de
vrouwen verdubbelt ook het gezinsinko-
men als vrouwen gaan werken’. 

Roel Cremer is lid van de redactieraad
van Aan de slag.

‘Na afloop is er zo goed als zeker
sprake van een baangarantie’
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Meer jongeren met beperkingen moeten aan het werk. Dat is niet eenvoudig, zeker niet in tijden

van crisis. Domeinen als (speciaal) onderwijs, jeugdzorg en jeugd-ggz beïnvloeden latere Wajong-

instroom. Hoe kan deze keten latere arbeidsparticipatie bevorderen en instroom in de uitkering

voorkomen? TNO onderzocht in 2011 hoe vso-scholen in cluster-3 en 4 hun leerlingen (zie kader)

voorbereiden op betaalde arbeid en wat de rol van het netwerk daarbij is.

Door Jan Besseling en 
Saskia Andriessen

De Wajong-instroom is het afgelopen
decennium sterk toegenomen. Vooral
kinderen en jongeren met gedragsmoei-
lijkheden zorgden voor een grote toe-
name. Het kabinet wil daarom de pre-
ventie vóór het achttiende jaar verbete-
ren en de arbeidsparticipatie stimule-
ren. TNO heeft in 2009 een risicomo-
del ontwikkeld dat de invloed op
Wajonginstroom beschrijft van diverse
beleidsterreinen waarmee jongeren met
beperkingen te maken krijgen voor hun
achttiende jaar, waaronder het speciaal
onderwijs. Daarnaast heeft het voortge-
zet speciaal onderwijs (vso) als nieuwe
wettelijke taak om invulling te geven

gen benaderd om deel te nemen aan een
onderzoek via een web-enquête naar
invulling en resultaten van arbeidsvoor-
bereiding en -toeleiding. Van de 138
cluster-3 aangeschreven vestigingen
hebben we 71 vragenlijsten ontvangen
(responspercentage 51%), van de 176
cluster-4 vestigingen 58 (32%). 18 vra-
genlijsten zijn deels ingevuld. Drie
respondenten hebben zowel cluster-3
als cluster-4 als doelgroep; hun ant-
woorden wegen voor de helft voor
cluster-3 en voor de helft voor cluster-
4. Vso-scholen uit de provincie Gelder-
land zijn iets minder sterk vertegen-
woordigd dan verwacht. 
Het onderzoek onder vso-scholen is
een eerste stap in het opzetten van een
cohortstudie onder leerlingen van het

Betaalde arbeid door 
speciaal onderwijs

aan arbeidstoeleiding. Het belang van
een goede voorbereiding op werk wordt
voor de jongeren in kwestie steeds gro-
ter vanwege bezuinigingen in de sociale
zekerheid. Bovendien is werk altijd al
de beste manier om mee te doen in de
samenleving.
TNO heeft, in samenwerking met
LVC3, LVC4 en Edunova/het KAN, in
juni 2011 324 vso-scholen/vestigin-

Cluster-3 scholen zijn voor kinderen
met verstandelijke en/of lichamelijke
beperkingen, langdurige ziekte of
epilepsie. Scholen in cluster-4 zijn
voor kinderen met een gedragshan-
dicap of psychiatrische problemen.
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vso. Van deze leerlingen stroomt nu de
helft de Wajong in (deels meteen na
school, deels later). De komende jaren
wil TNO onderzoek uitvoeren onder de
jongeren en hun ouders. Door de jonge-
ren langere tijd te volgen, ontstaat meer
inzicht in de mogelijkheden van de vso-
scholen om meer jongeren met beper-
kingen betaald aan het werk te krijgen
en uitkeringsafhankelijkheid te vermij-
den.

Voorbereiden op werk
Nagenoeg alle scholen bereiden (een
deel van) hun leerlingen voor op de
arbeidsmarkt en bieden het uitstroom-
profiel ‘Arbeidsmarktgericht’ aan. We
zijn nagegaan of en in welke mate de
vso-scholen bij de voorbereiding van

hun leerlingen op betaalde arbeid
gericht zijn op de reguliere, regionale
arbeidsmarkt (zie tabel 1).
De meeste scholen scoren redelijk tot
goed op hun arbeidsvoorbereiding. Zo
geeft ongeveer 80% van de scholen aan
dat ze het aanbod aan sectoren/func-
ties (in meerdere of mindere mate)
afstemmen op de regionale arbeids-
vraag. Ook geven de meeste scholen de
opleidingstrajecten vorm in overleg
met kenniscentra, branches of werkge-
vers. Dat bij bijna 30% van de VSO-
scholen in cluster-4 externe stage geen
verplicht onderdeel is in het arbeids-
marktgerichte uitstroomprofiel, zou
kunnen komen doordat sommige
scholen onderdeel zijn van justitionele
inrichtingen. 

Twee onderdelen lijken nog te weinig
aandacht te hebben bij de scholen. Rela-
tief veel vso-scholen informeren stage-
bedrijven (nog) niet over wettelijke
voordelen bij het aannemen van hun
leerlingen. Terwijl uit de antwoorden
van de scholen blijkt dat hun leerlingen
vooral aan het werk komen bij de
bedrijven waar ze stage hebben gelopen.
En bijna 30% van de cluster-3 scholen
biedt hun leerlingen geen sollicitatie-
training. Mogelijk vinden deze scholen
dat niet nuttig omdat met name leerlin-
gen met verstandelijke beperkingen
vaak niet zelfstandig solliciteren.
Winst is er te boeken als ook de overige
scholen hun arbeidstoeleiding richten
naar de regionale arbeidsmarkt. Bij de
scholen die hier nu al positief op scoren
is vooral winst te boeken op de mate
van externe gerichtheid. Deze is nog
niet zo groot. Zo stemmen de scholen
hun aanbod ‘in geringe mate’ af op de
regionale arbeidsmarkt. Op driekwart
van de scholen krijgen niet alle leerlin-
gen een sollicitatietraining.

Netwerk voor arbeids-
toeleiding
Arbeidstoeleiding (ATL) is geen activi-
teit die door de vso-school alleen uitge-
voerd moet worden. Bij arbeidstoelei-
ding is een goede samenwerking een
belangrijke succesfactor. De scholen
noemen UWV als belangrijkste samen-
werkingspartner. In ons onderzoek
hebben we het netwerk rond arbeids-
toeleiding van de vso-scholen in kaart
gebracht. In de helft van de regionale
netwerken van de scholen participeert
een re-integratiebedrijf, wel ontbreken
werkgevers of werkgeversorganisaties
in het merendeel van de netwerken. De
samenwerking met gemeenten, naast
die met UWV, was een belangrijk aan-
dachtpunt in ons onderzoek. Gemeen-
ten krijgen de komende jaren een steeds
belangrijkere rol bij arbeidstoeleiding
van jongeren met beperkingen. Zowel
vanuit de voorgenomen beleidswijzi-
gingen in onderwijs, jeugdzorg als door
de invoering van de Wet werken naar
vermogen krijgen zij meer verantwoor-

Tabel 1 Arbeidsmarktgerichtheid van vso-scholen

Tabel 2 Netwerk van vso-scholen en samenwerking met UWV en gemeenten

Cluster 3 Cluster 4
N=58 N=52

Biedt uitstroomprofiel arbeid 93% 95%

Stemt aanbod van sectoren en functies af op regionale 
arbeidsmarkt 83% 77%

Geeft opleidingstrajecten vorm in overleg met Kenniscentrum,  
branches of werkgevers 84% 80%

Externe stage verplicht in arbeidsmarktgericht uitstroomprofiel 96% 71%

Informeert stagebedrijven over (wettelijke) voordelen 72% 48%

Stimuleert leerlingen tot bijbaantjes 87% 94%

Geeft leerlingen sollicitatietraining 71% 83%

Cluster 3 Cluster 4
N=58 N=52

Participeert in netwerk 75% 47%

Leerlingen afkomstig uit ... gemeenten (gem.) 13 14

Stemt ATL-beleid af met gemeente(n) 54% 52%

Werkt in praktijk samen met gemeenten aan de ATL van 
leerlingen 51% 53%

% ontevreden over deze samenwerking 78% 89%

Bespreekt met UWV of leerlingen potentiële Wajongers zijn 98% 72%

Bespreekt met UWV arbeidsmogelijkheden 98% 72%

% ontevreden over deze samenwerking 25% 52%
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delijkheden om jongeren met beperkin-
gen optimaal voor te bereiden op maat-
schappelijke participatie en deelname
aan betaalde arbeid. 

Gesprek met UWV
Niet alle vso-scholen participeren in
een regionaal netwerk. Een kwart van
de vso-scholen in cluster-3 en de helft in
cluster-4 participeert niet in een ATL-
netwerk. Wel bespreken nagenoeg alle
vso-scholen in cluster-3 met UWV of
leerlingen potentiele Wajongers zijn
en/of over arbeidsmogelijkheden
beschikken. Ruim een kwart van de clus-
ter-4 scholen bespreekt hun leerlingen
niet met UWV. Op de cluster-4 scholen
waar dit overleg er wel is, beperkt het
zich tot gemiddeld ‘sommige leerlingen’
terwijl het op cluster-3 scholen gemid-
deld ‘veel leerlingen’ betreft. 

