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Calder Holding is een op 

werk, maatschappelijke 

participatie, wonen, inburgering, 

psychische zorgverlening en 

schuldhulpverlening gerichte 

landelijke organisatie. De 

bedrijven binnen Calder Holding 

leveren op al deze leefgebieden 

resultaatgerichte en meetbare 

dienstverlening, die vooral is 

gericht op kwetsbare groepen. 

Meer en meer ervaren we de 

behoefte om de verschillende 

leefgebieden goed op elkaar 

af te stemmen. Hiertoe werken 

bedrijven binnen Calder Holding 

waar mogelijk samen. Zo wordt het 

beste resultaat voor zowel de klant 

als de opdrachtgever behaald.

De tien bedrijven binnen 

Calder Holding zijn:

Alexander Calder arbeidsintegratie 

(re-integratie)

Calder UK Ltd. (re-integratie)

IWA b.v. (re-integratie)

Talent Ltd. (recruitment)

Capabel Taal b.v. (inburgering)

Taalwereld+ (inburgering)

Westerbeek COD b.v. 

(schuldhulpverlening)

AOB Compaz b.v. (dianose)

Max Ernst b.v. (geestelijke 

gezondheidszorg)

Jan Arends b.v. (geestelijke 

gezondheidszorg)

www.calderholding.nl

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

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

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

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

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

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

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

Een greep uit de activiteiten 

van Calder Holding:



carrière management
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Inhoud
THEMA: VERANDERINGEN IN DE SW

Van binnen naar buiten
Rutger van Krimpen
Het roer van de sociale werkvoorziening
moest volledig om. SW-bedrijven moes-
ten een beweging naar buiten gaan
maken. Hoewel de wet Werken naar ver-
mogen voorlopig van de baan is, is het te
hopen dat deze beweging naar buiten
doorzet. 20

Tools voor doorstroom naar 
regulier werk
Merel Charité
Conciërge op een basisschool, medewer-
ker bij een hoveniersbedrijf, productieme-
dewerker in een fabriek of ondersteunend
medewerker in de zorg: allemaal voor-
beelden van SW-medewerkers die werken
bij een reguliere werkgever. Daar ligt de
toekomst van de SW-sector. 24

Het volgende nummer van 
Aan de slag verschijnt op 25 september, 

met als thema ‘Integrale aanpak’

De Wet werken naar vermogen is niet meer.
Het Lenteakkoord heeft een ferme streep ge-
haald door de hervormingsagenda van het
kabinet Rutte voor de onderkant van de
arbeidsmarkt. Wat betekent dit voor de ver-
anderingen in de SW die al in volle gang
waren gezet? Daarover leest u meer in dit
nummer van Aan de slag. 8

Een kijkje achter de schermen
Sjaak Koehler
Hoe is de stemming binnen de SW? Hangt
men de vlag uit nu de Wet werken naar
vermogen van tafel is? Of verandert er
niets? En hoe gaat het eigenlijk met de
SW-medewerkers? Tijd voor een bezoek,
niet alleen op kantoor, maar ook aan de
lopende band en in het groen. 10

Werken aan externe banen
Brigitte van Lierop en Tom de Haas
Hoe werken SW-bedrijven en private
werkgevers samen aan het realiseren van
een groter aantal banen binnen de regu-
liere werksituatie? Op een heleboel ver-
schillende manieren, kun je wel stellen.
Dat blijkt uit een analyse naar bestaande
praktijken, uitgevoerd in opdracht van
SBCM, het scholingsfonds voor de Sociale
Werkvoorziening. 14



AAN DE SLAG!
Op het moment van schrijven is net bekend geworden dat het wets-
voorstel Werken naar vermogen van tafel is. De wet beoogde een
aantal regelingen samen te voegen, maar deed dat niet van harte:
Wsw en Wajong bleven bestaan. Maar dat terzijde. De strekking van
het voorstel was goed. Naar ‘buiten’, aan de slag bij reguliere werk-
gevers, is voor heel veel mensen met een arbeidsbeperking mogelijk.
Alleen niet in de vorm zoals de politiek die voor ogen had: plaatsing
met loondispensatie. Werkgevers zien veel te veel risico’s. Wil je
meters maken in arbeidsparticipatie, dan is detachering een vorm die
beter past. Wat mij betreft heeft groepsdetachering de toekomst.
Gezien de beperkte middelen en oplopende begeleidingsbehoefte
van de doelgroep kun je het je immers niet meer veroorloven de
transactiekosten te maken die gemoeid zijn met het tot stand bren-
gen van een individuele plaatsing. Bovendien biedt groepsdetacher-
ing je de mogelijkheid arbeidscapaciteit te ‘mixen’.

