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Topprestaties onder alle omstandigheden. Niet alleen nu maar ook 

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

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

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

ingericht HR-instrumentarium. Dat uw medewerkers uitdaagt, focus 

biedt en onderlinge samenwerking stimuleert. En hen tegelijkertijd 

inspireert om zich voortdurend te ontwikkelen. Meer weten over de 

interventies die u op weg helpen richting topprestaties? Neem contact 

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

www.berenschot.nl/HRM.
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MIJN PRAKTIJK

De rubriek Mijn Praktijk geeft ervaringsles-
sen 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.

Re-integratie: geslaagd!
Bianca Rebergen
Soms moet je als re-integratieprofessional
de situatie met een ‘helikopter blik’ bekij-
ken om tot een succesvolle oplossing te
komen, blijkt uit dit praktijkvoorbeeld. 30

Inhoud
THEMA: DE VRAAGKANT

We kunnen het niet permitteren 
kieskeurig te zijn
Nico Tijdink
Te weinig banen? Onzin, ons probleem is
dat we er binnenkort teveel hebben. Wie
gaat al deze arbeidsplekken invullen?
Werkgevers zullen rigoureuze maatrege-
len moeten nemen om in de toekomst
over voldoende arbeidskapitaal te be-
schikken. 17

Geef jongeren met beperkingen 
dezelfde kansen
Will Seignette
Het project ‘Boris’ helpt leerlingen uit het
voortgezet speciaal onderwijs (VSO), beter
dan tot nu toe het geval is geweest, op 
te leiden voor bestaande functies op de
(regionale) arbeidsmarkt. 19

Werkgevers moeten meer hun verantwoorde-
lijkheid nemen in het laten participeren van
zwakke doelgroepen. Waarom gebeurt dit
dan nog maar mondjesmaat? Snapt de re-
integratieprofessional wel wat werkgevers te
bieden hebben en wat werkgevers eigenlijk
willen? De hoogste tijd om dit eens onder de
loep te nemen! 8

Drie werkgeversbenaderingen
Hans van Iersel, Roeland van Geuns en 
Brigitte van Lierop
Hoe ga je om met ‘de werkgever’ als re-
integratieconsulent? Drie keer hetzelfde
interview, maar wel met drie mensen van-
uit drie verschillende perspectieven. 10

Werkgever helpt kwetsbare doelgroepen
Frank Visser
Hoe bereik je dat mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt zelfstandig betaald werk
vinden? Deze vraag staat centraal in de
aanpak van het Philips Werkgelegenheids-
plan. 14



AAN DE SLAG!
De positie van gehandicapten op de arbeidsmarkt is weer onder zware
druk komen te staan. Aan de bezuinigingen die de regering wil door-
voeren ontkomen ook zij niet. Nu liep het met de kosten van de
arbeidsbemiddeling ook wel behoorlijk uit de hand. Veel re-integratie-
bedrijven hebben nogal uit de ruif van subsidiemogelijkheden gege-
ten en niet altijd de belangen van de arbeidsgehandicapten, maar
vooral hun eigen winst voor ogen gehad. Gelukkig zijn er ook initia-
tieven aan het ontstaan in Nederland die wel in het belang van
arbeidsgehandicapten opgezet zijn. Binnen het Slotervaartziekenhuis
voeren we een dergelijk project uit. 

Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam-West is van oudsher een zie-
kenhuis dat open staat voor haar omgeving. Een ziekenhuis van en
voor de mensen van West. Met een patiëntenpopulatie die een afspie-
geling is van de wijk én met een personeelssamenstelling dat ook een
afspiegeling is van de maatschappij. En daar horen in mijn ogen ook
mensen met een arbeidshandicap bij.

Bijna twee jaar geleden heeft het Slotervaartziekenhuis het besluit
genomen de deuren open te zetten voor Wajongers. Zeker toen de
Universiteit Maastricht en UWV zich meldden met de vraag of het Slo-
tervaartziekenhuis wilde meewerken aan een nieuwe opzet van
arbeidsbemiddeling voor Wajongers. Niet een opzet waarbij de toch al
kwetsbare Wajongers zich moeten aanpassen om binnen bestaande
banen te functioneren, maar een opzet waarbij uit bestaande banen,
na grondige arbeidsanalyse, taken en handelingen gehaald worden
die door Wajongers uitgevoerd kunnen worden. Nieuwe banen dus
voor nieuwe medewerkers. Nieuwe banen die op het belastingsniveau
van de Wajongers liggen, waardoor de uitval veel lager ligt dan helaas
gebruikelijk is.

We hebben met de Universiteit Maastricht en met UWV afgesproken
dat op deze manier honderd Wajongers een baan bij het Slotervaart-
ziekenhuis krijgen. De ervaringen met de circa veertig nieuwe collega’s
die op dit moment al werkzaam zijn, zijn goed. Veruit de meeste van
hen werken op niveau. Mede door de begeleiding die zij krijgen van
hun directe collega’s, die als werkcoach zijn opgeleid. Ook de andere
medewerkers op de afdelingen waar Wajongers werken zoals keuken,
spoelkeuken, medisch archief, verpleegafdelingen, patiëntentransport,
postkamer, PR en Voorlichting, logistiek, magazijn en onderzoeksafde-
lingen zijn blij met hun nieuwe collega’s. Doordat de Wajongers een
deel van hun taken hebben overgenomen, hebben zij meer tijd en
gelegenheid hun eigen taken beter uit te voeren. Iedereen wint. Ook
de mensen waar het in het Slotervaartziekenhuis uiteindelijk allemaal
om draait: de patiënten.

Aysel Erbudak
Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Slotervaartziekenhuis in
Amsterdam
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Baas zoekt vrouw
Karin de Ruiter
Baas zoekt vrouw. Geen vreemde oproep
op een datingsite, wel een onortodoxe aan-
pak van re-integratie. Dit unieke re-integra-
tietraject is behoorlijk succesvol. Rond de
80% van de deelnemers is uitgestroomd
naar werk of scholing. Tijd dus om het tra-
ject onder de loep te nemen. 22

Contracteis helpt kwetsbare groepen
Peter Brouwer, Aukje Smit en Wim Zwinkels 
Mensen met een afstand tot de arbeids-
markt komen moeilijk aan het werk bij
werkgevers. Social return is een manier om
via aanbestedingen de inzet van deze per-
sonen bij werkgevers af te dwingen. 24

Meer aandacht voor de werkgever
Mathijn Wilkens
Intermediairs op de re-integratiemarkt
namen tot nu toe vaak de wensen en
mogelijkheden van de werkzoekende als
uitgangspunt. Maar wat wil de werkgever
eigenlijk? 27
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Jobcoaching in de 
toekomst

Onlangs heeft Kennis/ en Innovatiecentrum
CrossOver het rapport ‘Jobcoach XXL’ gepu-
bliceerd. Het rapport geeft inzicht in de
voorziening jobcoach voor een zo breed
mogelijk publiek, en bevat uitleg over de
aansluiting en verschillen van alle jobcoach-
regelingen. Knelpunten, kansen en moge-
lijkheden in het jobcoachwerkveld zijn inzich-
telijk gemaakt.
Jobcoach XXL
Meer informatie: www.kcco.nl

Keuze re-integratie-
middelen

Wat doen gemeenten met het geld voor re-
integratie en participatie? Wie mag zich in
ondersteuning verheugen? Gaan mensen
daadwerkelijk meer meedoen? Divosa heeft
een eerste meting verricht naar de parti-
cipatie-ontwikkeling van gemeentelijke klan-
ten. Het onderzoek geeft inzicht in de keu-
zes die gemeenten maken bij de inzet van
re-integratiemiddelen en de ontwikkeling
van gemeentelijke klanten op de participa-
tieladder in 2010.
Participatie-ontwikkeling in perspectief
Meer informatie: www.divosa.nl
ISBN: 978-90-75892-00-0

Zet re-integratie 
selectief in

In het deze maand verschenen jaarverslag
van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI)
roept de inspectie op re-integratiemiddelen
vooral in te zetten voor mensen met een
grote achterstand tot de arbeidsmarkt. Zo
blijkt dat 40% van deze mensen door-
stroomt naar regulier werk dat langer dan 6
maanden duurt, wanneer de werkgever niet
de hele loonsom hoeft af te dragen. Verder
concludeert IWI dat de basisdienstverlening
bij de werkpleinen op orde is en het stelsel
van werk en inkomen goed heeft stand
gehouden tijdens de financiële crisis.
Jaarverslag 2010
Meer informatie: www.iwiweb.nl

VERSCHENEN

’Spookburger’ in bijstand
UWV heeft jarenlang uitkeringen betaald
aan ‘spookburgers’ – mensen die bij geen
enkele gemeente ingeschreven staan en
waarvan de woonplaats ongekend is. Dat
blijkt uit interne stukken van UWV in
Amsterdam, waar RTL nieuws op 11 mei
over berichte. In de uitgelekte stukken
staat dat deze uitkeringsgerechtigden in
Amsterdam wonen, terwijl de gemeente
zelf deze mensen op geen enkele wijze 
kan terugvinden in de gemeentelijke basis-
administratie (GBA).

Fraude
In Amsterdam alleen zou het gaan om
8.500 mensen. Volgens Diana Duttenhof-
er, directeur Dienst Persoons- en Geo-
informatie bij de gemeente Amsterdam,
is het goed mogelijk dat er fraude in het

spel is. ‘We kennen ze niet en dus zou je
kunnen denken aan fraude.’

Reactie UWV
UWV vindt alle commotie rondom de
‘spookburgers’ wat overdreven. In een
reactie op het nieuws geeft UWV aan dat
het mogelijk is dat er verschillen zitten tus-
sen de bij UWV bekende adressen en de
gegevens in de GBA. Voor het toekennen
van een uitkering is het GBA-adres niet rele-
vant. Er is dan ook geen sprake van fraude.
Volgens recente cijfers van UWV zouden in
totaal 'slechts' 4.900 mensen een uitkering
ontvangen, zonder een actieve inschrijving
in de GBA. Volgens UWV hanteert tweeder-
de hiervan een correspondentie- of post-
busadres in Nederland en een derde een
buitenlands adres.

Social return
Staat u op het punt een opdracht met een
waarde van 250.000 euro of meer in de
wacht te slepen bij de rijksoverheid? Let
dan goed op. Vanaf 1 juli dit jaar neemt
de rijksoverheid bij al haar inkopen en
aanbestedingen van boven de 250.000
euro ‘social return’ op als contractvoor-
waarde. Daar heeft de ministerraad afge-

lopen maand mee ingestemd. Dit houdt
in dat er bij de uitvoering van de
opdracht ook mensen moeten worden
ingezet met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt. Op deze manier hoopt het
kabinet meer werkervaringsplekken te
creëren. Lees ook het artikel op pagina
24.
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AGENDA

Nieuws

Akkoord in prullenbak
Gemeenten hebben woensdag 8 juni tij-
dens de algemene ledenvergadering van
de VNG niet ingestemd met het complete
bestuursakkoord tussen rijksoverheid en
lagere overheden. De opgelegde bezuini-
gingen van 1,8 miljard op sociale werk-
plaatsen blijken onacceptabel voor de
gemeenten. De gemeenten kunnen zich
in de overige afspraken uit het bestuurs-
akkoord, zoals de nieuwe Wet werken
naar vermogen, wel vinden.

Nieuwe onderhandelingen
Daarom heeft de VNG tijdens de leden-
vergadering het voorstel gedaan het
bestuursakkoord te steunen, met uitzon-
dering van de sociale paragraaf, waarin de
bezuinigingen op de sociale voorzienin-
gen staan beschreven. De VNG wil nu
opnieuw onderhandelen met de rijksover-
heid over dit punt.
Het kabinet, met minister Donner van Bin-
nenlandse Zaken voorop, heeft echter al
aangegeven dat er geen ruimte is voor
nieuwe onderhandelingen. Donner zei in
een reactie op de ledenvergadering ‘niet
helemaal, is helemaal niet’. Hoewel het
vrij ongebruikelijk is in ons land van con-
sensus kan het kabinet de plannen for-
meel gezien ook doorvoeren zonder
medewerking van de gemeenten.

Oude verplichtingen
Waar ging het conflict tussen gemeenten
en rijksoverheid ook alweer over? Volgens
de gemeenten is er tot en met 2018 wel
230 miljoen euro per jaar extra nodig voor
de invoering van de nieuwe wet per 1 janu-

ari 2013. Dit komt voornamelijk omdat de
verplichtingen die gemeenten hebben voor
bestaande werknemers van sociale werk-
plaatsen gelijk blijven en de instroom van
nieuwe Wsw-ers voorlopig even groot blijft.
Het gaat voornamelijk om mensen met een
bestaande Wsw-indicatie, die nog onder
het oude regime vallen. De gemiddelde
vergoeding die beschikbaar is, wordt ech-
ter verlaagd van bijna 26.000 euro in 2010
naar 22.000 euro in 2015. Dit betekent dat
gemeenten ongeveer 80% van het al fors
gekrompen en ontschotte re-integratie-
budget kwijt zijn aan loonkosten voor Wsw-
ers. Zo blijft er bijna niets meer over voor
de re-integratie van niet-Wsw-ers, zoals
Wajongers en bijstandsgerechtigden.

Toegevingen kabinet
Staatssecretaris De Krom van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid weigert ech-
ter verdere financiële toezeggingen te
doen aan deze gemeenten. ‘Ik heb geen
kaarten meer in mijn mouw. Die heb ik in
het onderhandelingsproces op tafel
gelegd.’ Dit zei de staatssecretaris op 20
mei in een interview met Binnenlands
Bestuur. De staatssecretaris vindt dat het
kabinet voldoende tegemoet is gekomen
aan de bezwaren van gemeenten. Zo is,
naast het herstructureringsfonds van 400
miljoen euro, de invoering van de wet
met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2013
en is de inzetbaarheid van loondispensa-
tie verruimd. Deze maatregelen zouden
gemeenten ‘voldoende mogelijkheden bie-
den om meer te doen met minder geld’,
aldus De Krom.