Groot aantal gemeenten
Een opvallend punt is dat de scholen
gemiddeld te maken hebben met der-
tien tot veertien gemeenten. Slechts 3%
van de scholen heeft te maken met één

gemeente, 31% met twee tot en met vijf
gemeenten, en de rest met minstens zes
tot maximaal 125 gemeenten. Dat grote
aantal compliceert samenwerking en
afstemming met gemeenten. De helft
van de scholen stemt het beleid rond
arbeidstoeleiding af met gemeenten
en/of werkt in de praktijk met gemeen-

ten samen aan arbeidstoeleiding. Nade-
re analyse geeft aan dat de intensiteit
van de samenwerking bij het merendeel
van de scholen beperkt is. De samen-
werking blijkt niet intensiever te zijn
als een school met minder gemeenten
te maken heeft. 

Samenwerking
Opmerkelijk is dat het merendeel van
de vso-scholen die samenwerken met
de gemeenten ontevreden is over die
samenwerking (meer dan drie kwart!).

Waardoor die ontevredenheid veroor-
zaakt wordt, is helaas onbekend. Dui-
delijk is wel dat vso-scholen en
gemeenten de komende tijd moeten
investeren in samenwerking. De tevre-
denheid over de samenwerking met
UWV is beter, al is een kwart van de
cluster-3 scholen en de helft van de

cluster-4 scholen ontevreden over die
samenwerking. Ook hierbij is onbe-
kend wat die ontevredenheid veroor-
zaakt.

Netwerk weinig effectief
Aan de scholen die participeren in een
ATL-netwerk is gevraagd of het net-
werk ertoe bijdraagt dat hun leerlingen
aan het werk komen. Die bijdrage is
overwegend gering (volgens de helft
van de scholen) of afwezig (volgens een
derde van de scholen). Uiteindelijk gaat

Vaak ontbreken werkgevers in 
het netwerk van vso-scholen
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het om de vraag of de jongeren naar
maximaal vermogen maatschappelijk
gaan participeren. Een jaar na uit-
stroom volgt bij de meeste cluster-3
scholen het grootste deel van de leer-
lingen dagbesteding. Of dat ook het
maximaal bereikbare is, is de vraag. De
grootste groep cluster-3 scholen geeft
aan dat minder dan 10% van de leer-
lingen die arbeidsgericht geschoold

zijn een jaar na schoolverlaten betaald
werk heeft (figuur 1). De arbeidsdeel-
name van de leerlingen van cluster-4
scholen ligt hoger, al is het opmerke-
lijk dat een kwart van de cluster-4
scholen geen informatie heeft over
hun leerlingen na uitstroom. In de
praktijk blijkt deze informatie niet zo
gemakkelijk te verkrijgen, aldus een
van de scholen.

Relaties moeten intensiever
Het onderzoek geeft aan dat veel vso-
scholen bij de voorbereiding van hun
leerlingen op betaalde arbeid al gericht
zijn op de regionale reguliere arbeids-
markt. Ook participeert in de helft 
van de regionale netwerken een re-
integratiebedrijf, al ontbreken werkge-

vers of werkgeversorganisaties in het
merendeel ervan. De relaties met de
regionale arbeidsmarkt zijn dus veelal
wel aanwezig maar nog niet zo inten-
sief. Zeker niet zo intensief als in het
lopende project Boris waar trajecten 
in samenwerking met kenniscentra
vraaggericht worden vormgegeven, 
of zoals beoogd wordt met het initia-
tief van de Netwerkschool dat vorig

jaar is gestart (Meer informatie over
Boris kunt u vinden in Aan de slag 6,
2011). 

Grote veranderingen 
op komst
Het onderzoek is uitgevoerd op een
moment dat er veel gaat veranderen.
Niet alleen in het vso (passend onder-
wijs met daarop anticiperend de bud-
gettaire gevolgen dit schooljaar, invoe-
ring wet Kwaliteit VSO). Ook in de
sociale zekerheid en de jeugdzorg.
Vanaf 2013 vallen de jongeren met
arbeidsmogelijkheden na het verlaten
van de school niet meer onder UWV
(Wajong) maar onder de verantwoor-
delijkheid van de gemeenten (Wet
werken naar vermogen). De gemeente

is al verantwoordelijk voor de goede
uitvoering van de leerplicht, opvang
van voortijdig schoolverlaters en de
Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Daar komt de decentralisatie
van de jeugdzorg nog bij. De gemeente
krijgt een zorgplicht voor een groot
deel van de jongeren in het vso. Dat
maakt samenwerking noodzakelijk en
nuttig. De resultaten van dit onder-
zoek geven aan dat de samenwerking
nu nog vaak ontbreekt ten aanzien van
arbeidstoeleiding. Voor zover die
samenwerking wel bestaat, zijn de
scholen er niet tevreden over.
Gemeenten en vso-scholen zullen op
zoek moeten naar betere vormen van
samenwerking. Samenwerking is op
zichzelf daarbij niet het doel maar wel
om meer jongeren aan de slag te krij-
gen bij reguliere werkgevers en naar
vermogen laten participeren in de
samenleving. Kortom, een uitdaging
voor vso-scholen en gemeenten én een
kans voor deskundigen om die samen-
werking van de grond te krijgen of om
de expertise over de regionale arbeids-
markt in te brengen.

Jan Besseling en Saskia Andriessen zijn
beiden verbonden aan TNO. Voor meer
informatie over VSO kunt u terecht op
www.tno.nl. Een geannoteerde versie van
dit artikel kunt u opvragen bij
w.degroot@performa.nl.

Figuur 1 Percentage schoolverlaters dat binnen een jaar werk heeft
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Scholen stemmen hun aanbod slecht
af aan de regionale arbeidsmarkt
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Op 7 maart jl. is het ontwerpadvies ‘werk maken van scholing, advies over de postinitiële scho-

lingsmarkt’ verschenen. In dit advies houdt de Sociaal Economische Raad een warmhartig pleidooi

voor meer dynamiek op de scholingsmarkt voor werkenden. Ontwikkelingen als vergrijzing, glo-

balisering en technologische innovaties vragen daarom, zo schrijft de SER in zijn advies. In dit arti-

kel betoog ik, dat wat geldt voor werkenden, wellicht temeer geldt voor werkloos werkzoekenden. 

liteit (baan-baanmobiliteit) en de baan-
vindkansen voor werkzoekenden onder
druk staan en steeds meer onder druk
komen te staan (zie figuur 3). Scholing is
dan een belangrijk instrument om de
transitie van de ene baan naar een andere
baan of van niet-baan naar baan mogelijk
te maken.

Aansluiting verslechterd
De aansluitingsindicator laat een groot
verval zien tussen 1970 en 1989. Na
1989 is een lichte stijging te zien tot
1994. Vervolgens is de aansluitingsindi-
cator constant (maar op een lager niveau
dan in het tijdvak 1970-1980) tot 2000.

Na 2000 treedt dan weer een licht verval
op. Over 35 jaar is sprake van een aan-
zienlijk verslechterde aansluiting op de
arbeidsmarkt. In 2010 is de CBS-publi-
catie Twee eeuwen beroepsbevolking
verschenen. Deze geeft een doorzicht
van de belangrijkste trends (over een
periode van 200 jaar) op het terrein van
de ontwikkeling van vraag en aanbod,
vacatures en beroepsbevolking. In deze
publicatie presenteert het CBS een
modelmatige spanningsindicator, die de
kwalitatieve en kwantitatieve discrepan-
ties op de arbeidsmarkt in beeld brengt.
Figuur 4 laat de uitkomsten van deze
spanningsindicator zien.

Over het belang
van scholing

THEMA Opleiden

Belgie       Denemarken       Duitsland (incl. voormalig DDR)       Frankrijk       Nederland
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Door Kees van Uitert

Nederland kent volgens het CBS in
februari 2012 469 duizend werklozen.
Dat is zes procent van de beroepsbevol-
king. In verhouding tot andere Europe-
se landen is dat laag. De afgelopen vier
maanden is de werkloosheid licht
gestegen, maar van juli 2011 tot okto-
ber van dat jaar was er een forse toena-
me. Nederland is helaas bezig met een
inhaalslag qua werkloosheidsniveau.
Dat blijkt des te meer als we de ontwik-
keling van de werkloosheid in Neder-
land vergelijken met ons omringende
landen (figuur 1). Dat geldt nog sterker
als we de ontwikkeling van de jeugd-
werkloosheid in Nederland vergelijken
met die in Duitsland (figuur 2). De
jeugdwerkloosheid ligt in Nederland
inmiddels hoger. 