Je moet de werkgever dan wel wat te bieden hebben en uitgaan van
diens behoeften. Voorwaarde voor duurzame groepsplaatsing is een
uitgebalanceerd werkgeversarrangement waarvan de onderdelen
samen een interessant geheel vormen voor de werkgever. Zoals het
juiste (passende!) aanbod aan arbeidskrachten en meedenken over
de bedrijfskundige inrichting, jobcarving en ontzorgen. Dan krijgt de
werkgever een totaalplaatje waarmee hij zijn business kan draaien,
geen gedoe heeft en minstens marktconform (beter nog: goedkoper)
uit is. Als kers op de taart kan hij zich dan ook nog profileren als maat-
schappelijk verantwoord ondernemer. Zo’n bedrijf wordt een zoge-
heten inclusieve organisatie, waarin plek is voor iedereen. Klaar voor
een toekomst met dreigende arbeidsmarktkrapte.

Sw-bedrijven worden dan meer detacheringsbedrijven. Om een
groepsdetachering samen te stellen en in te richten op de werkge-
versbehoefte moet je als sw-bedrijf dus goed in beeld hebben welke
arbeidskrachten je aanbiedt, de begeleiding verzorgen en de adminis-
tratieve rompslomp op je nemen. Het betekent een gedegen instru-
mentarium voor diagnostiek, assessment en loonwaardebepaling, een
uitgebreid en goed onderhouden werkgeversnetwerk en uiteraard
een professionele begeleidingsorganisatie.

Het wetsvoorstel is weliswaar controversieel verklaard, maar ik ben
ervan overtuigd dat de beweging zal doorzetten. Als maatschappij ver-
wachten we dat iedereen naar vermogen meedoet. Onze ervaring
leert dat mensen meer kunnen dan je denkt, als ze de ruimte krijgen.
Die ruimte ligt er. Bij reguliere werkgevers, waar men in groepsver-
band tot zijn recht kan komen. Het is aan ons deze ruimte ten volle te
benutten.

Drs. T.A.G. van Kroonenburg, MMO, is werkzaam bij de Atlant Groep als
Algemeen directeur.
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MIJN PRAKTIJK

De rubriek Mijn Praktijk geeft ervarings-
lessen door. Welke aanpak werkt wel en
welke niet. Wat zijn de succesfactoren en wat
zijn de belangrijkste doorbraken. In het per-
soonlijke contact of in methodieken. Voor-
beelden die u verder helpen in uw praktijk.

Oudere werknemers aan de slag
Roel Cremer
De gemiddelde leeftijd van de beroeps-
bevolking stijgt nog steeds. Langer door-
werken wordt daarom onvermijdelijk.
Begint het tij te keren voor de arbeids-
marktpositie van oudere werknemers? Of
blijft het moeilijk voor ouderen om lan-
ger door te werken? Deze vraag bleef
hangen bij onze redacteur na zijn bezoek
aan de conferentie ‘Duurzame inzetbaar-
heid van ouder wordende werknemers’.
Lees er alles over in dit verslag van deze
leerzame dag. 27

Stoppen of doorgaan?
Saskia van Splunter
In de serie ‘Mijn Ervaringen’ presenteren
coaches een casus uit hun eigen praktijk.
Deze maand vertelt Saskia van Splunter
over haar ervaring met een cliënt die op
het eerste oog gemotiveerd lijkt, maar
als puntje bij paal komt telkens afhaakt.
Wat doe je als begeleider in zo’n situatie?
Ga je door of stel je duidelijke grenzen en
stop je het traject? 30