Ernstige zorgen in jobcoaching
Boaborea maakt zich ernstig zorgen
over jobcoaching, een effectief middel
om vooral Wajongers aan het werk 
te helpen. Dat meldt ze in een brief
aan de Tweede Kamer van 19 mei. Per
1 juli wordt het aantal uren begeleiding

beperkt, evenals de begeleidingsperio-
de tot 3 jaar. Uit een enquête onder
werkgevers blijkt dat de helft van de
werkgevers van plan is de Wajongers
na 3 jaar te ontslaan als de jobcoaching
wegvalt. 

ESN conferentie

Van 6 t/m 8 juli organiseert het Europees
Sociaal Netwerk (ESN) samen met het Pool-
se voorzitterschap van de EU de jaarlijkse
conferentie in Warschau. Het thema voor
dit jaar is Bouwen aan een actieve en zorg-
zame samenleving door Innovatie, Partici-
patie en Gemeenschap. ESN is een Europese
organisatie waarbij allerlei landelijke organi-
saties van sociale diensten zijn aangesloten.
ESN hoopt door ideeën en kennis uit te wis-
selen tussen verschillende Europese landen
vorm te kunnen geven aan beleidsmaatre-
gelen op Europees en nationaal niveau.
6 t/m 8 juli
Warschau, Polen
www.esn-conference.org

Mensen met een 
gebruiksaanwijzing
Waar betreft het een probleem in de com-
municatie tussen u en de cliënt, een situatie
waarop uzelf mogelijk nog invloed kunt uit-
oefenen? Waar betreft het een probleem
gelegen in de persoonlijkheidsstructuur
van de cliënt? Leer op professionele wijze
omgaan met ‘mensen met een gebruiks-
aanwijzing’, door middel van interactionele
en therapeutische beïnvloedingsmogelijk-
heden.
13 en 20 september 2011
Prijs: f 875
Den Bosch
www.nspoh.nl
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Opnieuw daling 
werkloosheid

Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat de
werkloosheid in april opnieuw is gedaald. In
totaal zijn er nu nog 293.000 mensen werk-
loos in Nederland. Dat is 5% van de beroeps-
bevolking. Volgens het CBS nam zowel het
aantal werkzoekenden als het aantal WW-
uitkeringen af. Zo waren er in april 29.000
nieuwe WW-aanvragen, tegenover 38.000
beëindigde WW-uitkeringen. Een daling dus
van 9.000. In totaal zijn er nu nog 261.000
actieve WW-uitkeringen.

Vrouwen bedankt
In totaal nam het aantal werklozen in april
af met drieduizend. Deze daling in werkloos-
heid is geheel toe te schrijven aan vrouwen.
Het aantal werkloze mannen nam zelfs licht
toe. Overigens zijn er al sinds 2009 meer
werkloze mannen dan vrouwen.

Daling werkzoekende jongeren
Bij UWV WERKbedrijf nam het aantal niet-
werkende werkzoekenden in april af met
twaalfduizend. De daling was het grootst
onder werkzoekenden jonger dan 25 jaar 
(-4,8 %). Ook bij werkzoekenden met een
technisch beroep was in april sprake van een
meer dan gemiddelde daling. De afname
deed zich vooral voor onder werkzoekenden
met een lager technisch beroep (-7 %).

Meer vacatures

Niet alleen de werkloosheid is gedaald. Uit
cijfers van het CBS die op 13 mei zijn vrijge-
geven blijkt dat in maart het aantal vacatu-
res is toegenomen. Eind maart stonden er
135.000 vacatures open. Dat zijn er 7.000
meer dan een kwartaal eerder. De toename
lijkt een trend te zijn, het aantal vacatures
neemt namelijk al vanaf januari 2010
gestaag toe. Met name in de zorgsector was
sprake van een toename.

Meer dynamiek
Er zijn niet alleen meer vacatures beschik-
baar, ook de dynamiek van de arbeidsmarkt
neemt toe. Mensen vinden sneller een baan.
Het aantal vervulde vacatures bedroeg het
eerste kwartaal 186.000. Dat zijn er 10.000
meer dan dezelfde periode vorig jaar.

STATISTIEK

Grote tekorten kleine gemeenten
Kleine gemeenten (tot 50.000 inwo-
ners) komen financieel in de proble-
men, omdat het aantal bijstandsuitke-
ringen in 2010 sterk is gestegen. Dat
blijkt uit onderzoek van SGBO. Opval-
lend is dat de stijging van het aantal
WWB-uitkeringen 4% hoger ligt voor
kleine gemeenten (12%), dan voor de
grote gemeenten (7%). Vooral de jeugd-
werkloosheid is sterk gestegen. Door
de hogere kosten enerzijds en de ver-
laagde budgetten vanuit de rijksover-
heid anderzijds, hebben kleine gemeen-

ten hun uitkeringsbudgetten met bijna
een kwart overschreden.
Uit het onderzoek blijkt dat de financie-
ringssystematiek voor kleine gemeen-
ten in tijden van sterk oplopende werk-
loosheid ongunstig kan uitpakken. Het
budget voor kleine gemeenten wordt
namelijk gebaseerd op het aantal uitke-
ringen in de voorgaande jaren. Bij gro-
tere gemeenten wordt er gekeken naar
de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
en aan de hand daarvan het budget bij-
gesteld.

Wsw-indicaties korter
In de hoofdlijnennotitie Werken naar
vermogen, die staatssecretaris De Krom
op 21 april naar de Tweede Kamer heeft
gestuurd, werd al aangekondigd dat de
geldigheidsduur van een Wsw-indicatie
af zou nemen. Nu heeft De Krom UWV
verzocht om, vooruitlopend op de in-
voering van de wet op 1 januari 2013,
de geldigheidsduur alvast aan te pas-
sen. Indicaties die worden gedaan tus-
sen 15 mei en 31 december 2011 gel-

den nog twee jaar. Indicaties die wor-
den aangevraagd tussen 1 januari en 31
december 2012 gelden nog maar één
jaar. Geïndiceerden die niet binnen deze
periode binnen de sociale werkbedrij-
ven aan het werk zijn, worden opnieuw
gekeurd. Niet voor een Wsw-indicatie,
maar in dat geval voor ‘beschut werk’
conform de nieuwe Wwnv, met lagere
bijdragen en minder loondoorgroei als
gevolg.
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WISSELING VAN
DE WACHT

Wethouder stapt op

Nadat de Rotterdamse PvdA wethouder
Dominic Schrijer van Sociale Zaken in de
media zei dat de PvdA hem dwingt ‘asocia-
le bezuinigingen’ door te voeren, heeft de
PvdA hem gevraagd op te stappen. Eerder
al hadden de overige wethouders van Rot-
terdam het vertrouwen in Schrijer unaniem
opgezegd. Dit blijkt uit een op 16 mei uit-
gegeven verklaring. Eerder overwoog de
wethouder van Sociale Zaken zelf al op te
stappen. Hiermee is de politieke carrière
van de Rotterdamse wethouder vroegtijdig
ten einde gekomen. De 44-jarige Schrijer
zat zeventien jaar in de Rotterdamse poli-
tiek.

Bestuurlijke crisis
Aanleiding voor de bestuurlijke crisis zijn de
bezuinigingen op het armoedebeleid en de
bijstand. Schrijer wil niet meer dan 100 mil-
joen euro bezuinigen. Hij wil geen verant-
woordelijkheid nemen voor extra bezuini-
gingen, omdat hiermee zijn geloofwaardig-
heid in het geding zou komen. Zowel het
college als zijn eigen partij, de PvdA, willen
een grotere korting op het budget. In de
verklaring laat de PvdA weten er nog alle
vertouwen in te hebben dat de geplande
bezuinigingen op een sociaal rechtvaardige
manier uitgevoerd kunnen worden.
Marco Florijn volgt Schrijer op. Florijn is nu
nog wethouder in Leeuwarden. 

Topmannen UWV weg

Nadat de voorzitter van de raad van bestuur
bij UWV, Joop van Linthorst, afgelopen
maand zijn vertrek aankondigde, heeft nu
ook David Jongen, de tweede man bij UWV,
zijn vertrek bekend gemaakt. Van Linthorst
en Jongen stappen deze zomer op.
Vakbond CNV Dienstenbond noemt het ver-
trek van twee van de drie bestuursleden
hoogst ongelukkig. “Ongewild communice-
ren de heren hiermee toch dat zij het zinken-
de schip verlaten”, zei vakbondsbestuurster
Debbie Ritsma tegen de website nu.nl.
UWV gaat een zware periode tegemoet.
Door overheidsbezuinigingen moet er bijna
300 miljoen euro worden bespaard, waar-
door meer dan vijfduizend banen verdwij-
nen.

‘Quotum op
gehandicapten’

UWV weg uit 
68 werkpleinen
UWV gaat in de periode tot eind 2014
68 regiovestigingen sluiten. Dit bete-
kent dat UWV zich op nog maar dertig
werkpleinen gaat concentreren, één
per arbeidsmarktregio. Deze maatregel
is nodig door de kabinetsbezuinigingen
op re-integratiegelden. 

Digitaal
E-dienstverlening zal een groot deel van
de fysieke begeleiding van werkzoeken-
den gaan vervangen. Voor moeilijk
plaatsbare werkzoekenden blijft per-
soonlijk contact mogelijk op één van de
dertig resterende werkpleinen. In totaal
moet UWV 600 miljoen euro bezuini-
gen. Hierdoor zullen 5.000 tot 6.000
mensen hun baan verliezen. 

In een column op de website nu.nl pleit
fractievoorzitter van de PvdA Job Cohen
voor een quotum voor arbeidsgehandi-
capten in middelgrote en grote organisa-
ties. Door bezuinigingen op jobcoaches
en loonkostensubsidies zal het animo bij
werkgevers om arbeidsgehandicapte men-
sen aan te nemen nog verder afnemen.
Cohen vindt dat niet alle werkgevers hun
verantwoordelijkheid nemen. Daarom is
‘het tijd voor een doorbraak’. Door organi-
saties te verplichten een vastgesteld aantal
arbeidsgehandicapten in dienst te nemen
wordt een deel van het probleem opgelost.
Cohen heeft wel nog een vertrouwd zoet-
houdertje achter de hand: werkgevers
moeten minder belast worden met bureau-
cratie. 

Wsw-indicaties korter
In de hoofdlijnennotitie Werken naar ver-
mogen, die staatssecretaris De Krom op
21 april naar de Tweede Kamer heeft
gestuurd, werd al aangekondigd dat de
geldigheidsduur van een Wsw-indicatie
af zou nemen. Nu heeft De Krom UWV
verzocht om, vooruitlopend op de invoe-
ring van de wet op 1 januari 2013, de gel-
digheidsduur alvast aan te passen. Indica-
ties die worden gedaan tussen 15 mei en

31 december 2011 gelden nog twee jaar.
Indicaties die worden aangevraagd tus-
sen 1 januari en 31 december 2012 gel-
den nog maar één jaar. Geïndiceerden die
niet binnen deze periode aan het werk
zijn, worden opnieuw gekeurd. Niet voor
een Wsw-indicatie, maar in dat geval
voor ‘beschut werk’ conform de nieuwe
Wwnv, met lagere bijdragen en minder
loondoorgroei als gevolg.

Proces tegen Rijk?
Er dreigt een juridische strijd los te bar-
sten tussen een aantal gemeenten en
het Rijk. Dat meldt de gemeente Den
Bosch op 20 mei. Een aantal gemeenten
bereiden zich voor op een proefproces
tegen het Rijk over de financiering van
de sociale werkvoorziening. Volgens de
gemeenten zijn de doorgevoerde bezui-
nigingen in 2011 op de sociale werk-
voorziening – in totaal zo’n 150 miljoen

inclusief het niet compenseren van de
automatische loonstijgingen – eenzijdig
en in strijd met eerdere afspraken door-
gevoerd. De rechtszaak staat los van de
afspraken in het bestuursakkoord van
21 april, waar nog eens 400 miljoen op
de werkvoorziening wordt gekort. Het
proefproces gaat over bezuinigingen in
2011, het bestuursakkoord over de situ-
atie vanaf 2012.
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Minister Henk Kamp ligt overhoop met de tuin-
bouwsector. De zorgsector heeft twaalfduizend
onvervulde vacatures. Er worden honderden mil-
joenen bezuinigd op re-integratie. Dit is een kabi-
net van werkgevers, laat die de re-integratie oplos-
sen, aldus de wethouder van Sociale Zaken van de
gemeente Tilburg in nummer 3 van Aan de slag.
Inclusieve arbeidsorganisaties, zegt Frans Nijen-
huis in nummer 2 van Aan de slag in een artikel
over het bevorderen van de arbeidsparticipatie.
Werkgevers moeten werknemers aan zich binden.
Mensen met mogelijkheden.

Een greep uit het nieuws van de laatste maanden.
Herkenbaar, maar niet helemaal nieuw. Hoe de
match te maken is tussen werkzoekende en de
vraag naar arbeidskracht van de werkgever speelt al
sinds het begin van de verzorgingstaat. Vanaf het
moment dat werkzoekenden enige mate van
inkomstenbescherming kregen speelt de vraag of
een uitkering een vangnet of springplank is. Met
direct daaraan gekoppeld wat nu de rol van de
samenleving, c.q. de overheid, moet zijn in het faci-
literen van werk vinden. 