Gebrek aan baancreatie
Het is dus niet zo best gesteld met de
ontwikkeling van de werkloosheid. Daar
zijn verschillende oorzaken voor aan te
geven. Gebrek aan baancreatie door bij-
voorbeeld het ontbreken van consumen-
tenvertrouwen is een belangrijke. De
bouw ligt op zijn gat vanwege de hypo-
thekenmarkt. Maar even zo belangrijk is
dat er ook sprake is van een verslechterde
aansluiting tussen vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt, waardoor de arbeidsmobi- Figuur 1 Werkloosheidspercentage int. definitie. Bron: Eurostat, 2012
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De figuur maakt duidelijk dat er sprake
is van een licht oplopende spanning op
de arbeidsmarkt in de afgelopen paar
jaar. Daar staat tegenover dat de relatie-
ve spanning op de arbeidsmarkt in de
jaren tachtig veel groter was. Als we dan
de afgelopen decennia vergelijken met
het tijdvak 1950-1970, dan is er een
zekere tendens van een oplopende
spanning tussen vraag en aanbod. Het
CBS constateert dan ook : ‘Opvallend is
dat de laatste jaren de kwalitatieve dis-
crepanties sterk zijn toegenomen. Vol-
gens de schattingen is de aard van de
werkloosheid in recente jaren wezenlijk
anders dan in de dertiger jaren. Momen-
teel domineren kwalitatieve discrepan-
ties.’ Daarmee zijn er indicaties dat – op
langere termijn bezien – de kwaliteit
van de aansluiting tussen vraag en aan-
bod op de arbeidsmarkt is afgenomen.

Arbeidsmobiliteit
Het CBS heeft in kaart gebracht hoe de
arbeidsmobiliteit zich tussen 2000 en
2008 heeft ontwikkeld. Daarbij gaat het
om antwoorden op vragen als:
• Wat zijn kenmerken van instromers

in een baan, hoeveel mensen gaan
vanuit een uitkering aan de slag, hoe
is het gesteld met de instroom van
schoolverlaters?

• Wat zijn kenmerken van baan-baan-
mobiliteit, binnen sectoren en tussen
sectoren?

• Wat zijn kenmerken van uitstromers
(naar inactiviteit, naar een uitkering,
naar pensioen)?

Zonder nu op de resultaten vooruit te
lopen, kan worden gesteld dat:
• de arbeidsmobiliteit tussen 2000 en

2008 is gedaald (van bijna 21% in
2000 tot ruim 19% in 2008);

• het aandeel intersectorale mobiliteit
is gestegen. Was in 2000 54% van de
arbeidsmobiliteit intersectoraal, in
2008 was dat 56%;

• de instroomkansen op een baan voor
werkzoekenden met een uitkering
tussen 2000 en 2008 zijn gedaald.
Was van de instromers in 2000 ruim
9% uitkeringsgerechtigd, in 2008
was dat nog maar ruim 7%.

Duitsland (incl. voormalig DDR)      Nederland
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Figuur 2 Jeugdwerkloosheid int. definitie. Bron: Eurostat, 2012

Figuur 3 Indicator aansluiting. Bron: Eurostat, 2012

Figuur 4 Relatieve spanning op de arbeidsmarkt, werkloosheidspercentage en percentage vacatures.

Bron: CBS, twee eeuwen beroepsbevolking, 2010
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Nu is de arbeidsmobiliteit en de omvang
daarvan ook conjunctureel bepaald. In
tijden van economische opleving is de
mobiliteit groter dan in een tijd van cri-
sis. Het is de verwachting dat de
omvang van de arbeidsmobiliteit, die in
de tijd van economische opgang tot
2008 al is gedaald, een flinke knauw
heeft gekregen na 2008. Kortom, de
aansluiting op de arbeidsmarkt is ver-
slechterd, de structurele component in
de werkloosheid is groter geworden, de
arbeidsmobiliteit is wellicht mede daar-
door gedaald en de instroomkansen op
werk voor werkloos werkzoekenden
zijn verminderd. 

Scholing is van belang
Terug naar het SER-advies. Op pagina
47 staat het volgende te lezen:
‘De raad betreurt de teruglopende inzet
van scholing bij re-integratie van werk-
zoekenden, met name waar het de scho-
ling van lager opgeleiden en ouderen
betreft. Uit recente ervaringen met het
inzetten van korte opleidingen, gericht
op het behalen van een certificaat, bij-
voorbeeld een VCA-veiligheidscertificaat
of een heftruckcertificaat, blijkt dat deze
zeer effectief zijn. Er is echter sprake van
een vorm van marktfalen voor langdurig
werkloze en lager opgeleide niet uitke-
ringsgerechtigden waar het gaat om
functiegerichte scholing voor banen in
tekortsectoren/functie’s.
De raad bepleit dan ook dat de overheid
voor langdurig werklozen en lager
opgeleiden niet uitkeringsgerechtigden,
het mogelijk maakt om functiegerichte
scholing te volgen in relatie tot tekort-
functies. Vormen zoals leerwerktrajec-
ten behoren daarbij tot de mogelijkhe-
den.’

Korte trainingen
Dat de deelname aan postinitiële scho-
ling achterblijft in internationaal per-
spectief blijkt ook uit de cijfers. De
deelname ligt in Nederland volgens
Eurostat (16,5% in 2010) weliswaar
ruim boven het Europees gemiddelde
(EU-27: 9,1%, EU-15: 9,6%), maar
relatief gezien is de stijging minder

hard. Kijken we naar het aantal uren
dat wordt besteed aan postinitiële
scholing dan blijkt dat in Nederland
per deelnemer aanzienlijk minder uren
aan scholing wordt besteed (59 uur)
dan het OECD-gemiddelde (76 uur).
Kortom, de scholingsinfrastructuur in
Nederland is gericht op korte trainin-
gen, het bijhouden van het vak en veel
minder op omscholing richting een
andere baan. 

Uitgaven lopen terug
Wat ik hier stel over de scholing van
werkenden, geldt des te sterker voor de
scholing voor werkzoekenden. Tabel 1

laat voor enkele jaren in procenten van
het BBP zien wat landen uitgeven aan
activerend arbeidsmarktbeleid, waaron-
der scholing.
Hoewel de uitgaven aan activerend
arbeidsmarktbeleid in Nederland hoger
liggen dan het Europees gemiddelde,
geven we minder uit dan in landen als
België en Denemarken. Sterker nog,
waar de uitgaven in Europa groeien,
lopen deze in Nederland terug met 8%.
Ook de SER heeft geconstateerd dat het
aandeel van de scholingskosten in het
gemeentelijk re-integratiebudget is
gedaald van 8% in 2008 tot 5% in 2010.

Scholingsaanbod
Nederland heeft een goed toegeruste
beroepsbevolking nodig. Daarbij is het

van belang dat er een scholingsaanbod
is dat werknemers toerust op de uitoe-
fening van een andere functie en werk-
lozen hier naartoe schoolt. Beide ele-
menten staan onder druk, de aanslui-
ting op de arbeidsmarkt is verslechterd
en de arbeidsmobiliteit is ook vermin-
derd. Dat treft werklozen harder dan
werkenden. Met deze observatie in het
achterhoofd is het des te erger dat de
scholingsuitgaven verminderen juist
voor diegenen die niet actief participe-
ren. Alle sectoren in de Nederlandse
economie kennen tegelijkertijd over-
schotten en tekorten. Zelfs in een sec-
tor zoals de bouw is er een grote

behoefte aan betonboorders, glazen-
zetters en isoleerders. 

Stap over sectoren heen
De budgetten voor postinitieel oplei-
den lopen vaak via de O&O-fondsen.
Deze werken tot op heden primair in
het belang van de eigen sector. De
opleidingsmiddelen worden vooral
gebruikt voor het scholen van vak-
krachten in de eigen sector. Denk daar-
om over de eigen sectorgrenzen heen.
Samenwerking tussen fondsen kan
namelijk de intersectorale mobiliteit
en de arbeidsmarktperspectieven voor
werklozen vergroten. De komende
jaren – en niet alleen in de zorg – zul-
len meer sectoren met tekorten te
maken krijgen. Dan is van belang dat
met inzet van scholingsinstrumenten
de arbeidsmobiliteit wordt verhoogd,
werkenden van overschotsectoren 
naar tekortberoepen worden omge-
schoold en werklozen de arbeidsper-
spectieven krijgen die henzelf niet
alleen sterker maken en verder bren-
gen, maar ook bevorderlijk zijn voor
onze economie!

Kees van Uitert is Senior adviseur beleid
bij de Raad voor Werk en Inkomen.