4

Aan de slag 6/7-2012

STATISTIEK

Helft werkwilligen niet 
actief op zoek

In het eerste kwartaal van 2012 wilden
883.000 mensen een baan van twaalf uur
of meer per week. De afgelopen zes jaar
waren dat er niet zoveel. Bijna de helft van
hen, 339.000 personen, kan niet direct
beginnen of is niet actief op zoek. Dat blijkt
uit onlangs verschenen cijfers van het CBS.
Het gaat dan met name om jongeren en
vrouwen. De overige 484.000 werkzoeken-
den behoren tot de groep werklozen. Zij
kunnen wel binnen twee weken beginnen
en zijn actief op zoek naar werk. Het aantal
werklozen varieert vrij sterk met de toe-
stand van de economie, de groep van ove-
rige werkzoekenden blijft vrij constant.

Werkloosheid stijgt snel

De werkloosheid is in april hard toegeno-
men. Waar in de voorgaande maanden
gemiddeld de werkloosheid toenam met
zo’n 7.000 personen, nam het aantal werk-
lozen in april toe met 24.000 tot in totaal
489.000 werklozen. Dat is 6,2% van de
beroepsbevolking. Dat maakte het CBS
onlangs bekend. Het is voor het eerst sinds
zes jaar dat de werkloosheid boven de 6%
uitkomt. Tegelijkertijd daalt het aantal Ww-
uitkeringen. Daaruit kan geconcludeerd
worden dat het aandeel van langdurig
werklozen verder is gestegen.
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Kan direct beginnen en afgelopen
4 weken gezocht (werklozen)
Kan direct beginnen maar afgelopen
4 weken niet gezocht
Kan niet direct beginnen Bron: CBS

Wwnv definitief van de baan
De Wet werken naar vermogen (Wwnv),
waarvan het kabinet eerder nog hoopte
deze per 1 januari 2013 in te voeren, wordt
ingetrokken. Ook de decentralisatie van de
begeleiding Awbz naar gemeenten is van
de baan. Dat blijkt uit de afgelopen maand
gepresenteerde voorjaarsnota 2012 van
het kabinet. Van de geplande drie decen-
tralisaties vindt nu alleen de decentralisa-
tie jeugdzorg nog doorgang. De Tweede
Kamer besloot onlangs om deze niet con-
troversieel te verklaren.

Teleurgesteld
René Paas, de voorzitter van de vereni-
ging van sociale diensten Divosa, reageer-
de teleurgesteld op het stopzetten van de
Wwnv. Paas vindt het onbegrijpelijk dat
de partijen de mogelijkheid om de kansen
op de arbeidsmarkt voor uitkeringsge-
rechtigden te verbeteren hebben laten
lopen. ‘In feite zijn we [door de stopzet-
ting] weer terug bij af’, aldus Paas. 

Onzeker
Door het stopzetten van de invoering van
de Wwnv is er nu grote onzekerheid ont-
staan in de wereld van de sociale zeker-
heid. Voorlopig zijn de bezuinigingen op
onder andere de sociale werkplaatsen van
de baan, maar hoe de toekomst eruit gaat
zien is onduidelijk. Het kabinet is van plan

om het begrotingstekort dat nu ontstaat
door het mislopen van de geplande bezui-
nigingen op de sociale zekerheid op te
vangen met geld dat is gereserveerd voor
de herstructurering van de sector. Paas
vindt dat het schrappen van de herstruc-
tureringsfaciliteiten voor gemeenten
getuigt van ‘korte-termijn-politiek die
forse bezuinigingen in de nabije toekomst
om zeep helpt’. Noodzakelijke hervormin-
gen worden hiermee in de knop afgebro-
ken, aldus de belangenvereniging.

Door met ingeslagen weg
Cedris, de brancheorganisatie voor de
sociale werkvoorziening, is opgelucht
over het voorlopige einde van de Wwnv
en de daarbij behorende bezuinigingen.
Door het schrappen van de bezuinigingen
ligt er immers minder druk op de sociale
werkvoorzieningsbedrijven om drastisch
te reorganiseren. Cedris benadrukt wel
dat zij door zullen gaan met de ingesla-
gen weg, waarbij mensen met een beper-
king zoveel mogelijk bij reguliere werkge-
vers geplaatst worden. Het gaat dan om
het financiële kader en om de bureaucra-
tie in de wet. In het aflassen van de invoe-
ring van de Wwnv ziet Cedris een kans om
in de nieuwe kabinetsperiode de ‘weef-
fouten’ uit het huidige wetsvoorstel te
repareren. 
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Nieuwe lector participatie
en gezondheid

Aly Waninge is per 19 juni de nieuwe lector
participatie en gezondheid bij mensen met
een verstandelijke en visuele beperking bij
de Hanzehogeschool Groningen. Het lecto-
raat richt zich voornamelijk op participatie
en op gezondheid bij mensen met verstan-
delijke en visuele beperkingen.