Vraaggerichte re-integratie
De aard van de verzorgingsstaat zorgt voor een
onoplosbaar dilemma. De vraagkant, de vacatures,
bevinden zich bij de bedrijven. Deze willen een zo
‘goed’ mogelijk personeelsbestand. De beste solli-
citant. Top of the bill. De samenleving voelt een
verantwoordelijkheid voor íedere werkzoekende.
Dus ook voor de werkzoekende die niet met al de
competenties, kwaliteiten en referenties vooraan
staat. Aanbodgerichte re-integratie moest deze

spanning opheffen. Maar de overheid leek niet
tevreden over de prestaties, en werkgevers bleven
zitten met niet-vervulde vacatures. Vraaggerichte
re-integratie lijkt de werkgevers weer op de voor-
grond te plaatsen. Maar komen die wel toe aan het
vervullen van de solidariteitsgedachte, wat toch
een onderdeel van de samenleving is?

Werkgever in beweging
De werkgevers zitten niet stil. Tekorten in perso-
neel kun je ten dele oplossen met automatisering of
robotisering, of hogere productiviteit per mede-
werker, maar ook door slimmer en bewuster met
de eigen werkorganisatie om te gaan. 
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THEMA De vraagkant 

Herstructurering van werkprocessen, waardoor
werknemers die beperkt zijn tot routinematige
arbeid toch een werkplek kunnen hebben, is daar
zo’n voorbeeld van. Zoals mensen met mogelijkhe-
den, bijvoorbeeld licht verstandelijk gehandicap-
ten, wel eens eufemistisch genoemd worden. 

Jobcarven
Maar ook grote bedrijven die de verantwoordelijk-
heid nemen om werkzoekenden te plaatsen bij een
ándere werkgever. Zoals Frank Visser laat zien in
zijn artikel over het Werkgelegenheidsprogramma
van Philips. Of het Slotervaart Ziekenhuis in
Amsterdam, die het aandurft grootschalig te ‘job-
carven’, zoals in de column aangegeven wordt. Of
P&O directeur Nico Tijdink, die aangeeft dat discri-
mineren productiviteit kost. Deze praktijkvoor-
beelden laten zien dat er werkgevers zijn die hun
verantwoordelijkheid pakken.

Dreigende arbeidstekorten
En in het licht van de dreigende arbeidstekorten als
gevolg van de vergrijzing en ontgroening zullen
bedrijven zich op meer manieren dan tot nu toe
moeten profileren naar toekomstige werknemers.
Profileren met een hoog salaris is slecht voor de con-
currentiekracht, maar profileren als een bedrijf met
een divers werknemersbestand, waarin de organisa-
tie een afspiegeling van de samenleving lijkt, zou
zomaar eens de toekomst kunnen hebben. Onder-
tussen werpt aanbodgerichte re-integratie nog steeds
vruchten af. In Baas zoekt Vrouw weten vrouwen de
baas te overtuigen dat zij de vrouw zijn die gezocht
wordt. De ervaringsles van Bianca Rebergen geeft
aan dat een werkgever essentieel is voor het slagen

van een traject, maar dat ook begeleiding een cliënt
op de rit houdt.

Nieuwe standaard?
Vraag is hoe professionals in het veld zich gaan
gedragen als vraaggerichte re-integratie de standaard
wordt. Het interview met de drie re-integratiepro-
fessionals werpt daar nog niet veel licht op. Men
denkt meer competenties te moeten uitbouwen op
het gebied van acquisitie en organisatie maar lijkt
verder alle vertrouwen in de toekomst te hebben.
Want mensen met moeilijkheden krijg je niet zo-
maar aan de slag. Zoals een wethouder van een grote
stad onlangs in dit blad zei: ‘van re-integratieprofes-
sionals heb ik in de toekomst nog twee dingen
nodig. Banen en begeleiding op de werkplek’.

Volop uitdagingen
De uitdaging voor de re-integratie lijkt dan ook
meer om de werkgever de eenentwintigste eeuw in
te krijgen. Hoe wordt de tuinbouwsector aantrekke-
lijk voor werknemers. Kan de zorgsector op grote
schaal gaan jobcarven? Welke kansen geven bezuini-
gingen op re-integratie? Als werkgevers de re-inte-
gratie oplossen, liggen daar de toekomstmogelijk-
heden voor de re-integratieprofessional? Wat is een
inclusieve arbeidsorganisatie zonder interne of
externe jobcoach? En als werkgevers de werknemers
aan zich willen binden, zijn er dan andere, wellicht
beter geschikte, doelgroepen die op eigen kracht
moeilijk aan de slag komen? Mensen met moeilijk-
heden worden mogelijkheden voor bedrijven. 

Hans van Iersel
Lid van de redactieraad van Aan de slag.
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Drie werkgever
Hoe ga je om met ‘de werkge-

ver’ als re-integratieconsu-

lent? Drie keer hetzelfde inter-

view, maar wel met drie men-

sen vanuit drie verschillende

perspectieven; een private job

hunter, een consulent bij een

SW-bedrijf en een projectme-

dewerker van het werkplein

van een gemeente. Passen zij

andere methoden en technie-

ken toe in hun benadering van

werkgevers?

Door Hans van Iersel, 
Roeland van Geuns 
en Brigitte van Lierop

ten als nieuwe werknemer. Maar het
liefste heb ik natuurlijk dat de cliënt dit
zelf doet.

En hoe overreed je een cliënt om een
baan aan te nemen?
Bij ongemotiveerde cliënten kies ik voor
de hardere aanpak. Ik wijs ze op de ver-
antwoordelijkheden voor hun gezin of
voor de maatschappij, speel in op hun
gevoel en laat merken dat er ook sancties
bestaan. Maar gelukkig is dit de minder-
heid. Voor het grootste deel van mijn
cliënten is het moed inpraten, soms
meegaan op een sollicitatiegesprek, aan-
geven dat ze bij problemen bij de nieu-
we werkgever altijd op me kunnen
terugvallen, het sollicitatiegesprek voor-
af oefenen.

Werk je liever voor de werkgever of liever
voor je cliënt?
Het liefst zit ik er tussenin. Als je me het
mes op de keel zet, kies ik voor de cliënt.

Wat vind je in het algemeen het meeste
en minst plezierige aan je werk?
Het meest plezierige aan mijn werk vind
ik het contact met mensen, en dat ik
mensen zie veranderen. Ik hou het
meestal luchtig en gebruik veel humor,
dan zie je mensen opbloeien. Het minst
plezierige vind ik een beperking in mijn
vrijheid, met name zijn dat de rappor-
tages en het administratieve werk. Liever
zou ik dat ook vanuit huis doen, dat is 
nu nog niet mogelijk. Daar kan ik onge-
stoord werken.

Hoe ben je zo goed geworden in je werk?
Dit werk is mijn eerste baan, ik kwam
recht van school. Ik denk dat het een
combinatie is van opvoeding, mijn
vader doet ongeveer hetzelfde werk,
en jezelf willen ontwikkelen. Fouten
durven maken, en ik heb ook veel aan
collega’s gehad. Voor mij is ervaring

PRIVATE SECTOR
Naam: Roel Segers

Werkzaam bij: Alexander

Calder, sinds 2005

Functie: Re-integratie-

consultant

Opleiding: Personeel &

Arbeid

Hoeveel mensen heb je de afgelopen
twaalf maanden aan het werk gekregen
en hoeveel zou het zonder jouw hulp 
ook zijn gelukt? Wat is daarin jouw toe-
gevoegde waarde geweest? 
Ongeveer veertig, ruim drie per maand.
Bij ongeveer tien zou het zonder mijn
hulp ook gelukt zijn. Mijn toegevoegde
waarde is dat ik ze actief maak en 
motiveer. Daarnaast vind ik dat ze zelf
het gevoel moeten hebben dat ze 
het zelf bereikt hebben. De komende
twaalf maanden ga ik minder plaat-
sen. Mijn doelgroep verandert, veel
cliënten hebben er ook een lifecoach-
traject naast lopen. De plaatsingen
worden minder, maar er blijven wel
plaatsingen!

Wat hebben werkgevers volgens jou
nodig aan ondersteuning als ze een van
jouw cliënten aannemen?
Vooral begeleiding op de werkplek is
belangrijk, vergelijkbaar met wat job-
coaches voor Wajongeren doen. Het
zou goed zijn als het ook voor een
andere doelgroep kan worden ingezet.
Ook een stukje financiële tegemoet-
koming kan helpen, hoewel dat veelal
niet aan de orde is.

Hoe overreed je een werkgever om een
cliënt aan te nemen?
Werkgevers overreed ik door ze met
subsidie over de streep te trekken, maar
meer nog door ze te overtuigen van de
kwaliteit en de loyaliteit van mijn cliën-
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rsbenaderingen
belangrijker dan opleiding. Mijn lei-
dinggevende zou zeggen dat vertrou-
wen wekken in de cliënt mijn belang-
rijkste eigenschap is.

Gaat door vraaggerichte re-integratie
jouw werk fundamenteel veranderen?
Ik denk niet dat mijn werk fundamen-
teel verandert. Wellicht wordt het pret-
tiger, ik kan direct met vacatures richting
cliënten aan de slag. Voor sommige
mensen werkt het ook als stok achter
de deur. Het weigeren van een baan is
minder gemakkelijk dan het weigeren
van een mogelijke baan. Ik denk dat ik
meer competenties nodig ga hebben 
op het terrein van acquisitie, meer vaar-
digheden richting de werkgever. Die
wordt immers belangrijker. Ontwik-
kelen van competenties zijn wat mij
betreft een combinatie van ervaring
(gewoon doen) en een goede leermees-
ter, een soort ervaren rot, als buddy.

Mijn toegevoegde waarde ligt met name
in het feit dat ik werkgevers aan de
gemeente Eindhoven/Werkplein Mer-
cado heb weten te binden, die open
stonden mensen aan te nemen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. We hebben
het afgelopen jaar verschillende arran-
gementen afgesloten met werkgevers,
vaak in combinatie met scholing-
coaching, waardoor deze mensen wél
de kans hebben gekregen op gesprek te
komen. En dus in 45 gevallen met een
positief resultaat! Ik verwacht volgend
jaar ook rond de 45 cliënten te plaatsen.

Wat hebben werkgevers volgens jou
nodig aan ondersteuning als ze een van
jouw cliënten aannemen?
Nazorg. Dus een gesprekspartner vanuit
de gemeente als de werkgever tegen
problemen aanloopt met de cliënt.
Meestal uiten de problemen zich in de
eerste drie maanden werk. Er is dan een

THEMA De vraagkant 

WERKPLEIN
Naam: Yvette van Etten

Werkzaam bij: Gemeente

Eindhoven, sinds 2010

Functie: Projectmede-

werker werkgeversteam

Opleiding: Personeel &

Arbeid

Hoeveel mensen heb je de afgelopen
twaalf maanden aan het werk gekregen
en hoeveel zou het zonder jouw hulp ook
zijn gelukt? Wat is daarin jouw toege-
voegde waarde geweest? 
45 cliënten, ik werk 24 uur per week.
Iedere cliënt die geplaatst is, heeft het
sollicitatiegesprek ‘op eigen kracht’
gevoerd. Een van de redenen van hun,
soms langdurige, werkloosheid zat vaak
in het feit dat ze gewoonweg niet de
kans hebben gehad zich in een sollicita-
tiegesprek te presenteren.
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coach nodig die zowel cliënt als werk-
gever kan ondersteunen. Hier zou iets
op ingericht moeten worden.

Hoe overreed je een werkgever om een
cliënt aan te nemen?
Proberen te laten inzien waar een
cliënt wel goed in is. Het is erg gemak-
kelijk om een CV te beoordelen op 
wat iemand niet kan, moeilijker is te
kijken naar wat iemand wel kan, of
waarom iemand dat zou kunnen leren.
Ook zal ik altijd aangeven, als dit ook
echt zo is, dat de kandidaat gemoti-
veerd is om te werken, dat hij echt wil!
Daar is een werkgever altijd gevoelig
voor! Het beeld van de doelgroep is
vaak anders bij werkgevers. Zij denken
vaak dat het niet gemotiveerde kandi-
daten zijn!

En hoe overreed je een cliënt om een
baan aan te nemen?
Ik probeer met name in ‘kansen’ te pra-
ten. Dus laten inzien dat iedere baan
waar iemand in kan starten, ook al is dat
niet helemaal dé perfecte aansluiting,
een kans is om weer terug te keren op
de arbeidsmarkt! En dat het solliciteren

vanuit een ‘werkende positie’ altijd
makkelijker is dan vanuit een niet wer-
kende positie. 

Werk je liever voor de werkgever of liever
voor je cliënt?
Mijn focus ligt op de werkgevers, hen
zover krijgen om met de gemeente/
werkplein samen te werken en meer-
dere kandidaten met een WWB-uitke-
ring aan te nemen. Daarvoor open te
staan en in te zien dat ze daarmee ook
een prima werknemer aannemen. Maar
dit doe ik voor de cliënt. Om hem of
haar de kans te bieden weer een plek 
te veroveren op de arbeidsmarkt. Ik
werk graag voor beiden! Als de kandi-
daat een baan vindt waar hij gelukkig

van wordt en de werkgever een vacatu-
re heeft ingevuld waar hij gelukkig van
wordt, dan heb ik mijn werk goed
gedaan!