THEMA Opleiden

Tabel 1 % BBP besteed aan activerend 
arbeidsmarktbeleid

Veel sectoren zullen binnenkort 
te maken krijgen met tekorten

2005 2009 +/-

Nederland 0,86 0,79 -8%

EU-27 0,51 0,54 +6%

Duitsland 0,61 0,61 0%

Denemarken 1,27 1,17 -8%

België 0,87 1,19 +37%
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Al een aantal jaren op rij be-

steden gemeenten minder 

re-integratiegeld aan scholing

van bijstandsgerechtigden. In

2010 werd vijf procent van het

werkdeel Wwb besteed aan

scholing. Twee jaar eerder ging

het nog om acht procent. Toch

vinden er bijzondere initiatie-

ven plaats waar gemeenten,

samen met werkgevers en

opleidingsinstituten, scholing

voor werklozen mogelijk

maken. Eén zo’n initiatief is 

de scholing van bijstandsge-

rechtigden in het metaalvak.

Aan de Slag bezocht deze

opleiding in Doetinchem, dat

onderdeel uitmaakt van de

Bedrijfstakschool Anton Tij-

dink.

Door Sjaak Koehler en 
Mechelien van der Aalst

In Doetinchem en omstreken is de
Bedrijfstakschool Anton Tijdink al sinds
jaar en dag een begrip. In 1988 werd de
school opgericht op initiatief van een
aantal werkgevers. Meer dan tachtig
metaalbedrijven uit de regio zijn op dit
moment betrokken bij de school. De
school leidt via dagopleidingen op tot
metaalbewerker, verspaner, monteur
mechatronica, lasser en nog veel meer.
De opleiding kent twee varianten:
• BBL-traject (vanuit een dienstver-

band bij één van de aangesloten
bedrijven)

• BOL-traject (met een stage bij een
aangesloten bedrijf)

Daarnaast zijn er ook maatwerktrajec-
ten mogelijk.
In 2008 hebben een aantal gemeenten,
werkgevers en de school de koppen bij
elkaar gestoken omdat er ook behoefte
was om de drempel tussen uitkering en
werk in de metaal te verkleinen.

Nieuwe leerlingen
In 2009 is de Anton Tijdink school
gestart met de nieuwe vestiging. In een
paar weken heeft men met hulp van de
leerlingen uit de dagopleiding de beno-
digde inventaris gefabriceerd om aan de
slag te kunnen gaan. Inmiddels staat er
een goed geoutilleerde bedrijfshal, waar
onder streng toezicht van Benny Dek-
kers en Enrico Peters de eerste barrière
richting bedrijfsleven wordt geslecht.
Elke zes weken wordt er een 13-weekse
opleiding gestart voor zes personen met
een bijstandsuitkering (leeftijd 21+).
Voor gemeenten gaat dat om een forse
investering (s 7.000 per persoon), maar
die heeft men er graag voor over.
Zolang dat geld er nog is en het resulta-
ten oplevert, uiteraard. 

Op de werkplaats wordt geconcen-
treerd gewerkt. In dit verkorte traject
worden deelnemers op niveau 1 MBO
gebracht. Eén jongen is wel in voor een
geintje en laat vlak achter onze rug een
lasbrander met een flinke plof aanslaan.
Even schrikken. Erg gedreven wordt in
die weken toegewerkt naar een mees-
terproef. De leerlingen kunnen daarbij
zelf hun onderwerp kiezen. Vooral
haarden en vuurkorven staan in allerlei
stadia van aanbouw opgesteld in de
werkruimte. Fikkie stoken blijkt in
Doetinchem dus erg populair.

Succes?
Alleen met een vakgerichte scholing van
dertien weken redden bijstandsgerech-
tigden het niet richting metaal. Toch is

Het gelijk van de
Anton Tijdink school
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het traject een succes. Er wordt een uit-
stroompercentage van 65% gerealiseerd
richting werk in de metaal, en dat is erg
hoog in dit soort trajecten. Dit goede
resultaat wordt bereikt dankzij een hech-
te samenwerking en erg korte communi-
catielijnen tussen de betrokken partijen.
Te weten gemeenten, bedrijven en de
Bedrijfstakschool Anton Tijdink.

Succes verklaard
Wat verklaart dit succes als we beden-
ken dat een stoomcursus van dertien
weken nooit voldoende vakmanschap
kan leveren voor de metaalbedrijven?
Een belangrijke voorwaarde voor het
succes lijkt te zitten in de verwevenheid
van bedrijfsleven met de school. Het is
de bedoeling dat de leerlingen in de
bedrijven verder leren. De bedrijven zien
vergrijzing als groot probleem en zij heb-
ben baat bij gemotiveerde zij-instromers.
Doorleren kan ook vanuit de bedrijven
zelf verder geregeld worden. Dat kan
eventueel met maatwerktrajecten die de
Bedrijfstakschool Anton Tijding aan-
biedt. Wanneer de school aanklopt bij
een metaalbedrijf met de vraag om het
eens te proberen met een bijstandsge-

rechtigde, kent het bedrijf degenen die
verantwoordelijk zijn voor de opleiding.
Benny is één van degenen die de oplei-
ding feitelijk verzorgt. Een werkgever
hierover: ‘als ze het bij Benny drie maan-
den volhouden, dan houden ze het bij
mij ook wel vol’. Niet dat Benny voor
boeman speelt. Maar regels die er zijn,
moet je wel volgen. Zeker bij leerlingen

die alleen nog maar basale principes heb-
ben geleerd, is het belangrijk dat werkge-
vers weten dat het met leergierigheid,
discipline en motivatie wel goed zit. Dit
is een belangrijke voorwaarde om ‘het
maar eens te proberen’, ‘ook in situaties
dat je strikt genomen niemand nodig
hebt.’

Financiering
Dit is niet het hele verhaal om het suc-
ces te kunnen verklaren. Zonder
gemeenten die de leerlingen leveren en
voor de noodzakelijke financiering zor-

gen, gebeurt er niets. Er is een screening
nodig om te kijken of zo’n opleiding
wel past bij de bijstandsklant in kwestie
en of het risico op uitval niet te groot is.
Zomaar eens proberen is er niet bij,
daarvoor zijn de kosten voor de
gemeenten en is het afbreukrisico voor
dit traject te hoog. Ook als de opleiding
met goed succes is doorlopen, maakt

het uit of een gemeente met wat wis-
selgeld bij een werkgever kan aanklop-
pen: ‘je moet de werkgever verleiden
en dan is het wel handig als je niet
onbemiddeld bent’. Leerlingen kunnen
beginnen via een stage. In zo’n verken-
ningsfase tussen werkgever en leerling
is het mogelijk om te werken met een
loonkostensubsidie. Werkgevers vin-
den het jammer dat die subsidie nu tel-
kens moet worden uitonderhandeld.
‘Dat ging voorheen wat makkelijker.
Toch lijkt het hier niet vaak op stuk te
lopen.’ 

THEMA Opleiden

Zomaar eens proberen is er niet bij,
daarvoor zijn de kosten te hoog
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De laatste verklaring voor het succes van
de tweede vestiging, waar de stoomcur-
sus voor bijstandsgerechtigden plaats-
vindt, is de ondersteuning door de al
bestaande vestiging. De eerste vestiging
bepaalt de slagkracht van vestiging twee.
Want anders: geen inhoudelijke ‘know
how’, geen improviserend vermogen om

de boel in korte tijd op poten te zetten
en geen netwerk van werkgevers waar 
de leerlingen aan de slag moeten zien te
komen.

Succes komt niet vanzelf
Het is mooi dat mensen met een uitke-
ring een kans op de Anton Tijdink
school krijgen geboden. Het is ook fijn
dat werkgevers in de regio niet te kies-
keurig zijn en kansen bieden aan dege-
nen die het echte metaalvak nog moe-
ten leren. Maar het bouwwerk van suc-

ces is dun. Dat begint al bij de gemeen-
ten die fors in de buidel moeten tasten
om de opleiding te betalen. Andere tra-
jecten zijn veel goedkoper, maar zijn
vaak minder succesvol. Gemeentebe-
sturen zouden weleens op basis van een
simpel boekhoudkundig rekensomme-
tje, waarbij gekeken wordt naar de tota-

le kosten van het traject, andere keuzes
kunnen maken in de nabije toekomst.
Die angst zit er wel in. 
In het traject worden geen UWV-klan-
ten toegelaten. Waarom zouden Ww’ers
deze opleiding niet mogen volgen als de
kans op succes zo groot is? De mogelijk-
heden bij UWV zijn met het opdrogen
van het re-integratiebudget minimaal.
Daardoor is het voor Ww’ers pas moge-
lijk de opleiding te volgen na overgang
van Ww naar de Bijstand. Dit is nu een
typisch voorbeeld van het paard achter

de wagen spannen! Eerst enkele maan-
den thuis laten zitten met een uitkering
in plaats van opleiden en aan het werk
helpen in de metaal. 