Herkiezing vice-voorzitter
VNG

De VNG heeft Cor Lamers, burgemeester
van Houten, herbenoemd als vice-voorzit-
ter van de vereniging. Lamers is vice-voor-
zitter sinds 4 juni 2008 en begint aan zijn
tweede en statutair laatste termijn van vier
jaar. Lamers was eerder voorzitter van de
commissie Milieu en Mobiliteit.

Vrouwelijk talent

Sinds 15 mei heeft de stichting Talent naar
de Top een nieuwe (vrouwelijke) directeur.
Sandra Lutchman wil dat het kennisplat-
form de komende jaren afspraken gaat
maken met bedrijven om diversiteit in het
aannamebeleid te stimuleren. In het bijzon-
der gaat het erom een impuls te geven aan
de participatie van vrouwelijk (top)talent.

Bundeling krachten

De brancheverenigingen Boaborea en
Nobol zijn per 3 juli 2012 samengegaan in
een nieuwe branchevereniging, genaamd
OVAL (Organisatie voor Vitaliteit, Active-
ring en Loopbaan). OVAL vertegenwoor-
digt onder andere arbodiensten, re-inte-
gratie- en interventiebedrijven in de zorg-
sector. Kick van der Pol is benoemd tot
voorzitter van de nieuwe brancheorgani-
satie.

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

WISSELING VAN
DE WACHT

Stop kunstuitkering definitief

Ww’ers te groot risico
Werkgevers hebben geen inzicht in
het beschikbare arbeidsaanbod op
regionaal niveau. Dat zegt althans een
woordvoerder van MKB-Nederland.
Door het gebrekkige inzicht in het
arbeidsaanbod kunnen werkgevers
slecht inschatten of een persoon met
een uitkering problemen heeft die
hem belemmeren aan het werk te
gaan. Daardoor is het risico voor werk-
gevers om een uitkeringsgerechtigde
aan te nemen vaak te groot. De onder-

nemersorganisatie pleit voor een lan-
delijk digitaal bestand waarin de
mogelijkheden en beperkingen van
Bijstands- en Ww-gerechtigden staan.
Daarbij moet dan duidelijk worden
aangegeven wat het voor de werkge-
ver betekent om een bepaalde per-
soon in dienst te nemen. Daarnaast
moet het voor werkgevers heel duide-
lijk zijn op welke ondersteuning zij
kunnen rekenen bij het aannemen van
een bepaald persoon. 

Nieuws

Sinds 1 juli krijgen kunstenaars definitief
geen aparte uitkering meer. De over-
gangsregeling voor de Wwik (Wet werk
en inkomen kunstenaars) is namelijk afge-
lopen. Eigenlijk wilde staatssecretaris Paul
de Krom van Sociale Zaken de Wwik per 1
januari 2012 afschaffen, maar daar stak
de Haagse voorzieningenrechter een
stokje voor. De afschaffing was te laat
aangekondigd, waardoor kunstenaars
zich hierop niet goed konden voorberei-
den. Daarop kwam De Krom met een
overgangsregeling, die kunstenaars in de
gelegenheid stelde om trainingen, loop-
baangesprekken en begeleidingstrajecten
te volgen. De Beroepsvereniging van Beel-
dend Kunstenaars heeft nog geprobeerd

de overgangsregeling met een half jaar te
verlengen, maar daar stemde de rechter
niet mee in.