Van wie krijg je de meeste waardering
voor je werkzaamheden? Van je cliënt, je
leidinggevende, een werkgever, jezelf?
Van de cliënt en (soms) van de werkge-
ver. Ik denk dat het over het algemeen
goed is dat medewerkers worden
gewaardeerd om hetgeen ze presteren.
Over het algemeen wordt dit niet snel
gezegd of uitgesproken. Dat mag best
wat vaker gebeuren. Dit motiveert
medewerkers enorm! Dus dat mag 
best wat meer zijn! Aan waardering van
de werkgever heb ik het meest. Zij
geven de ‘complimenten’ voor de juiste
match! Dus weet ik wat zij zoeken?
Dan kan ik daar mijn selectieproces op
aanpassen.

Wat vind je in het algemeen het meeste
plezierige aan je werk?
De contacten-interactie met diverse
partijen en op verschillende niveau’s.
Dus contacten met werkgevers, cliën-
ten, opleiders, beleidsmedewerkers en

casemanagers. Ik vind het ook erg leuk,
om diverse partijen bij elkaar te brengen
en samen een mooi werkgelegenheids-
project op te zetten!

Wat vind je in het algemeen het minst
plezierige gedeelte van je werk?
De administratie! 

Hoe ben je zo goed geworden in je werk?
Door jarenlange ervaring in de re-inte-
gratie! Ik heb in mijn vorige baan veel
coaching en training gehad, hier heb ik
veel van geleerd! Het meeste heb ik
geleerd in de praktijk. Ik denk dat ik
toen pas écht het re-integratievak ben
gaan leren. Een goede basis in scholing
is uiteraard goed als startpunt. 

Nazorg is belangrijk 
voor werkgevers

SW-BEDRIJF
Naam: Niels Bothoff

Werkzaam bij: DZB 

Leiden

Functie: Detacherings-

consulent

Opleiding: Sociale en

Organisatiepsychologie

Hoeveel mensen heb je de afgelopen
twaalf maanden aan het werk gekregen
en hoeveel zou het zonder jouw hulp ook
zijn gelukt? Wat is daarin jouw toege-
voegde waarde geweest? 
In 2010 heb ik 47 plaatsingen van bin-
nen naar buiten gerealiseerd. Ik schat dat
er wel een paar ook zonder mijn hulp
aan werk waren gekomen, maar de mees-
ten hadden het niet zonder hulp gered.
Ik denk dat ik er dit jaar minder plaats,
zo’n 15-20 medewerkers. Dit is minder
dan vorig jaar omdat de instroom van de
wachtlijst is opgedroogd en we veel van
de beste medewerkers inmiddels ook
een plaats op de reguliere arbeidsmarkt
hebben bezorgd. De nu zittende mede-
werkers zijn moeilijker om te plaatsen.
Mijn toegevoegde waarde zit in een aan-
tal dingen. Het meest belangrijke is dat ik
een goede match kan maken. Ik kijk naar
het hele bedrijf, niet alleen naar de func-
tie. Bij de medewerker kijk ik of er spe-
ciale dingen zijn waar ik rekening mee
moet houden. Mijn toegevoegde waarde
zit daarnaast in de nazorg. Met name de
eerste drie maanden blijven we dicht
betrokken bij het bedrijf en de medewer-
ker. In die eerste tijd kom je er achter of
de verwachtingen in het begin reëel
waren en of het nodig is om bijvoorbeeld
het takenpakket aan te passen of om de
begeleiding te intensiveren. Dus wat ik
in feite doe, is de randvoorwaarden
schetsen en bewaken, zodat de match zo
goed mogelijk is.

Wat hebben werkgevers volgens jou
nodig aan ondersteuning als ze een van
jouw cliënten aannemen?
Belangrijk is dat ze een goed beeld heb-
ben van de kwaliteiten en de beperkin-
gen van de medewerker en dat ze dus
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een reëel verwachtingspatroon van de
medewerker hebben. Ook is het belang-
rijk dat ze een goed beeld hebben van
wat de begeleiding inhoudt en hoe
betrokken de begeleiding is. Alle ‘regel-
zaken’, zoals de administratieve afhan-
deling en de financiële zaken willen ze
liever niet. Daar hebben ze ook onder-
steuning in nodig. En indirect, dat de
medewerker een goed beeld heeft zodat
daar niks misgaat. Waar werkgevers
tenslotte veel behoefte aan hebben, is
een hele snelle reactie als er dingen niet
goed gaan. Als we snel reageren en mee
zoeken naar snelle oplossingen, ervaart
de werkgever dat als heel positief.

Hoe overreed je een werkgever om een
cliënt aan te nemen?
Voor werkgevers is het financiële plaat-
je heel aantrekkelijk en ze kunnen ook
mooie sier maken met maatschappe-
lijk ondernemen. Natuurlijk moet de
medewerker een toegevoegde waarde
hebben, anders lukt het niet. In de 
tijd dat ik nog zelf nieuwe werkgevers
mocht overreden, gaf ik werkgevers
soms de gelegenheid om andere werk-
gevers te bellen om over hun ervarin-
gen te horen. Dat scheelt echt. En, als
SW-bedrijf organiseren we ook net-
werkbijeenkomsten; we nodigen bij-
voorbeeld werkgevers uit om aan ande-
re werkgevers te vertellen hoe het gaat.

En hoe overreed je een cliënt om een
baan aan te nemen?
Het komt wel eens voor dat een mede-
werker een baan niet aan wil nemen,
maar meestal lukt het om dit te voorko-
men doordat je die match zo goed moge-
lijk maakt. Als er twijfel is bij de mede-
werker, stel ik voor om een poos mee te
draaien. Ik probeer altijd het werk waar-
heidsgetrouw zo leuk mogelijk te laten
lijken. Als iemand echt niet wil, dan 
gaat het niet door. Bij ons SW-bedrijf is
detachering en begeleid werken op basis
van vrijwilligheid. Als mensen terug-
komen van een detachering, stellen we
wel dat ze tot minimaal twee functie-
schalen lager een baan moeten aannemen. 

Wat vind je in het algemeen het meest
plezierige aan je werk?
De afwisseling in mijn werk en dat je
echt iets kunt betekenen voor een
medewerker en voor een bedrijf. Ook
de positieve sfeer op de afdeling, 
de zelfstandigheid en vrijheid in mijn
functie ervaar ik als heel plezierig;
zolang ik resultaten boek, is het goed. 

Wat vind je in het algemeen het minst
plezierige gedeelte van je werk?
Ik baal er van als een plaatsing stukloopt
en je kan er zelf niets aan doen. Het is
soms best moeilijk om een goede plek
te vinden. Als ze dan terugvallen, of er

vindt een reorganisatie plaats waarbij de
baan komt te vervallen, dan kunnen ze
vaak niet meer terug en daar baal ik van.

Hoe ben je zo goed geworden in je werk?
Ik zie het als een combinatie van mijn
positieve instelling, geduld hebben, rust
uitstralen heldere communicatie en 
eerder opgedane werkervaring. Ik heb
hiervoor als recruiter gewerkt en bij een
uitzendbureau, daar moest je heel veel
dingen tegelijkertijd doen, was ik ook
bezig met werving en selectie en moest
ik omgaan met heel veel mensen op veel
verschillende lagen.

Gaat door vraaggerichte re-integratie
jouw werk fundamenteel veranderen?
Dat gaat mijn werk wel veranderen,
maar vooral voor ons Accountteam die
acquisitie doen. Ik zal het zelf alleen bij
bestaande relaties merken. Wel moet ik
leren om op organisatieniveau te den-
ken en niet meer op vacature-niveau. 
Ik heb hiervoor al een training gehad,
maar daarmee ben ik er nog niet. Waar
ik de rest vandaan ga halen, weet ik niet.
De geldkranen gaan dicht en ik moet
het dus waarschijnlijk zelf gaan doen en
al doende in de praktijk leren.

Hans van Iersel, Roeland van Geuns en
Brigitte van Lierop zijn lid van de redac-
tieraad van Aan de slag.

THEMA De vraagkant 
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Door Frank Visser

Met zijn in de CAO verankerde WGP
levert Philips al 28 jaar een succesvolle
bijdrage aan de bestrijding van langduri-
ge werkloosheid en het voorkomen van
uitsluiting. Sinds de start, in 1983, heb-
ben meer dan 12.000 werkzoekenden
een werkervaringstraject doorlopen.
Gemiddeld ruim 70% van de deelnemers
vond binnen een jaar erna betaald werk. 
Een ongekend hoog percentage, zo
blijkt uit onderzoek van Ruud Gerards,
promovendus aan de Universiteit van
Maastricht. ‘Je kunt er gevoeglijk van
uitgaan, dat een deel van de WGP’ers
zonder een re-integratieprogramma ook
wel aan de bak gekomen zou zijn. Ik
heb dit “ deadweight loss” berekend en
afgetrokken van het “ bruto-effect” om
het “ netto-effect” te achterhalen. Het
sommetje luidt: 61% (het percentage
deelnemers dat werk vond in de perio-
de 1995 - 2005, red.) minus 33,1%
deadweight loss is 27,9%. Buitenge-
woon hoog, want voor publieke werk-
ervaringsprojecten in die periode kwa-
men we uit op 0.9%!’

Reële werkervaring
Jaarlijks geeft het WGP personen met
afstand tot de arbeidsmarkt de unieke

mogelijkheid om een jaar lang arbeids-
marktrelevante werkervaring op te
doen – vaak aangevuld met scholing –
die hun kansen op een succesvolle 
uitstroom naar werk kan vergroten.
Frank Visser, Manager WGP: ‘Het gaat
om additionele werkplekken in de
operationele sfeer: omdat ze bovenop
de sterkte komen, vindt geen verdrin-
ging van medewerkers in vaste dienst
plaats. Het zijn geen kunstmatige
werkplekken, noch “ parkeerplaatsen”
waar werkzoekenden een jaar “ onder-
dak” vinden. Kern is dat men reële
werkervaring opdoet en zich geduren-
de de werkervaringsperiode verder
ontwikkelt. De CAO-afspraak is om
deelnemers kansrijk te maken voor de
externe arbeidsmarkt. We geven dus
nooit een baangarantie vanuit Philips,
maar bereiden deelnemers voor op 
een betaalde, reguliere baan buiten
Philips. Komt er aansluitend een aan-
bod van Philips, dan is dat mooi mee-
genomen, maar dat is niet op voorhand
het doel.’

Philips betaalt het overgrote deel van de
kosten zelf, maar maakt ook gebruik
van diverse subsidies. ‘Extra middelen
zetten we in om de trajecten kwalitatief
naar een hoger niveau te trekken. Zo

ontwikkelen we voortrajecten, trainen
we praktijkbegeleiders, of huren spe-
cifieke deskundigheid in. En we gebrui-
ken subsidies ook om extra werkerva-
ringsplaatsen te creëren.’

Voor de werving en begeleiding werden
met enkele re-integratiebedrijven con-
tracten afgesloten. Aan de hand van 
een globaal wervingsprofiel zet Philips
WGP-plaatsen uit bij deze bureaus,
gemeenten en UWV WERKpleinen.
Visser: ‘Het is van belang, dat deze
bedrijven in de voorselectie goed letten
op de eisen die aan kandidaten worden
gesteld. Het belangrijkste is motivatie:
we verwachten dat de deelnemers deze
kans om werkervaring op te doen,
eventueel aangevuld met scholing, met
beide handen aangrijpen.’

Maatwerkoplossingen
De invulling van WGP-projecten is
flexibel en gevarieerd. Gestreefd wordt
naar maatwerkoplossingen passend bij
de specifieke problematiek van indivi-
duen. Het opleidingsniveau varieert van
lager beroepsonderwijs tot universitair
onderwijs. 
Deelnemers sluiten een kennisma-
kingsovereenkomst met Philips voor
de duur van één jaar op basis van het

Hoe bereik je dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zelfstandig betaald werk vinden? Deze

vraag staat centraal in de aanpak van het Philips Werkgelegenheidsplan, kortweg WGP. Het

werkervaringsproject faciliteert met maatwerkoplossingen. Maar uitgangspunt is dat deelne-

mers zelf verantwoordelijk zijn voor hun ontwikkeling.

THEMA De vraagkant 

Leeftijd deelnemers

< 23 jaar    11,0%

23-30 jaar   35,7%

31-40 jaar   20,8%

41-50 jaar   22,7%

> 50 jaar       9,8%

Totaal  100,0%
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Uitstroom twaalf maanden na vertrek

Philips    10,0%

Elders    34,4%

Uitzendbureau   23,0%

Totaal een baan   67,4%

Studie      3,4%

Geen baan   29,2%

Innovatie
Het leerwerktraject ‘Secretarieel’ is een andere WGP-innovatie. Alle veertien deel-
nemers ( tussen 24 en 53 (!) jaar, van diverse nationaliteiten, vaak al lang werkzoe-
kend) doorliepen het voorschakeltraject met glans en zijn nu bezig met de vervolg-
stap: een secretariële mbo-opleiding op niveau 3. Zo blijft het WGP naar nieuwe
wegen zoeken die voorkomen dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan
de zijlijn blijven staan.

wettelijk minimumloon, plus ‘dertiende
maand’ en – indien van toepassing –
ploegen- en/of onregelmatigheidstoe-
slag. Om in tijden van krapte op de
arbeidsmarkt toch voldoende jongeren 
te motiveren, krijgen deelnemers onder 
23 jaar een salaris dat twee leeftijdsjaren
hoger wordt ingeschaald. De opzegter-
mijn bedraagt slechts één week, zodat
men zonder belemmeringen kan door-
stromen naar een vervolgbaan. Alle 
Philips-bedrijfsonderdelen in Nederland
dragen naar rato bij in de kosten en stel-
len geschikte werkplekken en de nood-
zakelijke begeleidingscapaciteit beschik-
baar. Momenteel telt het WGP ongeveer
tweehonderd deelnemers. 