Stilzitten is geen optie
Succes van de opleiding is afhankelijk
van de regionale bedrijvigheid in de
metaal. Een aantal werkgevers die we
spraken, gaven aan dat na enkele magere
jaren in 2011 de orders weer flink toe-
namen, maar dat op dit moment de situ-
atie op de markt erg onzeker is. Stilzitten
en afwachten is geen optie, dat geldt
voor de werkgevers die proberen met
innovaties meer marktaandeel te verkrij-
gen en dat geldt voor de Bedrijfstak-
school Anton Tijdink die voortdurend
moet inspelen op nieuwe ontwikkelin-
gen bij de metaalbedrijven in de regio. 

Sjaak Koehler en Mechelien van der Aalst
hebben in maart 2012 de school bezocht.
Daar hebben zij gesproken met enkele
medewerkers van de school, twee werk-
gevers en twee werkcoaches van
gemeenten.

Andere trajecten zijn goedkoper,
maar zijn vaak minder succesvol
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In 2010 werd een kleine tach-

tig miljoen uitgegeven aan

Persoonlijke Ondersteuning, in

de volksmond bekend als job-

coaching. Een voorziening

voor een arbeidsgehandicapte

met ‘Structureel-functionele

beperkingen’. Nu is er een

groot verschil tussen een job-

coach en andere voorzienin-

gen. Voorzieningen zoals een

aangepaste stoel, een leesloep

of een doventolk. Van de laat-

ste categorie kan men redelijk

voorspellen dat de noodzaak

vaststaat. Bij jobcoaching ligt

dat anders. Maar hoe dan?

Door Hans van Iersel

De laatste jaren werd jobcoaching veel
gezien als een recht waar een arbeidsge-
handicapte een beroep op kan doen.
Vanaf dit jaar zal de nadruk veel meer
komen te liggen op doelmatigheid. Is het
nodig? Waarvoor dan precies? En helpt
het? Het Arbeidsdeskundig Kennis Cen-
trum is gevraagd een model op te zetten
om de doelmatigheid te kunnen beoor-
delen. En daar lijkt men in geslaagd. 

Inhoud
De kern is dat op een ‘matchingsformu-
lier’ de discrepantie wordt blootgelegd
tussen de werkplek en de werknemer
op een vijftal categorieën. Bestaat er een
discrepantie (in arbeidsdeskundige ter-
men ‘overbelasting’ en ‘onderbelasting’
genoemd) dan is er waarschijnlijk
behoefte aan coaching. Coaching heeft
dan als doel deze discrepantie op te hef-
fen of in ieder geval werkbaar te maken.
Het matchingsformulier geeft antwoord
op de ‘waarom’-vraag. De ‘hoe’-vraag
komt ter sprake in het coachingsplan.
Dit plan is strak en ‘smart’ opgezet en
geeft aan welke doelen bereikt moeten
worden, welke activiteiten ingezet wor-
den en welke intensiteit en frequentie
dit moet hebben. De verantwoording
van de coachingsactiviteiten slaat neer
in het logboek, wat weer een rol speelt
in de verantwoording én de eventuele
nieuwe aanvraag na zes maanden.

Voordelen
Moeten we hier nu blij mee zijn? Nou
en of! Krimpende overheidsbudgetten
leiden er toe dat alles wat niet aantoon-
baar doelmatig is, ter discussie staat. Of
het nu gaat over het verhogen van de
btw op theaterbezoek, bezuinigingen

op passend onderwijs of de verkoop
van de Leopard pantservoertuigen, op
alles wat niet direct iets oplevert kan
worden bezuinigd. Het instrument Job-
coaching staat nog niet in de schijnwer-
pers, maar blijft daar buiten als het de
eigen opbrengst kan aantonen. Voor de
professionaliteit van de jobcoach zélf
heeft de nieuwe systematiek ontegen-
zeggelijk grote voordelen. Eindelijk kan
de professional kwijt wat hij of zij doet
voor zijn of haar cliënt. De jobcoach
wordt gedwongen de meerwaarde van
zijn werkzaamheden te benoemen, wat
een sterk effect kan hebben op het dis-
tilleren hieruit van de werkzame
bestanddelen. Een stap dus in de rich-
ting van verdere professionalisering.

Nadelen
Er bestaat een wet die zegt dat bij iedere
toevoeging van een regel aan een proce-
dure de kans op fouten verdubbelt.
Meer papier bij de jobcoachaanvraag
leidt tot meer foutkansen, en een fout
kan leiden tot een (voorlopige) afwij-
zing met alle moeilijkheden van dien.
Jobcoaches kunnen dus het beste zo
snel mogelijk (het kan al sinds 1 april
2012) aan de slag gaan met de nieuwe
formulieren, om de kans op fouten op
het moment dat deze procedure ver-
plicht is, zo klein mogelijk te maken.
Op dit moment wordt twee tot drie
procent van alle jobcoachaanvragen
afgekeurd. Het zou spijtig zijn als dit
percentage hoger wordt doordat de pro-
cedures niet goed worden begrepen.
Het niet toekennen van jobcoachaan-
vragen komt relatief weinig voor volgens
Frans Lanen van UWV. Tussen de twee
en de drie procent. Toch is er alle reden

Jobcoaching going
SMART

Mijn Praktijk
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Matchingsformulier

1. Werknemerprofiel 2. Werkprofiel 3. Aandachtspunten coaching
Geef een omschrijving van de werknemer als persoon. Geef een omschrijving van de werkplek In te delen naar termijnen:

• Kort
• Lang

Werknemerprofiel opgebouwd uit de volgende Werkprofiel opgebouwd uit de volgende elementen Er is een match 
elementen met focus op de punten waarin de persoon met focus op de aspecten die voor de werkplek met Er is overbelasting 
sterk is en op de punten die aandacht behoeven. name van belang zijn. Er is onderbelasting

Onderdeel Invulruimte Onderdeel Invulruimte Invulruimte

1. Capaciteiten 1. Eisen vanuit bedrijf en 
de werkplek

2. Beschrijving van de 2.Ontwikkelingsmogelijk-
manier van leren, heden en soort begeleiding
leermogelijkheden en 
voorwaarden om te 
kunnen leren.

3. De sociale context, 3. De context op en rond 
achtergrond en netwerk de werkplek

4. Betekenis en identiteit, 4. Waarden en normen op
sfeer en persoonlijkheid de werkplek (cultuur)

5. Wensen, motieven en 5. Taken, werkzaamheden
reële perspectieven en arbeidsomstandigheden 

in het bedrijf (in relatie tot 
wensen, motieven en reële 
perspectieven van de werk-
nemer)

Wat worden de doelen van coaching? Samenvatting van coachingsdoelen
Werkdoelen
1.
2.
Persoonlijke doelen
3. 
4. 

Ondertekening

Jobcoach
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toe om het afkeuren van een job-
coachaanvraag zo veel mogelijk te beper-
ken. Ook hier is het verschil tussen job-
coaching en andere voorzieningen
enorm. Het niet toekennen van een lees-
loep of een aangepaste stoel is altijd ver-
velend voor de aanvrager. 

Overwin bedachtzaamheid
Het toekennen van Persoonlijke Onder-
steuning in de vorm van jobcoaching
heeft echter nog een geheel andere com-
ponent. Naar schatting in negentig pro-
cent van de gevallen loopt een aanvraag
jobcoaching synchroon met het starten
op een werkplek. Een reguliere werkplek
realiseren voor iemand met beperkingen
is geen eenvoudige klus. Begeleiding op
de werkplek is één van de instrumenten
waardoor de bedachtzaamheid van
potentiële werkgevers kan worden over-
wonnen. Veel werkgevers zien de toe-
kenning als een ‘administratieve afhan-
deling’, als papierwerk wat altijd in orde
komt als de jobcoach zijn werk maar
goed doet. Lukt dat niet, dan schendt dat
het vertrouwen, een onmisbaar ingre-
diënt in de bereidheid van de werkgever
om iemand met een beperking in dienst
te nemen.

Aan de slag!
De tijd dringt. In de huidige crisistijd
wordt door de rijksoverheid sterk geke-
ken in welke hoeken en gaten er midde-
len worden uitgegeven waarvan het
effect niet direct meetbaar is. Aan de job-
coaches de taak om er voor te zorgen dat
het instrument Persoonlijke Ondersteu-
ning meetbaar en resultaatgericht wordt
ingezet. Een uitdaging waar een dubbele
win-win mee kan worden gerealiseerd.
Niet alleen weet de rijksoverheid waar
haar geld aan besteed wordt en wordt de
jobcoach verplicht zijn werkzaamheden
te ‘articuleren’, maar ook krijgt de
arbeidsdeskundige terugkoppeling over
wat er feitelijk met zijn clienten gebeurt
en, last but not least, krijgt de client een
nóg meer op maat gesneden begeleiding. 