Geen andere regels meer
Beginnende kunstenaars met te weinig
inkomen konden tot eind vorig jaar een
beroep doen op een Wwik-uitkering. Zij
konden de eerste tien jaar maximaal vier
jaar een aanvulling krijgen op hun inko-
men. Hieraan zat geen sollicitatieplicht
verbonden. Dat gaf de kunstenaars tijd
om een eigen bedrijf op te zetten. De
regeling is nu afgeschaft omdat het kabi-
net vindt dat voor iedereen dezelfde
regels moeten gelden, dus ook voor kun-
stenaars. 
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AGENDA

Grenzen aan handhaving

Handhaving is hot in de sociale zekerheid.
Zowel bij UWV als bij de Sociale Verzeke-
ringsbank is afgelopen jaar fors meer frau-
de geconstateerd. Voor veel uitvoerders is
handhaving dan ook een belangrijk speer-
punt in het beleid voor de komende tijd.
Ook binnen de politiek wordt de roep om
strenge handhaving steeds luider. Een keur
aan maatregelen staat daarom op het punt
ingevoerd te worden. Maar hoe zit het
eigenlijk met de rechtmatigheid en doel-
matigheid van deze maatregelen? Daar-
over kunt u discussiëren op de studiemid-
dag ‘Grenzen aan de handhaving’.
14 september 2012
Utrecht

Mensen met een
gebruiksaanwijzing

Moeilijk mens of moeizame communicatie:
leer op professionele wijze omgaan met
‘mensen met een gebruiksaanwijzing’ door
interactionele en therapeutische beïnvloe-
dingsmogelijkheden.
18 september en 9 oktober 2012
Utrecht
f 875

Alternatieve financiering

Een deel van de bezuinigingen op de socia-
le zekerheid is voorlopig van de baan nu de
Wet werken naar vermogen controversieel
is verklaard. Toch kunt u als re-integratie-
professional niet stilletjes af wachten. Oude
financieringsbronnen raken uitgeput. De
re-integratiebranche moet op zoek naar
nieuwe vormen van financiering. Denk bij-
voorbeeld aan scholingfondsen, maar ook
aan samenwerkingsverbanden met de
zakelijke sector en wellicht zelfs door mid-
del van crowd funding. Tijdens het congres
‘Alternatieve financieringsvormen voor re-
integratie’ tijdens Performa 2012 doet u
nieuwe ideeën op aan de hand van praktijk-
voorbeelden.
10 oktober (onder voorbehoud)
Jaarbeurs Utrecht
f 75 voor lezers van Aan de slag. Niet lezers
betalen f 195 en ontvangen Aan de slag een
jaar lang kosteloos.

die gemeenten uit eigen zak moeten
betalen per bijstandsuitkering. Het te-
kort is voornamelijk toe te schrijven aan
een stijging van het aantal werklozen
en aan het rigoureuze snijwerk van de
rijksoverheid in het bijstandsbudget.
Slechts 4% van de gemeenten kwam uit
met het bijstandsbudget van het Rijk.

Stop met huishoudtoets
Staatssecretaris Paul de Krom van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil
de huishoudtoets in de Bijstand met
terugwerkende kracht per 1 januari
2012 afschaffen. Dat lag al in de lijn der
verwachting, maar was nog niet offi-
cieel door De Krom bekendgemaakt.
Nu heeft de staatssecretaris het wets-
voorstel voor afschaffing naar de Twee-
de Kamer gestuurd. De Krom roept,
vooruitlopend op de behandeling van
het wetsvoorstel, alle gemeenten, de
Sociale Verzekeringsbank en UWV op
per direct te stoppen met de uitvoering
van de huishoudtoets.

Gezinsuitkering
De regeling bepaalde dat er nog maar
één uitkering per gezin mogelijk was.

Het lenteakkoord van VVD, CDA, D66,
de ChristenUnie en GroenLinks zette
een streep door de omstreden rege-
ling. Vooral onder gemeenten bestond
er veel kritiek op de toets omdat die
grote gevolgen zou hebben voor de
inkomens van gezinnen met inwonen-
de kinderen. Ook zou de regeling frau-
de uitlokken.

Claim gemeenten
Gemeenten waren daarom erg blij met
het nieuws over de afschaffing. Wel
maakte de Vereniging van Nederland-
se Gemeenten (VNG) bekend dat het
een claim heeft neergelegd bij het
kabinet van e 20 miljoen voor de
gemaakte kosten voor de invoering
van de huishoudtoets. 