‘Flexibiliteit is een van de succesfactoren
van ons WGP: alert en effectief aanhaken
bij waar de nood het hoogst is’, zegt
directievoorzitter Harry Hendriks van
Philips in de Benelux. ‘Niet voor niets
bestond een groot deel van de instro-
mers in 2010 uit voortijdig schoolver-
laters – jonge mensen die, omdat ze in 
het reguliere onderwijs afhaakten, geen

diploma of beroepskwalificatie kunnen
laten zien. De leer/werkaanpak van het
WGP geeft hen een duw in de rug om
alsnog hun weg naar een baan te vinden.’
Op verzoek van het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid wor-
den sinds 2010 ook extra arbeidsge-
handicapten binnen het WGP opgeno-
men, vertelt Visser. ‘Het ministerie is
vooral geïnteresseerd in overdraagbare
ervaringen, waarmee ook andere be-
drijven aan de slag kunnen. Daar willen
we als Philips natuurlijk graag een bij-
drage aan leveren.’ 

Pilot test engineers
Een bijzonder WGP-project toont aan
dat kwetsbare doelgroepen in onze
samenleving, in dit geval jongeren met
een autistische beperking, met een
goede voorbereiding en begeleiding
uitstekend kunnen functioneren in 
het bedrijfsleven. Tien aanstormende
test engineers bewijzen dat momen-
teel dagelijks op hun werkplek. 
De laatste jaren richt Philips zich op
specifieke doelgroepen, zoals Wajon-

gers (ofwel jonggehandicapten), waar-
van jongeren met een autistische beper-
king deel uitmaken. Philips ging de uit-
daging aan en ontwikkelde met partners
Beekmans & van de Ven (jobcoaching)
en Reovict (ICT opleider) het leer/
werktraject Test Engineer. Testwerk-
zaamheden passen uitstekend bij men-
sen met autisme. Deze werkzaamheden
vragen om veel structuur en strikte voor-
schriften, precies wat mensen met autis-
me nodig hebben. De aandacht voor
details en focus op resultaat die mensen
met autisme vaak hebben, maakt hen
verder uitermate geknipt voor het tek-
sten van software en/of hardware. De
omgevingsfactoren van de werkplekken
zijn nauwgezet in kaart gebracht om de
‘match’ te maken: de juiste kandidaat op
de voor hem meest geschikte werkplek.
Tien Wajongers op MBO+/HBO-niveau
zijn sinds januari 2011 aan de slag bij
diverse Philips-onderdelen in de regio
Eindhoven. Visser: ‘Natuurlijk kun je dit
zien als een vorm van maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Maar ook
voor bedrijven als Philips is het, gezien
de verwachte arbeidsmarktkrapte, zaak
om nieuwe doelgroepen aan te boren. In
de toekomst zullen we alle zeilen moe-
ten bijzetten om schaars talent binnen te
halen. De ervaringen in dit project kun-
nen hier zeker aan bijdragen!’

Frank Visser is manager van het Werk-
gelegenheidsplein bij Philips. Met mede-
werking van Pim Campman, Bixie & 
S. Tekstproducties
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Het aannemen van mensen

met een arbeidshandicap is

nog lang geen gemeengoed in

Nederland. Terwijl de nood-

zaak hiervan binnen aanzien-

bare tijd merkbaar wordt.

Door de vergrijzing zal naar

schatting in 2050 een tekort

van 1,2 miljoen arbeidskrach-

ten ontstaan. Gelukkig kan

het ook anders. Kijkt u maar

eens naar deze ‘best practice’

case van Nico Tijdink, direc-

teur HR bij Alexander Calder

arbeidsintegratie en Capabel

Taal.

Door Nico Tijdink

Van de Nederlandse beroepsbevolking
kiest slechts een op de acht het bestaan
van zelfstandig ondernemer. Anderhalf
miljoen werken in zorg en overige
dienstverlening en een miljoen bij de
overheid. Dat betekent dat vijf miljoen
Nederlanders voor hun werk aangewe-
zen zijn op een miljoen ondernemers.
De kans op werk is in Nederland veel
groter dan in de rest van Europa. De
werkloosheid bedroeg eind 2010 4,3%
van de beroepsbevolking. Er zijn voor-
spellingen dat we in Nederland tegen
2050 1,2 miljoen arbeidskrachten te-
kort komen. Tegen die tijd is dat 13%
van de beroepsbevolking.

Teveel werk
Ons probleem is dus niet het gebrek aan
werk, maar het teveel daaraan. Maatrege-
len die nu rigoureus lijken, zijn in dat
licht bezien druppels op de gloeiende
plaat. De verhoging van de pensioenge-
rechtigde leeftijd zal maar beperkt bij-
dragen. Vitale ouderen die daarna nog
willen doorwerken: fijn voor hen, maar
geen oplossing voor ons. Aardbeien-
plukkers uit Bulgarije weren, waar heb-
ben we het over? Laten we maar hopen
dat de verdere technologische ontwik-
keling én ongelijkere verdeling van de
welvaart over de wereld wél soelaas kun-
nen bieden. Hopelijk maakt dat laatste
dat genoeg mensen van buiten Europa
ons willen redden van de ondergang.

Henk en Ingrid
Henk en Ingrid zijn in dat opzicht
kneuterige zeurpieten die terugkijken

hoe hun wereld de afgelopen decennia
verkleurd is en dat als nadeel zien. Ach,
niets menselijks is hun vreemd. Leggen
we niet allemaal de nadruk op alles wat
niet goed gaat en alles dat verandert?
Of we nu Henk of Ingrid heten, politi-
cus of journalist zijn, werken of werk-
loos zijn. Wat hebben we nu nodig om
deze uitdagingen het hoofd te bieden? 

Een plek onder de zon
Ook in tijden van wat wij grote werk-
loosheid noemden was ons motto: ‘er is
voor iedereen een werkende plek onder
de zon.’ Niet de belabberde economi-
sche situatie, niet het gebrek aan moti-
vatie of opleiding, niet de discriminatie
op grond van sekse, religie of huids-
kleur, niet het hebben van een handi-
cap, maar het gedrag is doorslaggevend
of je werkt of dat je werkloos bent. En
laat nu gedrag een gemakkelijk te beïn-
vloeden aspect zijn van ons mens-zijn.
Als je de hand reikt naar de ander, dan
brengt je dat voorspoed. Dat heb ik
gemerkt in mijn rol als directeur HR.

Ondernemen
Dat doen we niet uit idealisme of om
regels op te volgen. We doen dat omdat
we willen ondernemen, kansen zien en
benutten, resultaten willen halen en er
morgen ook nog zijn voor onze mede-
werkers, nieuwe opdrachtgevers en
cliënten. Dat lukt omdat we samenwer-
ken met anderen, ook als ze anders zijn
dan wij. En als je samenwerkt ga je als
vanzelf op elkaar lijken. Precies zoals die
oude hond en zijn nog oudere baasje!

We kunnen het
niet permitteren
kieskeurig te zijn

THEMA De vraagkant 
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In 2000 kreeg het tot dan toe onbeken-
de re-integratiebedrijf Alexander Calder
een grote opdracht van Cadans (sinds
2002 opgegaan in UWV). Het werd 
in één klap een van de grote vier re-
integratiebedrijven (de anderen waren
Argonaut, Agens en Kliq).
We hadden op dat moment een ge-
mêleerde groep werknemers. Een vijftal
arbeidsdeskundigen, een tiental psycho-

logen en zo’n veertig re-integratieconsu-
lenten. Voor het uitvoeren van de nieu-
we opdracht hadden we minimaal 140
re-integratieconsulenten nodig. Vraag
was waar we die vandaan haalden.

Practice what 
you preach
Bij onze re-integratieaanpak is active-
ring belangrijker dan de diagnose. Je
kunt veel beter in de praktijk zien wat
iemand kan of wil dan wanneer je
iemand een test afneemt. In de verkre-
gen opdracht maakten we kennis met
oudwerknemers uit de sectoren zorg 
en welzijn. Ze waren uitgevallen met
psychische of fysieke klachten. Veel 
van hen waren hoogopgeleid en hadden

verwant werk aan dat van ons bedrijf
gedaan in de welzijnssector. Nu is een
met burn-out uitgevallen welzijns-
werker niet automatisch een goede 
re-integratieconsulent. Maar ook niet
automatisch een slechte.
Zeker in de eerste twee jaar namen we
veel van deze cliënten in dienst. Omdat
het arbeidsgehandicapten waren, was 
er bij twijfel ook de mogelijkheid een

proefplaatsing in te zetten. Dat was bij
uitstek de manier om te beoordelen of
iemand ook inderdaad het werk kon
uitvoeren. In 2003 bleek dat circa 25%
van onze re-integratieconsulenten een
REA-status had. Niet dat dat hét crite-
rium was om mensen aan te nemen, het
was gewoonweg het gevolg van het
selecteren van de mensen die het beste
de begeleiding van deze doelgroep op
konden pakken. Door hun vangnet in
de ziektewetuitkering was er ook geen
financieel nadeel bij een eventueel wat
hogere uitval. Overigens deed die zich
meestal niet voor.
Oud-cliënten werkten niet alleen als re-
integratieconsulent. Ook als er ruimte
was in functies zoals de administratie,

de receptie of onderhoudswerk werd
vooral geput uit bekende cliënten. Als
re-integratiebedrijf zit je nu eenmaal op
de eerste rang. Al onze medewerkers,
ook de oudcliënten, geven we veel aan-
dacht in hun beroepsontwikkeling. Na
2005 werden door opdrachtgevers in
mindere mate arbeidsgehandicapten, en
in hogere mate ontslagwerklozen en
bijstandsgerechtigden aangemeld. Ook
hier kon het beleid voortgezet worden. 

Jonggehandicapten
Ook vooraf kan gepland worden om
mensen in dienst te nemen. Eind 2008
richtten wij samen met enkele andere
re-integratiebedrijven de G-groep op,
met als doel een sluitende aanpak te
realiseren voor de re-integratie van
jonggehandicapten. Alle arbeidsplaat-
sen die door natuurlijk verloop vrijkwa-
men, werden ‘gereserveerd’ voor in-
stromende jonggehandicapten. Daar-
naast werden binnen de organisatie
‘doorstroombanen’ gecreëerd, extra
formatie waarin jonggehandicapten
konden laten zien wat ze waard waren,
en die doorgeplaatst konden worden
naar banen buiten de organisatie.

Het resultaat telt
Binnen de re-integratie, maar ook in
een groot aantal andere sectoren, wordt
de prestatie die iemand levert afgeleid
van het behaalde resultaat. Dat geeft
een zuivere kijk op de prestaties van 
de medewerkers. Dit zou voor elk
bedrijf ook moeten meespelen bij het
bieden van kansen aan nieuwe mede-
werkers. Het is immers vrij eenvoudig
te zien welke resultaten iemand boekt.
Deze resultaten worden niet gekleurd
door leeftijd, handicap of huidskleur.
Want in een competitieve markt staan
resultaten voorop. Discriminatie in 
de aanname van nieuwe medewerkers
kan de resultaten omlaag halen en 
dat kunnen wij ons eenvoudigweg niet
permitteren.

Nico Tijdink is directeur bij Alexander
Calder arbeidsintegratie en Capabel
Taal. 

Als re-integratiebedrijf
zit je op de eerste rang
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Te lang hebben bedrijven alleen maar marginaal gebruik gemaakt van arbeidsgehandicapten.

Voor een deel omdat de inzetbaarheid van arbeidsgehandicapten beperkt is. Het project Boris is

er op gericht om leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) op te leiden voor bestaan-

de functies op de arbeidsmarkt en daarmee hun inzetbaarheid te vergroten en dus ook hun kan-

sen op de arbeidsmarkt.

ten om zijn, gaat de wekker en mag hij
10 minuten praten met zijn collega.
Daarna gaat de tijd weer in.’
Ook de relatie met de rest van de werk-
nemers is een aandachtspunt. Broekman:
‘De andere werknemers waren in het
begin bang dat hun werk werd afgepakt
door iemand met een handicap, voor
hen voelde het als een vernedering. Dat
hebben we opgelost door hen dan een
mentorfunctie te geven. Dat werkt.’
‘Waarom doet u dit?’ vraagt De Krom
hem. ‘Ik zal er niet omheen draaien’, zegt
Broekman. ‘Een Wajongere hoef ik min-
der te betalen dan een reguliere werk-
nemer. Dat levert voordeel op. Zeker in
deze tijd waarin het moeilijk is om aan
technisch personeel te komen. Aan de
andere kant kost het tijd en energie,
zeker in het begin. Maar ik doe het graag.’

Broekman redeneert vooral economisch
en pragmatisch en waarschuwt De Krom
niet te tornen aan de loonkostendispen-
satie voor de Wajongers. ‘Als de loon-
waarde van mijn medewerker is bepaald
op 50% dan probeer ik de condities zo
optimaal te maken dat er 70% uit komt.
Dat is goed voor de medewerker en goed
voor mij’ aldus Broekman. De Krom
belooft de regeling in tact te laten.