Hans van Iersel is lid van de redactieraad
van Aan de slag

Mijn Praktijk
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Door Bianca Rebergen en 
Chantal Vos

Christiana heeft een werkgever veel te
bieden, daar is geen twijfel over moge-
lijk. Ze heeft na een ernstig ongeluk een
Wsw-indicatie gekregen en vanaf die
tijd zijn we bezig met het zoeken naar
een goede werkplek voor haar. Ze heeft
zes jaar in een rolstoel gezeten, maar
heeft daarna weer langzaam leren lopen.
Door een operatie vorig jaar en compli-
caties na die operatie zit ze nu alweer
een jaar in een rolstoel. Er is een kans
dat ze misschien haar onderbeen moet
missen. 

Niet op rolletjes
Haar privéleven loopt ook niet bepaald
op rolletjes. Haar man heeft een heel
bizar kite-ongeluk gehad en heeft hier
veel lichamelijke en psychische beper-
kingen aan overgehouden. Ook hij
heeft inmiddels een Wsw-indicatie
aangevraagd, maar werkt voorlopig nog
in de dagbesteding. Door deze omstan-
digheden hebben ze het financieel niet

erg breed om het maar zacht uit te druk-
ken. Ondanks dit alles zit Christiana
niet bij de pakken neer en wil ze aan het
werk. Werk is voor haar een uitlaatklep.
Toen ik Christiana leerde kennen werk-
te ze in een middelgrote buurtwinkel
met interieurartikelen. De eigenaren
waren Turkse mensen die het prettig
vonden dat Christiana bij hen werkte
omdat zij een goede band had met alle
klanten en met iedereen een praatje
maakte. De meeste klanten kenden haar
bij naam en misten haar als ze er niet
was. Ze was in dienst bij deze werkgever
en hij kreeg voor haar loonkostensubsi-
die. Er waren wel veel problemen.
Omdat de winkel financieel gezien niet
erg goed liep, was er geen vast moment
waarop het salaris werd uitbetaald. Het
was daarnaast niet mogelijk voor Chris-
tiana om van te voren haar vakantie te
plannen. Ze kreeg namelijk altijd pas
kort van te voren toestemming om te
gaan. Ze werkte er 32 uur per week, maar
er werd nooit tijdig een werkrooster
gemaakt. Dat maakte de werktijden daar-
door heen rommelig. Ook de taakverde-

ling was ondoorzichtig en er werd geen
rekening gehouden met haar beperkin-
gen. We hebben door middel van job-
coaching hierin wel een beetje een lijn
kunnen krijgen, maar dat is slechts ten
dele gelukt. Christiana heeft zich echter
voor 100% ingezet om bij de buurtwin-
kel te kunnen blijven. Zo ging ze bij-
voorbeeld zelf als ze ziek was alsnog op
vrijdag naar de winkel zodat haar baas
kon bidden in de moskee. Toen Christia-
na opnieuw geopereerd moest worden
heb ik haar bij deze werkgever wegge-
haald. Ook omdat de financiële situatie
van de buurtwinkel niet rooskleurig was.
Als Wsw-geïndiceerde had Christiana
een terugkeergarantie bij het SW bedrijf,
dus ik kon haar zo weer in dienst nemen.
Vanaf dat moment zijn we eigenlijk op
zoek naar een andere werkgever. Want
ze is geschikt voor passend werk. 

Rolstoelvriendelijk werk
Sinds augustus vorig jaar volgt ze bij
ons een AKA-opleiding (arbeidsmarkt
gekwalificeerd assistent, MBO 1
niveau). Daarnaast werkt ze sinds sep-
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tember op projectbasis bij een onder-
deel van Sallcon waar oude documen-
ten worden gedigitaliseerd voor ver-
schillende opdrachtgevers. Ze heeft
een goed verstand en is erg leergierig.
De AKA doorloopt ze moeiteloos en
met grote inzet. Huiswerk maken
vindt ze heel erg leuk en ze heeft het
vaak al ver van te voren af. Haar wer-
kleider is heel erg tevreden en wil haar
graag houden, maar het project is afge-
lopen en ik moet een andere detacher-
ingplek voor Christiana vinden. Voor-
lopig mag ze nog wel blijven zitten op
deze werkplek omdat ze zelf heeft aan-
gegeven dat ze per se niet thuis wil
blijven. Samen met onze jobhunter
ben ik nu al tijden bezig om werk voor
haar te vinden. En waar strandt het
vaak op? Op haar rolstoel. Het is een
enorm probleem om in bedrijven te
werken met een rolstoel. Ook al zijn
veel gebouwen ogenschijnlijk rolstoel-
vriendelijk, een werkplek is vaak niet
zomaar ingericht voor rolstoelers. Op
de afdeling zijn de archieven te hoog of
te laag en bijna nergens zijn er liften in

het gebouw. Voor de zakelijke dienst-
verlening heeft ze net te weinig oplei-
ding en ervaring. Kortom we zijn heel
druk bezig om werk voor haar te vin-
den, maar dat wil nog niet echt lukken.
Daarom zoek ik het nu in jobcarving
en onderzoek dit samen met onze job-
hunter. Mijn hoop is er echter stiekem

op gevestigd dat ze bij Digiwerkt kan
blijven op een nieuw project, want dit
werk is haar op het lijf geschreven. Ze
heeft een hele leuke groep collega’s
waar ze het goed mee kan vinden en ze
komt met veel plezier naar haar werk. 

Oude stijl
Dit is het verhaal van Christiana. Zij
heeft een Wsw-indicatie oude stijl en
valt nog niet onder de Wet werken
naar vermogen (Wwnv). Voor haar
zijn er nog instrumenten die haar goed

kunnen begeleiden. Ik hoop dat de
nieuwe wetgeving in de toekomst ook
voor andere mensen voldoende ruimte
laat.
Graag laat ik in dit verhaal ook even
een collega van mij aan het woord. Zij
weet heel veel over de Wwnv en heeft
als beleidsmedewerker de taak de ver-

taalslag te maken van wat deze wet nu
in de praktijk gaat betekenen voor
onze doelgroep en voor de consulen-
ten die de wet moeten uitvoeren. Ik
geef daarom voor de conclusie van
mijn betoog de pen door aan Chantal
Vos: Door de invoering van de Wet
werken naar vermogen vindt er een
bundeling van verschillende regelin-
gen plaats. Zo zullen bij de invoering
van deze wet de Wajong, de Wij , de
Wwb en de Wsw in hun huidige hoe-
danigheid verdwijnen en opgaan in de

Mijn Praktijk

Werken in een rolstoel is een enorm
probleem binnen veel bedrijven
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Wwnv, met uitzondering van uitke-
ringsgerechtigden die beschikken over
onvoldoende dan wel geen mogelijk-
heid tot reguliere arbeid.

Minder bureaucratie
Het grote voordeel van het bundelen
van de verschillende regelingen is dat
er een einde wordt gemaakt aan de
‘many hands on’ mentaliteit en de
daarmee samengaande bureaucratie.
Door alle verschillende regelingen is
vaak niet meer duidelijk welke rege-
ling in welke situatie van toepassing is.
Door de integratie van de verschillen-
de regelingen ontstaat integratie van
bestuurlijke verantwoordelijkheid. In
de Wwnv zal het accent, meer dan nu
het geval is, komen te liggen op active-
ring. Iedereen doet mee, wie kan wer-
ken, werkt naar vermogen! Een belang-
rijk nieuw instrument hierbij is loon-
dispensatie (het verrichten van regu-
liere arbeid tegen een beloning onder
het minimumloon is dan onder voor-
waarden toegestaan). De verwachting
is dat door de inzet van loondispensa-

tie meer mensen aan het werk komen,
omdat de drempel van het betalen van
het minimumloon hiermee wegvalt. Ik
denk dat deze verwachting wat te
rooskleurig is.
Het moment waarop de verschillende
bezuinigingsmaatregelen hun intrede
(zullen) doen is namelijk geen gunsti-
ge. Meer mensen moeten aan het werk

in een periode dat de werkloosheid
stijgende is! Door de crisis vinden
steeds minder mensen, die in een re-
integratietraject zitten, een baan. 

Andere factoren
Daar komt nu dus bovenop dat met het
gepresenteerde pakket aan maatregelen
het mes flink gezet wordt in de budget-
ten voor re-integratie! Loondispensatie
kan een instrument zijn om de belem-
mering aan de zogenoemde onderkant

van de arbeidsmarkt weg te nemen. Ik
vrees echter dat de focus te veel op dit
ene instrument is komen te liggen. Te
makkelijk is uitgegaan van de bereid-
heid van de werkgevers om mensen een
dienstverband aan te bieden nu loon-
dispensatie als instrument ingezet kan
worden. Ik ben er van overtuigd dat de
drempel om het minimumloon te moe-

ten betalen niet de enige relevante over-
weging voor een werkgever zal zijn om
iemand met een afstand tot de arbeids-
markt wel of niet een dienstverband
aan te bieden. Uit de praktijk blijkt dat
veelal andere factoren ook een rol spe-
len. Hierbij moet gedacht worden aan
noodzakelijke kosten voor begeleiding
en eventuele kosten voor technische
en/of organisatorische aanpassingen.
Gemeenten zullen dan ook goed moe-
ten nadenken of ze naast het instru-

Tienduizenden mensen per jaar
dreigen buiten de boot te vallen
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ment loondispensatie ook andere
voorzieningen gaan inzetten. Zo kan
aan de werkgever een vergoeding voor
begeleiding of voorzieningen meege-
geven worden. Ook kan een instru-
ment van no-risk bij ziekte een extra
stimulans zijn voor werkgevers. Deze
instrumenten vragen echter wel een
extra investering. 