Megatekort Bijstand
2011 is ‘het jaar van het megatekort op
de uitkeringen’. Dat zei René Paas,
voorzitter van de vereniging van sociale
diensten, afgelopen maand tijdens het
voorjaarscongres van Divosa. Gemeen-
ten hebben vorig jaar in totaal g 675
miljoen moeten toeleggen op de Bij-
stand. Dat komt neer op zo’n g 2.000
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Gemeenten strenger

Sociale diensten zijn in 2011 strenger
geworden bij het verstrekken van bij-
standsuitkeringen. Dat blijkt uit de Divosa-
monitor 2012. Zo maken steeds meer
gemeenten gebruik van een wachttijd (In
2011 had 47% van de sociale diensten een
wachttijd voor jongeren en 17% had zo’n
zelfde zoektijd voor mensen boven de 27
jaar) en een strenger poortwachtersbeleid.
In 44% van de gemeenten werd het moeilij-
ker om een uitkering aan te vragen. Ook
werd er door 75% van de sociale diensten
extra gecontroleerd op mensen die al in de
Bijstand zaten. Overigens is het effect van
de maatregelen nauwelijks te merken door
de invloed van de economie.

Vragen en antwoorden 
rondom re-integratie

Wat mag van een re-integratiebedrijf wor-
den verwacht? Welke verplichtingen heeft
de werkgever bij re-integratie? En welke 
de werknemer? Deze en andere vragen
zetten alle noodzakelijk kennis over re-
integratie op een rij in de publicatie 'Re-
integratie', onderdeel van de reeks 'Ant-
woorden op bedrijfsvraagstukken' van The
Question Library. Deze publicatie is alleen
te verkrijgen voor de Ipad via www.medem-
publishing.nl.

VERSCHENEN

Mensen die vanuit een uitkering weer aan
het werk gaan, doen dat zelden fulltime.
Dat blijkt uit de publicatie ‘Dynamiek in
uitkering en werk’ van het RWI. Slechts
één op de vijf bijstandsgerechtigden die
een baan vindt, vindt een fulltime baan.
De rest gaat aan de slag in deeltijdbanen,
maar ook een aanzienlijk deel (bijna één
derde) komt te werken als oproepkracht.
De deeltijdbanen zijn wel bijna net zo
duurzaam als de fulltime banen. Onder
oproepkrachten blijkt het verlies van de
baan op ten duur wel groter.

Veel uitzendwerk
De uitzendbranche is goed voor 35% tot
40% van de banen van Ww’ers en bij-
standsgerechtigden. Hiervan stroomt op

ten duur ongeveer één op de drie door
naar een niet-uitzendbaan. Een kwart 
van de mensen met een uitzendbaan raakt
deze weer kwijt zonder direct een nieuwe
baan te vinden. Het grootste gedeelte
blijft aan het werk via het uitzendbureau. 

Werkgeversbenadering
Naast de uitzendbranche gaan uitkerings-
gerechtigden relatief vaak aan het werk
binnen de handel, de horeca en de
gezondheidszorg. De RWI adviseert uitke-
ringsinstanties daarom juist binnen deze
sectoren actief een netwerk te onderhou-
den, omdat daar de plaatsingskansen het
grootst zijn. Dat betekent niet dat secto-
ren met minder kansen vergeten moeten
worden.

Re-integratie zelden fulltime

Nieuws

Bijsturen studiekeuze
scholen gaan leerlingen vooral opleidin-
gen aanbieden in de zorg, de haven en in
de techniek. Daar is het meeste vraag
naar in Rotterdam. Leerlingen die daad-
werkelijk een andere beroepskeuze
maken, worden gedurende hun oplei-
ding gevolgd om zo te bezien of de proef
succesvol is en om te kijken of zij gemo-
tiveerd blijven voor de gekozen studie. 