Betere aansluiting
CE repair werkt samen met praktijk-
school Yulius in Barendrecht. Yulius
doet mee aan een proef onder de naam
Boris, om leerlingen uit het voortgezet
speciaal onderwijs (VSO), beter dan 
tot nu toe het geval is geweest, op te 
leiden voor bestaande functies op de
(regionale) arbeidsmarkt. Boris functio-

Door Will Seignette

‘We hebben hier 30 man in dienst’, zegt
de directeur van het Dordtse reparatie-
bedrijf CE Repair, Jakob Broekman.
‘Daarvan zijn er vijf Wajonger. Die heb-
ben dan, zoals dat heet, een arbeidshan-
dicap. We hebben stukjes ‘saai’ werk 
bij elkaar geveegd en daar functies van
gemaakt, speciaal voor hen.’
Broekman vertelt staatssecretaris De
Krom van Sociale Zaken, die op werk-
bezoek is, dat er ook wel keerzijden
zijn. ‘Aan het begin gaf dat spanningen.
Er raakt hier wel eens een van die jon-
gens van de kook. Dat gebeurt soms.
Maar je moet creatief zijn in het vinden
van oplossingen. Een drukke jongen,
die non-stop praat, hebben we pas een
kookwekker gegeven. Als er 50 minu-

Geef jongeren
met een 
beperking
dezelfde 
kansen

Geef jongeren
met een 
beperking
dezelfde 
kansen
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neert als proeftuin om te onderzoeken
welke ondersteuning en voorzieningen
bedrijven nodig hebben om gehandi-
capten duurzaam te laten deelnemen in
hun bedrijf. Aan het eind van het pro-
ject zal dan ook een advies voor duurza-
me ondersteuning worden opgesteld
waarmee sociale partners en overheid
nadere afspraken kunnen maken.

400 kwalificaties
Op 1 juli 2010 startte het project Boris
in opdracht van het ministerie van
OC&W. Het project wordt uitgevoerd
door de 17 kenniscentra voor het MBO
en 13 VSO scholen. De opdracht: Breng
binnen twee jaar 400 jongeren die geen
volledige arbeidsmarktkwalificatie kun-
nen halen vanuit de 13 VSO-scholen
naar een duurzame arbeidsplaats en
gebruik daarvoor de voorzieningen die
het MBO beschikbaar heeft om het wer-
kend leren te organiseren. Zo heeft het
MBO uitgebreide (regionale) arbeids-
marktinformatie. De kwalificatiestruc-
tuur wordt gebruikt om de jongeren
concrete takenpakketten aan te kunnen
bieden. Het netwerk van leerbedrijven

(daar zijn er meer dan 200.000 van)
speelt ook een belangrijke rol.

Te lang in de marge
Met het Boris project hebben de kennis-
centra en de scholen de ambitie om de
jongeren met een beperking dezelfde
kansen te bieden die jongeren in het
MBO hebben op een plaats op de arbeids-
markt. Te lang is de keuze voor gehan-
dicapten beperkt gebleven tot werk-
zaamheden in de marge in een klein
aantal sectoren zoals groenvoorziening
en horeca. Tegelijkertijd willen de werk-
gevers via het project bereiken dat de
inzetbaarheid van gehandicapten in de
bedrijven sterk wordt verbeterd. Met 
de teruglopende beschikbaarheid van
arbeidskrachten moeten alle productie-
ve vermogens van mensen worden ont-
wikkeld en ingeschakeld.

Cultuurschok
Bijna halverwege de loop van het pro-
ject zijn er 253 jongeren in opleiding en
dat is royaal meer dan beoogd. De animo
onder jongeren is groot en de weg naar
de arbeidsplaatsen wordt betrekkelijk

gemakkelijk gevonden. Veel bedrijven
zijn gemotiveerd om met deze jongeren
aan de slag te gaan. Toch kost het werk-
gevers moeite om functies aan te passen
en om te denken in maatwerk. Ook het
aanpassingsvermogen van de jongeren
wordt stevig getest. Er wordt rekening
met ze gehouden, maar er worden ook
eisen aan ze gesteld. Dat is een realisme
dat ze onder ogen moeten zien. De 
verwachtingen zijn soms te hoog ge-
steld. Toch is voor de meeste jongeren
de overstap naar een functie in een echt
bedrijf een nieuwe kans en een nieuwe
toekomst. De cultuurschok die dat met
zich meebrengt kan veel minder zijn 
als school en bedrijf meer op elkaar zijn
ingesteld en als de jongere een langere
periode krijgt om te wennen. Daartoe
zou het traject naar de arbeidsplaats eer-
der kunnen worden ingezet. De jonge-
ren blijven nu teveel in toeleidende 
trajecten zitten zonder werkelijk met
het werk in het bedrijf te beginnen, ter-
wijl die mogelijkheid er wel is. De scho-
len moeten dat traject eerder durven
inzetten en de regelgeving moet dat ook
mogelijk maken.
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Nieuwe bloeiperiode 
Als de zorg voor de jongere op de werk-
plek goed is geregeld dan komen veel
jongeren in een nieuwe bloeiperiode.
De omgang met de collega’s, de uitda-
gingen in het werk en de ontdekking
van de eigen mogelijkheden geeft ze
vaak nieuwe energie, ook in hun privé-
leven. De zelfredzaamheid wordt groter
en de behoefte aan extra zorg neemt af.
Dat is het grootste winstpunt en het is
de jongere zelf die op eigen kracht dat
resultaat bereikt.

Beperk verblijfsduur
school
In de samenwerking met de VSO-scho-
len zijn de werkgevers positief over de
daar aanwezige kennis van de doel-
groep. De scholen kunnen de bedrijven
goed adviseren over de arbeidsmoge-
lijkheden van de jongeren en over de
condities die daarbij in acht moeten
worden genomen. Kritisch zijn de
werkgevers over de lange verblijfsduur
op de scholen. Als het voorland van 
de jongere duidelijk is, dan moet de
jongere ook zo snel mogelijk naar het

bedrijf vindt de werkgever. In het bedrijf
stopt de ontwikkeling van de jongere
niet. De begeleiding daarvan wordt door
andere professionals voortgezet. Levens-
lang leren is al lang doorgedrongen tot
bedrijven met het besef dat je perso-
neel alleen vast kunt houden als je ze
ontwikkelingsperspectief biedt, is hun
mening. 

De resultaten zijn tot nu toe op alle
terreinen voldoende positief om in de
‘Werkschool in oprichting’ voor
dezelfde koers te kiezen. Met de Wet
werken naar vermogen in aantocht is
het van belang een regionale voor-
ziening beschikbaar te hebben die de 
gang van mensen met een beperking
naar de arbeidsmarkt kan vergemak-
kelijken. Het dienstenpakket van de
kenniscentra sluit goed op die behoef-
te aan. Vooral het grote netwerk van
leerbedrijven en de nauwe contacten

met de brancheorganisaties die zij heb-
ben, verzekert een sterke betrokken-
heid van het bedrijfsleven. Kandidaten
en vacatures zitten zo dicht bij elkaar
en de ondersteuning van bedrijven 
kan snel en praktisch worden geregeld.
De winst zit daarmee aan drie kanten:
Een kostenbesparing door korter
durende uitkeringen voor de overheid,

een grotere productieve inzet voor het
bedrijfsleven en meer economische
zelfstandigheid en gevoel van eigen-
waarde voor de jongeren met een be-
perking. 

Kijk voor meer informatie over het pro-
ject Boris op: www.borisbaan.nl 

Will Seignette is senior adviseur van Colo
en van Fundeon, het kenniscentrum 
voor de bouw. Hij maakt deel uit van het
projectteam van Boris.

Werkgevers vinden 
verblijf op school te lang
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Baas zoekt vrouw. Het klinkt misschien

als een wat vreemde oproep op een

datingsite, maar niets is minder waar.

Met een knipoog naar het tv-programma

‘Boer zoekt vrouw’, startte begin 2009

een uniek re-integratietraject in Fries-

land onder de naam ‘Baas zoekt vrouw’.

Het succes is af te lezen aan de cijfers:

rond de 80% succesvolle uitstroom naar

werk en scholing. Een buitengewoon

goed resultaat, zeker gezien de banken-

crisis en economische tegenwind. Tijd

dus om de ingrediënten van dit succes-

volle project onder de loep te nemen.

Door Karin de Ruiter

Baas zoekt Vrouw is een initiatief van de Dienst
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest
Fryslân en het WERKbedrijf. Het doel van het pro-
ject is om werkloze inwoners te werven en te bege-
leiden naar werk. Bij de start richtte de campagne
zich op vrouwen zonder werk en zonder uitkering:
de niet-uitkeringsgerechtigden. Vaak ging het om
vrouwen die vanwege de kinderen niet meer werk-
ten, om gescheiden vrouwen die financieel onafhan-
kelijk wilden zijn en om mensen die gezin en werk
wilden combineren. Het project staat nu ook open
voor mannen en mensen met een uitkering. 

Ongekende uitstroom
De basis van het project is de re-integratiemetho-
diek @Wurk. Radar, een bureau voor sociale vraag-
stukken, ontwikkelde de methodiek. De metho-
diek wordt ingezet om zoveel mogelijk mensen
weer aan het werk te helpen én als middel tegen
armoedebestrijding. Het uitstroompercentage is
opvallend hoog. Zo hebben tot 1 mei van dit jaar in
totaal 146 deelnemers deelgenomen. Hiervan is nu
al 74% uitgestroomd. Een aantal nog lopende projec-
ten worden naar verwachting binnenkort ook suc-
cesvol afgerond, waardoor het aantal uitstromers uit
komt op 80%. ‘Dit is de beste re-integratieaanpak in
Nederland’, aldus Klaas Leen, projectleider van de
Dienst Sociale Zaken. ‘Dit soort cijfers ben ik in mijn
loopbaan nog niet tegen gekomen.’ Inmiddels is Baas
zoekt vrouw geen project meer, maar als @Wurk

BAAS
zoekt
vrouw

BAAS
zoekt
vrouw
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volledig geadopteerd door verschillende
gemeenten. RadarVertige verzorgt gedu-
rende een jaar een coach-de-coachtraject.
Werkcoaches van de gemeente leren hoe
ze de methodiek goed kunnen toepassen.
Een duurzame verankering dus voor een
duurzame uitstroom. 

Ingrediënten
De methodiek die gebruikt wordt voor
‘Baas zoekt vrouw’ bestaat uit een aantal
ingrediënten. De deelnemers starten
met een JOBS-training. Dit is een weten-
schappelijk bewezen programma, speci-
aal ontwikkeld om onder andere langdu-
rig werklozen en bijstandsmoeders weer
meer vertrouwen in zichzelf en hun
capaciteiten te geven. Deze training
bestaat uit vijf groepsbijeenkomsten,
gevolgd door groepscoaching, jobhun-
ting en jobcoaching. Centraal in deze
aanpak staat de groepsaanpak en de inzet
van de eigen kracht van de deelnemers.
Henrie de Jong van RadarVertige is een
van de vaste trainers die de deelnemers
klaarstoomt voor de arbeidsmarkt. ‘Som-
mige vrouwen komen binnen met een
enorm laag zelfbeeld, zijn heel verlegen
en hebben geen idee wat ze willen. Laat
staan wat ze kunnen’, legt Henrie uit. ‘Na
de groepstraining staan ze krachtig voor
de groep en presenteren ze met volle
overtuiging wat ze willen en kunnen.
Prachtig om te zien! Ze geven elkaar feed-
back, en komen letterlijk en figuurlijk in
beweging. Ze leren dingen over zichzelf
die ze nog niet wisten’, aldus Henrie.

‘Zodra de vrouwen weten wat ze willen
en kunnen, komt de jobcoach van de
gemeente in beeld. Echter, we motiveren
de deelnemers om vooral zelf actie te
ondernemen. Zo helpen de vrouwen
elkaar met het vinden van passende vaca-
tures. Regelmatig vinden de deelnemers
op eigen kracht een baan.’
De Dienst Sociale Zaken is overtuigd
van de kracht van de methodiek, die nu
is vastgelegd in een doortimmerd hand-

boek. Volgens Klaas Leen ligt de kracht
van de aanpak in een combinatie van fac-
toren. ‘Ten eerste werken we met een
gemotiveerde doelgroep. Dit is heel
bepalend voor het succes, de mensen
komen zelf naar ons toe. Daarnaast is de
inhoud van het traject intensief en
krachtig. De doorlooptijd is maximaal
zes maanden: drie maanden training en
drie maanden jobhunting. In de JOBS-
training wordt de basis gelegd voor het
vaak ontbrekende zelfvertrouwen. Deel-
nemers die ik spreek zijn stuk voor stuk
laaiend enthousiast over deze training!’,
vertelt Klaas Leen bevlogen. 

Onorthodoxe aanpak
‘Daarna start de wekelijkse groeps-
coaching. We leren deelnemers om hun
rug te rechten en zichzelf krachtig te ver-

kopen. Tot slot hebben we speciaal voor
dit project een jobhunter aangesteld.
Ook hier werken we wat onorthodox. Zo
stapt de jobhunter samen met een deel-
nemer rustig onaangekondigd bij poten-
tiële werkgevers naar binnen. Ik schat dat
in de helft van de gevallen de deelnemer
naar buiten loopt met een concrete vaca-
ture, een vervolgafspraak of zelfs al een
baan. Dat is echt een hele andere manier
van werken. Maar het werkt wel!’

Femke Vesseur, een ex-deelneemster
aan ‘Baas zoekt Vrouw’, stroomde als
een van de eerste deelnemers in... en weer
uit. ‘Een paar jaar geleden stopte ik met
mijn werk als vakleerkracht gymnastiek
vanwege de komst van mijn kinderen.
Een bewuste keuze, waar ik met een
goed gevoel op terug kijk. Maar op een
gegeven moment wilde ik weer aan de
slag. Ik hoorde al snel van ‘Baas zoekt
Vrouw’ en meldde mij aan. Daarna is het
ontzettend snel gegaan. We startten met
een hele diverse groep van veertien
vrouwen. We hielden ons bezig met
essentiële vragen. Wie ben ik, wat kan
ik, wat wil ik? Hoe kom ik over op de
groep? We steunden elkaar, gaven elkaar
feedback en tipten elkaar over relevante
vacatures.’ Femke stroomde na drie
maanden al uit. ‘Ik heb nu een uitdagen-
de baan als coach/sportinstructeur van
werkloze jongeren. Onlangs verwees ik
nog een moeder die ik ken van het
schoolplein. Ze wilde heel graag weer
aan het werk. Meld je aan bij Baas zoekt
Vrouw, zei ik. Eigenlijk ben ik nog steeds
ambassadeur.’