Buiten de boot
Nu heb ik het nog niet eens over al die
mensen die buiten de boot dreigen te
vallen. Het instrument loondispensatie
kan alleen ingezet worden voor hen die
vallen onder de Wwnv. De groep die
buiten de boot dreigt te vallen loopt al
gauw op tot tienduizend mensen per
jaar, zo blijkt uit analyse van de CG-raad
en Platform VG (deze cijfers zijn afgeleid
aan de hand van huidige instroomcijfers
Wajong). Uit deze analyse blijkt name-
lijk dat van de mensen die gedeeltelijk
kunnen werken, circa 75% bij ouders
woont of samenwoont. Zij krijgen dus
met de huishoudentoets te maken. In de
nieuwe situatie zullen zij niet uitke-

ringsgerechtigd zijn. Ik vrees dat deze
groep straks werkelijk buiten de boot
valt omdat gemeenten niet hun priori-
teit bij deze groep zal hebben liggen
(immers de gemeente bezuinigt niet op
uitkeringen door deze groep aan het
werk te helpen). Een enorme stap terug
na jarenlange strijd voor de positie van
mensen met een arbeidsbeperking!

Terug naar Christiana
Om bij het voorbeeld van Christiana te
blijven: wat zou er gebeuren als zij
zich zou aanmelden voor de Wwnv?
Ze meldt zich bij de gemeente. Er zal
gezocht moeten worden naar een pas-
sende baan waarbij rekening wordt
gehouden met haar beperkingen en
mogelijkheden. Dat kan niet meer 
bij Sallcon intern omdat er bij de
Sociale Werkvoorzieningen alleen nog
maar mensen een plaats krijgen die
geen loonwaarde hebben en niet bui-
ten Sallcon kunnen werken. Dat kan
Christiana wel. Als er voor Christiana
geen baan te vinden is, zal ze geen
recht hebben op een uitkering of een

aanvulling. Er wordt namelijk gekeken
naar haar gezinsinkomen. Het inko-
men van haar man en haar twee zoons
tellen dan mee. Dus ook de eventuele
krantenwijk en het vakken vullen bij
de plaatselijke supermarkt. Wat de
kinderen verdienen wordt bij het
inkomen van de ouders opgeteld. Er
zijn al tieners die bij hun opa en oma
gaan wonen omdat hun ouders een
bijstandsuitkering hebben (dit gebeurt
nu al, dit is niet een scenario). Als
Christiana niet samen met ons een
werkgever zou vinden die haar werk
biedt, is er in de toekomst geen inko-
men meer voor haar.
Het zal u als lezer niet verbazen dat er
veel Wsw-medewerkers hebben
gestaakt en naar den Haag zijn gegaan
om te demonstreren afgelopen maart.
De huishoudtoets is door de val van
het kabinet en de nieuwe begrotingsaf-
spraken voorlopig van de baan. Toch
blijven het onzekere tijden.

Bianca Rebergen en Chantal Vos zijn
beide werkzijn bij Sallcon Werktalent.
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Arbeidsdeskundigen stellen

participatie- en re-integratie-

plannen op. Maar hoe doen zij

dat eigenlijk? Onderzoek in

opdracht van het Arbeidsdes-

kundig Kennis Centrum (AKC)

werpt licht op de zaak.

Door Tjeerd Hulsman en 
Tessy van Rossum

Arbeidsdeskundigen en hun opdracht-
gevers hebben steeds meer behoefte
aan een verdere objectivering van het
arbeidsdeskundig handelen. Het keu-
zeproces bij re-integratie is hier een
belangrijk onderdeel van. Want: hoe
gaan arbeidsdeskundigen eigenlijk te
werk bij het kiezen van een re-integra-
tiemethodiek voor een arbeidsgehan-
dicapte cliënt? Waarop baseren zij hun
keuze? Hoe wegen ze de beschikbare
informatie om een re-integratiemetho-
diek te kiezen? En hoe wordt die
weging beïnvloed door hun werkom-
geving, kennis, ervaring en opvattin-
gen? Onderzoeksbureau APE deed hier
in opdracht van het AKC onderzoek
naar. Resultaat is de praktijkgids

Objectivering van re-integratiemetho-
dieken door arbeidsdeskundigen.

Keuzeproces
Arbeidsdeskundigen volgen bij hun
keuzeproces voor een re-integratieme-
thodiek een vast patroon. Ze vormen
zich een integraal beeld van de situatie
en vertalen de belastbaarheid van de
cliënt in mogelijkheden. Vervolgens
stellen ze een (eind)doel op van de re-
integratie, het re-integratiedoel. Op
basis hiervan kiezen ze een re-integra-
tiemethodiek, de methode waarmee ze
het re-integratiedoel het beste kunnen
bereiken.

Analysemodel
In dit AKC-onderzoek is bij vijfhonderd
arbeidsdeskundigen gekeken naar de
factoren die doorslaggevend zijn voor
de keuze van arbeidsdeskundigen voor
een re-integratiedoel en -methodiek.
Hiervoor is een analysemodel opge-
steld; zie de figuur ‘Het arbeidsdeskun-
dige-keuzemodel’. Bij het begrip belast-
baarheid gaat het om de medische toe-
stand van de cliënt en de hieruit voort-
vloeiende beperkingen. Het re-integra-
tiedoel wordt bepaald door wat de
cliënt nog kan. De arbeidsdeskundige
kiest dit re-integratiedoel, waarbij hij
niet alleen rekening houdt met de

belastbaarheid, maar ook met andere
cliëntkenmerken – houding, leefsitu-
atie, arbeidskenmerken – en de moge-
lijkheden van de arbeidsmarkt, zoals 
de conjunctuur en de voorkeur van
werkgevers. Bij het re-integratiedoel
wordt een re-integratiemethodiek
gekozen. Ook hierbij spelen cliënt- en
arbeidsmarktfactoren een rol. Boven-
dien wegen arbeidsdeskundigen deze
factoren, afhankelijk van hun visie, erva-
ring, type werkgever en wettelijke taak.

Systematiek
Het analysemodel is gebruikt om te
bepalen welke kenmerken een rol spe-
len bij de keuze van arbeidsdeskundi-
gen voor een re-integratiedoel en -
methodiek. En hoe deze verschillende
kenmerken worden gewogen. Daar-
naast is onderzocht in hoeverre de
kenmerken van de arbeidsdeskundige
zelf een rol spelen bij de keuze. Het
onderzoek toont aan dat er systema-
tiek zit in de keuze van arbeidsdeskun-
digen voor een re-integratiedoel en 
-methodiek. Deze systematiek is ook
deels te vatten in een analysemodel.
Uit het onderzoek blijkt echter dat het
niet mogelijk is om een model te
maken dat de keuze voor een re-inte-
gratiedoel of -methodiek precies kan
voorspellen. De problematiek in de

Inzicht in arbeidsdes

Figuur Het arbeidsdeskundige keuzemodel

Arbeidsmogelijkheden (conjunctuur,
voorkeur werkgevers)

Arbeidsmogelijkheden (conjunctuur,
voorkeur werkgevers)

2 5

3 6

1 4Belastbaarheid Re-integratiedoel Re-integratiemethodiek

Kenmerken arbeidsdeskundige (leeftijd, ervaring 
werkgever, taak)

Kenmerken arbeidsdeskundige (leeftijd, ervaring 
werkgever, taak)

Overige clientenkenmerken (houding, leefsituatie, 
arbeidskenmerken)

Overige clientenkenmerken (houding, leefsituatie, 
arbeidskenmerken)
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praktijk is hiervoor te complex. Wel
zijn er factoren die de kans dat een
doel of methodiek wordt gekozen,
verhogen of verlagen. Een andere uit-
komst van het onderzoek is dat
arbeidsdeskundigen verschillend kun-
nen wegen. Dit hangt vooral samen
met hun eigen ervaringen, achtergrond
en houding. De onderzoekers hebben
daarnaast geconstateerd dat arbeids-
deskundigen die bij een bepaalde casus
hetzelfde re-integratiedoel vaststellen,
verschillende re-integratiemethodie-
ken kiezen. Ook het omgekeerde kan
het geval zijn.