Karin de Ruiter is werkzaam bij Radar als
senior communicatieadviseur

Met medewerking van Henrie de Jong en
Nelly Vogelaar, beide trainers, Klaas Leen
en Herman Jillings, beide werkzaam bij 
de Dienst Sociale Zaken Noardwes
Fryslân en deelneemster Femke Vesseur.

Drie succesfactoren
1. Zeer gemotiveerde doelgroep

Veel deelnemers leven rond de armoedegrens en zijn sterk gemotiveerd om hun
financiële situatie te verbeteren. 

2. Drie maanden intensieve groepstraining
De eerste drie maanden zijn gericht op zelfinzicht en het ontwikkelen van de
eigen kracht. Deelnemers weten na drie maanden precies wat ze kunnen, willen
en wat de mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt. Hierdoor vinden ze makkelij-
ker een baan en weten ze zichzelf ook beter te verkopen.

3. Onorthodoxe jobhunting
Ook de jobhunting wordt gericht en individueel ingestoken. De wensen van de
deelnemer staan centraal, niet de aanwezige vacatures. 

Deelnemers vinden een
baan op eigen kracht
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markt, of een aantal stage- of leerwerk-
plekken te creëren. Eind april heeft 
het Kabinet besloten dat het Rijk vanaf
1 juli 2011 social return gaat inzetten
bij aanbestedingen van werken en dien-
sten boven de 250.000 euro.

Social return activeert
Uit onderzoek van TNO blijkt dat de
belangrijkste winst van social return de
creatie van werk(ervarings)plekken bij
werkgevers is. Hierdoor draagt social
return bij aan de activering van mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij
doen werkervaring op, waardoor zij
productiviteit leveren en hun kansen op
regulier werk vergroten. Uitstroom naar
regulier werk vindt minder plaats. Dit 
is momenteel geen directe doelstelling

van social return. Ook gaat het veelal
nog om kleine aantallen. Social return 
is daardoor geen vervanging van regu-
liere re-integratie-instrumenten, maar
ondersteunend aan het bestaande re-
integratiebeleid. 
Een belangrijk element van het succes
van social return is dat werkgevers de
flexibiliteit hebben om doelgroepen
naar eigen inzicht in te zetten. In plaats
van bemiddelingsactiviteiten die aan-
bodgericht zijn (‘kunt u deze persoon
plaatsen?’) is social return vraagge-
richt. Social return leidt bovendien tot
bewustwording bij werkgevers. De
praktische ervaring die zij opdoen met
social return kan ertoe leiden dat zij in
de toekomst eerder zelf overgaan tot
het inzetten van doelgroepen.

Contracteis
helpt kwetsbare

groepen

Door Peter Brouwer, Aukje Smit 
en Wim Zwinkels

Social return is het maken van afspra-
ken met betrekking tot arbeids- en sta-
geplaatsen bij aanbestedingen. Soms 
is deze afspraak geformuleerd als een
eis en soms is social return één van de
gunningscriteria. Binnen de overheid
wordt sinds eind jaren ‘90 social return
toegepast in aanbestedingen. Inmid-
dels heeft meer dan de helft van de
gemeenten ervaring met social return.
De door gemeenten meest ingezette
vorm van social return is de contracteis.
Opdrachtnemers dienen dan een
bepaald percentage (meestal 5%) van 
de aanneemsom te verlonen aan doel-
groepen met een afstand tot de arbeids-

Het huidige kabinet heeft in het regeerakkoord de wens uitgesproken dat iedereen zo veel

mogelijk naar vermogen participeert in de samenleving. Dit vraagt om maatregelen die ertoe

bijdragen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook mee kunnen doen. Naast

bestaande regelingen als de inzet van loonkostensubisidies is social return de laatste jaren in

opkomst.
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Meer dan de helft van de gemeenten heeft ervaring met social
return. Van de gemeenten, die ervaring hebben met social
return, heeft 70% social return toegepast bij aanbestedingen
van WMO/zorg. Bovenstaande figuur laat zien dat social return

verder vooral bij aanbestedingen in de sectoren groenvoorzie-
ning, schoonmaak en bouw relatief veel toegepast wordt door
gemeenten. Slechts enkele gemeenten passen social return
generiek (voor alle typen aanbestedingen) toe.

Typen aanbestedingen

Wat kan er beter?
Social return is in opkomst én in ontwik-
keling. Door het opdoen van meer erva-
ring en het ontwikkelen van de nodige
hulpmiddelen kunnen we zorgen voor
(nog) meer effect bij de toepassing van
social return. Belangrijke verbeterpunten
zijn:

Social return leidt niet vanzelf tot posi-
tieve effecten. Opdrachtgevers dienen
zich te realiseren dat zij moeten mee-
bewegen. Zo is het van belang om niet
alleen op prijs, maar ook op kwaliteit
te selecteren bij een aanbesteding. 

Neem de tijd
Ook moeten opdrachtgevers er reke-
ning mee te houden dat het werk-
gevers tijd kost om de inzet van doel-
groepen goed te organiseren op de
werkvloer. Vooral mensen met een
arbeidsbeperking, bijvoorbeeld

SW’ers, zijn gebaat bij de mogelijkheid
in hun werk routine op te bouwen
onder zo veel mogelijk gelijkblijvende
omstandigheden. Als opdrachtgever 
is het dus belangrijk deze opdrachtne-
mers de tijd te geven om dit soort
zaken goed te regelen. Het werven van
kandidaten voor de invulling van
social return is het grootste knelpunt
in de praktijk. Hoewel de werving pri-
mair de verantwoordelijkheid van de
werkgevers is, zien we in de praktijk
vrijwel altijd een actieve betrokken-
heid van het Werkplein en/of project-

bureau social return van de gemeente
bij de matching van kandidaten. Het
Rijk heeft geen directe mogelijkheid
om hierbij te ondersteunen.

Redelijk en billijk
Belangrijk voor het succes van social
return is een flexibele instelling van
opdrachtgever en opdrachtnemer 
en een goede communicatie om de
social-returndoelen zo goed mogelijk
in te vullen. Redelijkheid en billijk-
heid zijn hierbij van belang. Opdracht-
gevers zijn in de praktijk terughou-

• Behalve door de overheid kan social
return ook toegepast worden door het
bedrijfsleven. Enkele grote bedrijven en
woningbouwcorporaties doen dit al,
maar hier is nog veel meer mogelijk.

• Ondersteuning van opdrachtnemers bij
het aanleveren van geschikte kandida-
ten en monitoring van de uitvoering.

• Bevorderen van meer creatieve invul-
lingen en het betrekken van het MKB
bij de toepassing van social return.

• Bij social return ook laten meewegen
de bijdrage die bedrijven al leveren
aan werkgelegenheid van doelgroe-
pen en de mate waarin deze mensen
duurzaam aan het werk blijven.
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Tot slot biedt social return mogelijk-
heden voor het midden en kleinbedrijf
(MKB). Het MKB is, door hun kennis
van en binding met de lokale situatie,
bij uitstek geschikt om invulling te
geven aan social return. Een belem-
mering voor het MKB bij aanbestedin-
gen is echter de omvang van aanbe-
stedingen. Overheden hebben de 
neiging naar steeds grotere kavels te
gaan met een navenante verzwaring

dend met het toepassen van sancties.
Als het bijvoorbeeld niet lukt om
geschikte kandidaten te vinden, is het
vooral belangrijk dat de opdrachtne-
mer kan aantonen dat er naar redelijk-
heid alles aan gedaan is om kandidaten
te vinden. De inzet van mensen in 
het kader van social return moet ook
niet leiden tot verdringing van regulie-
re werknemers, maar juist zorgen voor
additionele werkplekken.

Wie mag aan de slag?
Voor de invulling van de social return
doelstellingen worden diverse doel-
groepen ingezet: uitkeringsgerechtig-
den, SW-geïndiceerden, (vroegtijdig)
schoolverlaters, leerlingen en niet uit-
keringsgerechtigde werkzoekenden. 
Bij gemeenten is er een duidelijke
focus op de inzet van WWB’ers (bij
ruim 80% van de gemeenten) en

SW’ers (bij meer dan de helft van de
gemeenten). Gemeenten zijn ook verant-
woordelijk voor de re-integratie van deze
personen.

Voorkeur opdrachtnemers
Bij het Rijk wordt de invulling van social
return veelal aan de opdrachtnemer over-
gelaten. Opdrachtnemers geven dan de

voorkeur aan personen die weinig of
geen extra begeleiding nodig hebben
(bijvoorbeeld leerlingen die stage
lopen of Wajongers met fysieke beper-
kingen waarmee zij wel goed in staat
zijn werkzaamheden uit te voeren), of
voor wie de begeleiding al goed geor-
ganiseerd is (in het bijzonder de
SW’ers).

van de geschiktheidseisen, zoals beno-
digde omzet. Kleinere, vooral regionale
bedrijven komen zo buitenspel te staan.
Hoewel de overheid juridisch de moge-
lijkheid heeft om aanbestedingen op te
delen in percelen, wordt hier in de
praktijk weinig gebruik van gemaakt.

Peter Brouwer en Aukje Smit zijn werk-
zaam bij TNO, Wim Zwinkels is werk-
zaam bij Epsilon Research.



27

Aan de slag 6/7-2011

Om meer langdurig werklozen

aan een baan te helpen, zou-

den intermediairs op de re-

integratiemarkt beter moeten

luisteren naar de wensen van

de werkgevers. Werkgevers

stellen vooral een goed per-

soonlijk contact met de inter-

mediairs op prijs. Daarnaast

vinden ze het van belang het

werkgeversrisico te beperken.

Werkgevers willen daarom

vooraf goede informatie over

de kandidaat en financiële

ondersteuning bij het loon. 

Door Mathijn Wilkens

Intermediairs op de re-integratiemarkt
namen tot nu toe vaak de wensen en
mogelijkheden van de werkzoekende als
uitgangspunt. Om meer werkgevers
bereid te vinden mensen met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt een kans te
geven, zouden intermediairs ook moeten
ingaan op de wensen van de werkgevers.
Maar wat willen werkgevers eigenlijk 
als het gaat om re-integratie? In opdracht
van de Raad voor Werk en Inkomen
(RWI) heeft Ecorys dit onderzocht met
een enquête onder 2.500 werkgevers.

Ervaring helpt
Uit de resultaten van deze enquête blijkt
dat in de afgelopen drie jaar achttien pro-
cent van de werkgevers in Nederland
iemand heeft aangenomen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het
gaat hier om iemand die langer dan één
jaar werkloos is, deels arbeidsgeschikt 
is, of een SW-indicatie heeft. Nu de eco-
nomie wat aantrekt, is de verwachting
dat er meer mensen uit deze groepen
aangenomen zullen worden. In de afge-
lopen jaren zijn er namelijk vaker men-
sen met een grote afstand tot de arbeids-
markt aangenomen bij bedrijven die
groeien, dan bij bedrijven zonder groei.
Daarnaast geldt dat grote bedrijven meer
ervaring hebben met re-integratie dan
kleine bedrijven. Ten slotte hebben
werkgevers de afgelopen drie jaar vaker
iemand aangenomen als zij dat daarvoor
al eens eerder hadden gedaan.
Ongeveer een kwart van de werkgevers
heeft in de afgelopen drie jaar contact

gehad met een re-integratiedienstverle-
ner over het aannemen van iemand met
een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

UWV grootste speler
Het grootste deel van de werkgevers
heeft contact gehad met publieke organi-
saties (81%), zoals het UWV (Werkbe-
drijf) of de gemeente. 30% heeft contact
gehad met private organisaties, bijvoor-
beeld een re-integratiebedrijf of een uit-
zendbureau. Wat daarbij opvalt, is dat
grotere bedrijven meer gebruik maken
van private dienstverlening dan kleinere
bedrijven.
Ongeveer de helft van de werkgevers
die contact hebben gehad met een re-
integratiedienstverlener, heeft contact
gehad met UWV (WERKbedrijf) en
18% met een privaat re-integratie-
bedrijf. Contact over re-integratie met 
de gemeente, het uitzendbureau of de
sociale werkvoorziening komt veel min-
der vaak voor. De werkgevers beoorde-
len daarbij de publieke dienstverlening
hoger. UWV krijgt van de werkgevers
gemiddeld een 6,6 als rapportcijfer, 
terwijl private re-integratiebedrijven
gemiddeld een 5,7 krijgen.

Structureel gebruik
Hoe zit het met de behoefte aan re-inte-
gratiedienstverlening in de toekomst?
Uit de enquête blijkt dat de helft van
de werkgevers in de komende drie jaar
mogelijkheden zien iemand met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt aan te
nemen. De meerderheid wil dat het

Meer aandacht 
voor de 
werkgever

THEMA De vraagkant 
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liefst via de publieke dienstverlening
doen. Vooral werkgevers die eerder
iemand hebben aangenomen, zien meer
mogelijkheden dit de komende drie jaar
weer te doen (zie figuur 1). Het gaat
hier waarschijnlijk om bedrijven die
structureel gebruik maken van re-inte-
gratie vanwege een structureel tekort
aan werknemers. Ook leiden positieve
ervaringen met re-integratie in het ver-
leden tot meer aannamebereidheid.
Onbekendheid met de doelgroep heeft
juist een negatieve invloed. 

Risicobeperking
Werkgevers willen op de eerste plaats het
werkgeversrisico bij re-integratie beper-
ken en vinden daarom instrumenten die
hen daarbij ondersteunen belangrijk. 
Op de tweede plaats komt scholing, ge-
volgd door financiële ondersteuning bij
het loon, professionele begeleiding en
andere financiële ondersteuning. Vooral 
grotere bedrijven vinden instrumenten
die het werkgeversrisico beperken en
financiële ondersteuning bij het loon erg
belangrijk. Een andere belangrijke be-
vinding is dat veel werkgevers, vooral
kleine bedrijven, niet bekend zijn met
(bepaalde) re-integratie-instrumenten.

Kansen voor lager 
opgeleiden
Re-integratie van mensen met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt
vindt vaak plaats op functies onder in
de bedrijfshiërarchie. Vaak zijn dit
functies voor lageropgeleiden. Onge-
veer 27 procent van alle werkgevers
heeft momenteel functies die niet
aangepast hoeven te worden voor
lageropgeleiden. Daarnaast ziet 44
procent in principe wel mogelijkheden
voor lager opgeleiden, maar moet
hiervoor het werk wel anders organi-
seren of de werknemer moet scholing
volgen om te kunnen voldoen aan de
functie-eisen. Een derde (30%) zegt
absoluut geen mogelijkheden te heb-
ben voor lageropgeleiden.
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Informatie over de kandidaat wordt
door werkgevers gezien als de belang-
rijkste vorm van re-integratiedienst-
verlening. Daarnaast stellen bijna alle
werkgevers persoonlijke vormen 
van dienstverlening zeer op prijs (zie
figuur 2): een vast contactpersoon, per-
soonlijk contact en nazorg. Digitale
dienstverlening wordt door een relatief
klein aandeel werkgevers als belang-
rijk ervaren (54%), wat duidt op een
voorkeur voor persoonlijke dienstver-
lening.

Uit het onderzoek blijkt dat re-integra-
tiedienstverlening is gebaat bij een per-
soonlijke benadering van werkgevers.
Daarbij is het van belang dat interme-
diairs persoonlijk contact onderhouden
met bestaande cliënten (werkgevers),
aangezien werkgevers met ervaring eer-
der bereid zijn mensen met een grote
afstand tot de arbeidsmarkt een nieuwe
kans te geven. Het belang dat werkge-
vers hechten aan persoonlijk contact
sluit digitale dienstverlening echter niet
uit. Digitale dienstverlening kan het
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Van werk naar werk
Vijftien procent van de werkgevers
heeft medewerkers actief geholpen
om van werk naar werk te gaan. Twee-
derde is bereid dit in de toekomst te
doen, mocht dit aan de orde zijn. Hier-
bij gaat het voornamelijk om het con-
tacten leggen met andere werkgevers.
Re-integratiedienstverleners zouden in
dit proces een ondersteunende rol
kunnen spelen door te zorgen voor
contact tussen werkgevers en door
vacatures aan te leveren van andere
werkgevers. In totaal zou 28 procent
van de werkgevers – die bereid zouden
zijn hun werknemers te herplaatsen –
kiezen voor publieke organisaties
(voornamelijk UWV) en 17 procent zou
private organisaties inschakelen.

persoonlijke contact ondersteunen en is
efficiënter. Daarmee kunnen meer werk-
gevers worden bereikt, en kan meer
bekendheid worden gegeven aan re-inte-
gratie. Werkgevers maken zich vooral
zorgen om het risico bij re-integratie.
Intermediairs doen er daarom goed aan
instrumenten te gebruiken die het werk-
geversrisico beperken en goede informa-
tie aan te bieden over de kandidaten.

Mathijn Wilkens is consultant bij Ecorys,
een onderzoeks- en adviesorganisatie.
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Wat maakt re-integratie tot een succes? De professional speelt daar een sleutelrol in, zoveel is

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

collega’s aan het denken worden gezet over de gekozen aanpak. Deze maand: Bianca Rebergen,

re-integratieconsulent bij Sallcon. Over haar ervaring met de begeleiding van Sarah, een vrouw

met een Wsw-indicatie voor psychische klachten.

Door Bianca Rebergen

Zij heeft een erg moeilijke jeugd gehad
en dit heeft zich doorgezet in haar vol-
wassen leven. Een olifant zou omver
zijn geblazen bij wat haar allemaal is
overkomen. Zij heeft sinds een jaar of
vijftien een Wsw-indicatie voor psychi-
sche klachten. Het begeleiden van de
Wsw-doelgroep is anders dan een 
re-integratie van andere doelgroepen,
voornamelijk omdat je als consulent
jarenlang betrokken blijft bij dezelfde
cliënten. Bij ‘mijn’ bedrijf werken we
met een werkladder, een cliënt stroomt
in op een bepaald niveau en wij hebben
een ontwikkelverplichting: we probe-
ren de cliënten zo hoog mogelijk op 
de werkladder te krijgen, waarbij het

sche beperkingen is het erg vaak mis-
lukt om werk te houden. Als ik citeer
uit de WSW-indicatie; 
• geen werk- en sociale druk opleggen;
• conflictarme groep collega’s;
• prikkelarme werkomgeving;
• geen veranderingen, maar een vast

afgebakend takenpakket;
• vast aanspreekpunt die haar begrijpt

en ondersteunt;
• kan niet omgaan met autoriteit;
• kan niet tegen teveel lawaai;
• moet eigen tempo kunnen bepalen.

Problemen met autoriteit
Door de jaren heen heeft ze verschillen-
de werkgevers gehad, maar elke keer
was het verhaal uiteindelijk hetzelfde:
in het begin ging het erg goed. Ze deed

Re-integratie:
geslaagd!

hoogste niveau ‘regulier werk’ is, de
trede daaronder ‘begeleid werken’ (een
contract bij een werkgever, die daarvoor
loonkostensubsidie ontvangt) en daar-
onder een ‘detachering bij een bedrijf
buiten het Werkbedrijf’ (arbeidscon-
tract bij ons bedrijf en een werkgever
betaalt een inleenvergoeding). Sarah
werd in staat geacht volgens de indicatie
voor ‘loonvormende arbeid’ en kreeg
een indicatie voor vijf jaar.

Alles geprobeerd
Bij het Wsw-bedrijf is vervolgens wer-
kelijk alles geprobeerd om passend en
duurzaam werk voor haar te vinden. 
Zij is een ervaren schoonmaakster en
wordt door haar goede presentatie snel
aangenomen, maar door haar psychi-
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haar werk heel goed, maar na een tijdje
begon ze te laat te komen, conflicten op
te zoeken en dan eindigde het dienst-
verband weer in een arbeidsconflict. Ze
kan absoluut niet tegen autoriteit, maar
door haar gedrag roept ze dit bij ieder-
een juist op. Ze mist de structuur en de
motivatie om zorgvuldig met haar werk
om te gaan en roept daardoor bij haar
werkgevers en collega’s al snel vragen
op over haar functioneren.

Thuissituatie
Haar thuissituatie heeft absoluut geen
stabiele basis. Haar partner heeft een
zware autistische stoornis (ASS) en is
verbaal erg agressief. Ze heeft twee
kinderen, twee meisjes, waarvan de
jongste ernstige longklachten heeft en
vaak aan de andere kant van het land in
het ziekenhuis ligt. Thuis krijgt ze ver-
der totaal geen steun en heeft ze geen
enkel draagvlak, terwijl ze dit zo erg
nodig heeft. In plaats daarvan wordt ze
eerder gestimuleerd om thuis te blij-
ven. Ze zit daardoor in een constante
spagaat.

Na een zoveelste loonstop kreeg ik haar
als cliënt overgedragen. Het kan goed
zijn om op zo’n moment de zaken eens
van een andere kant te benaderen. Ze is
inmiddels 33 jaar geworden en tijdens
het kennismakingsgesprek bleek dat 
ze eigenlijk niets zag in de schoonmaak.
Sterker nog, ze had er een bloedhekel
aan. Wel wilde ze erg graag werken. Niet
alleen voor de financiële vergoeding,
maar ook omdat ze het heel leuk vond
om, naast haar gezin, iets om handen te
hebben. Als jong meisje wilde ze altijd al
graag de zorg in. Door de complexe pro-
blematieken waaronder ze opgroeide
was er echter geen aandacht voor haar, en
al zeker niet voor haar opleiding. 

Opleiding
Een opleiding dus. Dat was haar groot-
ste wens. Door haar warse manier van
omgaan met autoriteit en de keren dat ze
vervelend weg was gegaan bij verschil-
lende werkgevers hadden we nou niet
bepaald een vertrouwensband met haar
opgebouwd. Investeren in een opleiding
die gedoemd is te mislukken is ook geen

optie, want de teleurstelling die dat op-
levert maakt meer kapot dan goed is.
Daarnaast moet ook in overweging wor-
den genomen of ze dit werk wel zou
kunnen volhouden in de toekomst. We
hebben een afspraak gemaakt met onze
afdeling ‘training en opleiding’. Daar
hebben we haar wens en de haalbaar-
heid hiervan goed doorgesproken. Als
zij een opleiding op het niveau van ‘hel-
pende’ zou kunnen halen, zou dat niet
alleen haar kansen op de arbeidsmarkt
vergroten, het zou ook nog eens op een
gebied zijn waar ze heel enthousiast van
werd. Uiteindelijk kreeg ze dus groen
licht om de opleiding te gaan doen.

Nieuwe richting
Na alles goed te hebben getest en bespro-
ken is ze een beroepsbegeleidende leer-
weg Maatschappelijke Zorg (niveau drie)
via het ROC gaan volgen. Eind 2009
begon ze met de opleiding. Vier dagen
per week aan het werk (stage lopen) in
een psychiatrische zorginstelling en één
dag per week naar school. Ze heeft erg
veel affiniteit met psychiatrisch patiën-
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ten door haar eigen verleden en dat van
haar huidige partner.

Confrontatie
Tijdens de studie en het werken wordt
ze door verschillende mensen begeleid:
ze heeft een studiebegeleidster, een sta-
gebegeleidster, een werkbegeleider en
haar consulent bij Sallcon. Ondanks dat
is het een erg zwaar jaar voor haar. Het
werk gaat heel erg goed, ze verzuimt
nooit. De één dag school per week slaat
ze echter met regelmaat over. Volgens
haar omdat ze haar op de werkplek 
niet kunnen missen. Tijd om uit te leg-
gen dat ze zonder diploma niet aan 
het werk kan. Dan is alles voor niets
geweest. Er volgen een aantal pittige
gesprekken met alle begeleiders. De
gesprekken hebben effect, ze realiseert
zich dat er dingen moeten veranderen.
Maar het is lastig, want in haar thuissitu-
atie is er absoluut geen draagvlak voor
haar studie, ze wordt letterlijk aan alle
kanten geboycot. We regelen dat ze lan-
ger op haar werk kan blijven, zodat ze
daar verslagen kan schrijven en de theo-
rie kan leren. Dit brengt haar veel rust en
ze herpakt zich dan ook prima.
De nieuwe richting die ze is ingeslagen
in haar leven bevalt haar. We zien dat ze

zich er voor de volle 100% voor in zet.
Ze geniet ervan dat ze eindelijk ergens
voldoening uit kan halen en dat ze seri-
eus wordt genomen. Ook geniet ze van
het contact met haar collega’s. Ze geniet
van het feit dat ze belangrijk is voor de
patiënten. De werkgever is erg tevreden
over haar, zelfs zo dat ze haar een con-
tract willen aanbieden. Hiervoor moet ze
wel eerst nog niveau vier halen. We zijn
nu anderhalf jaar verder, ze werkt nog
steeds bij dezelfde instelling, is geslaagd
voor niveau drie en is over een maand of
twee klaar met niveau vier. 

Begeleid werken
De huidige werkgever heeft me verze-
kerd dat het contract alleen nog maar
ondertekend hoeft te worden. Ze komt
dan op basis van ‘begeleid werken’ in
dienst bij de werkgever. Sallcon betaalt
dan een loonkostensubsidie van 20%
aan de werkgever. Ze heeft dus een
loonwaarde van 80%. Niet slecht voor
iemand die voorheen een loonwaarde
werd toegedicht van 15-50%.
In de Wsw is het wel zo dat we altijd
rekening houden met een terugval: als
het niet goed gaat heeft Sarah een terug-
keergarantie. Ze kan dan weer terecht
bij het Wsw-bedrijf. Maar ze heeft dan

in elk geval een diploma in een richting
waarin ze erg op haar plaats is en waarin
werk genoeg is. We hopen dat een terug-
val voorkomen kan worden bij Sarah en
dat ze haar plek heeft gevonden. We blij-
ven haar in elk geval begeleiden zodat 
we tijdig in kunnen springen bij eventu-
ele escalaties. Sarah vindt haar huidige
werk ontzettend fijn, dus we hebben in
elk geval haar medewerking.

Helikopterblik
Soms is het heel goed om met een heli-
kopterblik boven een cliënt en de situ-
atie te gaan hangen. Wanneer het bij
verschillende werkplekken telkens
fout gaat, is het goed om terug te gaan
naar de basis en te onderzoeken of de
cliënt wel op het juiste spoor zit. Soms
ligt het niet aan een werkplek, een baas,
of een beschutte omgeving, maar is het
juist het gebrek aan uitdaging of prikkels
die bepalen of iets wel of niet slaagt.
Waar ligt iemands intrinsieke motivatie?
Als je dat in beeld krijgt, wordt de kans
veel groter dat de cliënt een omslagpunt
bereikt en een re-integratie echt kan sla-
gen. Slagen op niveau 4 zelfs!

Bianca Rebergen is re-integratieconsulent
bij Sallcon.
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(020) 643 38 13 RadarVertige is een krachtig
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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