Hoe nu verder?
De praktijkgids is uiteraard interessant
voor arbeidsdeskundigen. Zij kunnen
de gids gebruiken als referentiekader bij
hun keuzeproces tijdens re-integratie-
trajecten. Ook krijgen ze meer inzicht
in hun professionele handelen. Het
onderzoek is daarnaast relevant voor
UWV, verzekeraars, gemeenten en
beleidsmakers. Zij kunnen met de prak-
tijkgids beter gebruik maken van de
toegevoegde waarde van arbeidsdes-
kundigen. Het AKC heeft besloten de
praktijkgids ook in te zetten bij een nog
te ontwikkelen training, die zich richt
op het meer gestructureerd handelen
van arbeidsdeskundigen. De bedoeling
is om de effecten van deze training te
meten, zodat zowel de praktijkgids als
de training verder kunnen worden ont-
wikkeld. APE, dat verantwoordelijk is
voor dit vervolgonderzoek, gaat ook na
of er verschillen in keuzepatronen zijn
tussen arbeidsdeskundigen die wel en
niet gebruik maken van de praktijkgids.
In dit vervolgonderzoek wordt nauw
samengewerkt met UWV.

Tjeerd Hulsman is programmadirecteur
van het AKC. Tessy van Rossum is tekst-
schrijver bij Ravestein & Zwart.

skundig keuzeproces

Mijn Praktijk

Voorbeeld

De praktijkgids illustreert aan de hand
van drie casussen of en in welke mate
de belastbaarheid, cliëntkenmerken,
arbeidsmogelijkheden en kenmerken
van de arbeidsdeskundige een rol spe-
len bij de keuze voor een re-integratied-
oel en -methodiek. Een voorbeeld: de
meeste arbeidsdeskundigen kiezen bij
de casus van een 49-jarige vrachtwagen-
chauffeur met fysieke klachten als re-
integratiemethodiek voor loopbaanbe-
geleiding of een scholingstraject. Zij vin-
den dat volledig werken in ander werk
hiermee mogelijk is. Ze maken deze
keuze op grond van de aard van de
klachten (fysiek), de goede motivatie,
de oudere leeftijd (49 jaar), het goede
arbeidsverleden en de (goede) kansen
van de cliënt op de arbeidsmarkt.
De casusbeschrijving laat zien dat de
fysieke beperkingen van de man zijn
wensberoep – waarvoor scholing nodig
is – in de weg staan. Toch kiezen veel

arbeidsdeskundigen voor deze scholing.
Andere arbeidsdeskundigen kiezen juist
voor loopbaanbegeleiding om de man
naar ander werk te re-integreren.
Arbeidsdeskundigen maken op basis
van gelijke informatie dus verschillende
keuzes. Hierbij lijkt de visie van de
arbeidsdeskundige een rol te spelen.
Arbeidsdeskundigen die vinden dat wer-
ken een belangrijke maatschappelijke
waarde vertegenwoordigt, kiezen bij-
voorbeeld vaker voor scholing als
methodiek om arbeidsgehandicapten te
re-integreren. Hierbij valt vooral de
grote overeenstemming op tussen
arbeidsdeskundigen van verschillende
werkgevers. De context van het werk
van de arbeidsdeskundige lijkt dus wei-
nig effect te hebben op de keuze voor
een re-integratiemethodiek. De visie
van de arbeidsdeskundige en de mate
waarin de arbeidsdeskundige bepaalde
factoren weegt des te meer.



DE WERKPLAATS
SOFTWARE

Solviteers

De Bouw 117

3991 SZ Houten

(030) 280 36 55 bedrijfsactiviteit:

www.solviteers.nl organisatie en automatisering

info@solviteers.nl clientvolgsystemen

contactpersoon: vacaturevinder

Maurice Wieggers

CONGRESSEN

Performa

Torenstraat 144B

2513 BW Den Haag

(070) 31 070 11 bedrijfsactiviteit:

www.performa-uitgeverij.nl congressen, workshops, beurzen

w.degroot@performa.nl vakbladen, databases, boeken

contactpersoon: op het gebied van personeel & 

Wander de Groot arbeid

CERTIFICERING

Blik op Werk

Postbus 2707

3500 GS Utrecht

(0900) 25 45 679

www.blikopwerk.nl bedrijfsactiviteit:

info@blikopwerk.nl Blik op Werk keurmerk 

re-integratie 

en opleidingsinstellingen 

WorkAbilityIndex

BRANCHE & BEROEP

Boaborea

Postbus 90154

5000 LG Tilburg

(0900) 284 45 45 bedrijfsactiviteit:

www.boaborea.nl Brancheorganisatie van arbo-

info@boaborea.nl diensten, interventiebedrijven

contactpersoon: outplacement en loopbaan-

Petra van de Goorbergh adviesbureaus, re-integratie-

bedrijven en jobcoachorganisaties

Ziet u dat het werkt? 

Wordt dan ook actief in De Werkplaats!

Neem contact op met Johan de Vassy van Aan de Slag, 

tel (070) 31 070 11, 

of mail naar j.devassy@performa.nl

CONSULTING

Gemini consultancy

Potgieterstraat 32 bis

3532 VS Utrecht

(06) 532 58 231 bedrijfsactiviteit:

www.geminiconsultancy.nl beleidsadvies, implementatie-

hannekebakker@ management, workshops, training

geminiconsultancy.nl en coaching in de sociale sector

contactpersoon:

Hanneke Bakker

PARTICIPATIE

Calder Holding

Postbus 1442

8001 BK Zwolle

(038) 423 37 13 bedrijfsactiviteit:

www.calderholding.nl re-integratie

info@calderholding.nl participatie

contactpersoon: schuldhulpverlening

Hans van Iersel

CONSULTING

Berenschot 

Postbus 8039

3503 RA Utrecht bedrijfsactiviteit:

(030) 291 69 16 sociale zekerheid

www.berenschot.nl arbeidsmarkt

hqb@berenschot.com

contactpersoon: Henk Bakker

OPLEIDING

RadarVertige

Veemarkt 127

1019 CB Amsterdam bedrijfsactiviteit:

(020) 643 38 13 RadarVertige is een krachtig

www.radarvertige.nl trainingsbureau, toonaangevend

info.radarvertige.nl op het gebied van sociale 

zekerheid, handhaving, activering, 

re-integratie, klantmanagement 

en agressie & weerbaarheid

ONDERZOEK

Regioplan Beleidsonderzoek

Nieuwezijds Voorburgwal 35

1012 RD Amsterdam bedrijfsactiviteit:

(020) 531 531 5 onderzoek, advies en 

www.regioplan.nl detachering

info@regioplan.nl werk en inkomen

contactpersoon: 

dr. R.C. (Roeland) van Geuns



Leren en ontwikkelen Samen het beste uit medewerkers halen  

Met dit doel verbindt RadarVertige zich al meer dan 20 jaar aan sociale diensten, afdelingen sociale zaken & werkgelegenheid en werkpleinen.  

We onderscheiden ons daarbij met de ‘voor & door’ aanpak. Opleidingsvragen van organisaties zijn alleen effectief op te lossen als de mensen 

waar het om gaat zélf actief een bijdrage leveren aan de oplossing. Wij spelen daarbij een onder steunende rol. Laat u inspireren door ons 

aanbod en neem een kijkje op www.radarvertige.nl of bel ons op (020) 643 3813.

www.radarvertige.nl

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

Competenties
• Klantgerichtheid
• Resultaatgerichtheid
• Confronterende gespreksvoering
• Gespreksvaardigheden

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

Kennistrainingen

• Caseloadbeheer
• Stressbestendigheid
• Timemanagement

Verzuimmanagement

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

Armoedebeleid
• Formulierenbrigade
• Schuldhulpverlening

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

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

Het nieuwe leren

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

• Interculturalisatie
• Radicalisering

Integratie

• Basistraining
• Groepsgerichte klant activering
• Van klantmanger naar coach

Klantmanagement

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

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



Al ruim 70 jaar verrassen wij opdrachtgevers in de publieke en private sector met 

slimme en nieuwe inzichten die leiden tot opmerkelijke resultaten. Klanten kiezen 

voor Berenschot omdat onze adviezen hen op voorsprong zetten.

Of het nu gaat om het aantrekken van medewerkers in een 

krappe arbeidsmarkt, of het motiveren van medewerkers 

gedurende verschillende levensfases; uw personeelsbeleid 

speelt hierin voor uw werknemers een belangrijke rol. Voor 

u als werkgever biedt het aanknopingspunten om grip te 

houden op uw (toekomstige) organisatie en de prestaties van 

medewerkers. Ga naar onze website voor meer informatie.

De juiste mensen
op de juiste plek

www.berenschot.nl/strategischepersoneelsplanning

www.berenschot.nl/competentiemanagement

www.berenschot.nl/wendbaar

www.berenschot.nl/duurzaam

www.berenschot.nl/belonen

www.berenschot.nl/hrincontrol

www.berenschot.nl/performance