Twee ROC’s in Rotterdam-Zuid gaan leer-
lingen helpen bij hun opleidingskeuze
wanneer zij zich willen inschrijven voor
een opleiding met te weinig toekomst-
perspectief. Het initiatief is een proef van
de wethouder van onderwijs Hugo de
Jonge. De wethouder hoopt zo te kun-
nen voorkomen dat leerlingen worden
opgeleid voor banen die er niet zijn. De



politieK Moet du
Proloog

De Wet werken naar vermogen is niet meer. Het
Lenteakkoord heeft een ferme streep gehaald door
de hervormingsagenda van het kabinet Rutte voor
de onderkant van de arbeidsmarkt. Gemengde reac-
ties kwamen los in het land. Opluchting, omdat er
nu weer kansen worden gecreëerd om de ‘weeffou-
ten’ uit de wet te halen, dan wel opnieuw te begin-
nen met een beter budgettair kader, maar ook
teleurstelling en zorgen over de onduidelijkheid en
impasse die nu in de komende tijd ontstaat en het
ontbreken van een duidelijke richting voor de toe-
komst.

duurt Nog wel eveN
Inmiddels hebben in aanloop naar de verkiezingen
op 12 september partijen hun positie ingenomen
en zien we dat de toekomst van de onderkant van de
arbeidsmarkt een prominente plek inneemt in de
concept- verkiezingsprogramma’s. De hoofdlijnen
van het advies van de commissie De Vries ‘Werken
naar vermogen’ blijven over het algemeen in tact.
Het verschil van opvatting ligt in het budgettaire
kader en de invulling van de uitgangspunten. Na 12
september zal snel duidelijkheid komen over een
nieuw perspectief voor de arbeidsparticipatie van
mensen met een beperking. Waarschijnlijk duurt het
dan minstens tot 2014 voor er een nieuwe wet is.

HeroverwegingeN
Maar hoe nu verder in die tussentijd? Dat is de
kernvraag die nu in menig bestuurs- en beleids-
overleg centraal staat. Moeten al die herstructure-
ringsplannen die met stoom en kokend water in
elkaar zijn gezet nu de prullenmand in? Of gaan we
op volle kracht door? Gaan we temporiseren? Gaan
we nog een eens goed kijken naar onze plannen en
ze wellicht, gezien de ontstane situatie, heroverwe-

gen? Zullen we die voorgenomen fusie nog wel
door laten gaan? Strategische dilemma’s die onont-
koombaar zijn nu het landelijk beleidsperspectief is
weggevallen.

gevoel vaN urgeNtie
John Kotter, verbonden aan de Harvard Business
School en een vooraanstaand expert op het gebied
van veranderingsprocessen binnen organisaties,
geeft aan dat de eerste voorwaarde voor een succes-
volle verandering het gevoel van urgentie is. Over-
heidsorganisaties of organisaties die sterk afhanke-
lijk zijn van overheidsfinanciering hebben de nei-
ging de urgentie tot verandering sterk afhankelijk te
maken van externe, politieke besluitvorming.
Begrijpelijk, maar dat leidt veelal tot impasses en
duikgedrag, schijnbare veiligheid zoeken en wach-
ten op de volgende ronde. Vanzelfsprekend is het
voor alle betrokkenen noodzakelijk dat na de ver-
kiezingen op zo kort mogelijke termijn een nieuw
landelijk werkend perspectief voor de arbeidsparti-
cipatie van mensen met een beperking ontstaat.

AfhaNkelijk van deN HaaG
Het besef en de drive om te veranderen zou veel
minder afhankelijk moeten zijn van ‘Den Haag’.
Kortom, laten we doorgaan met het pakken van kan-
sen en de bakens verzetten. Inspirerend is om te zien
hoe gemeenten en SW-organisaties onder deze
uiterst moeilijke financiële en marktomstandighe-
den op een creatieve, ondernemende wijze werken
aan vernieuwing van onderop. Tegenwind doet stij-
gen. Maar stijgen gaat niet vanzelf, daar is een leiden-
de coalitie met durf voor nodig. Dat is, naast het
urgentiebesef, een tweede belangrijke voorwaarde
voor succesvolle veranderingen. Gelukkig zien we in
veel gemeenten en regio’s leidende coalities ontstaan
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urveN

die met succes bruggen weten te slaan tussen de ver-
schillende domeinen op het terrein van arbeidsparti-
cipatie voor mensen met een beperking. 

Het nieuwe elaN

SW de wijk in: het Wijkleerbedrijf
Samen met zorginstellingen, ROC’s en kenniscen-
tra zijn verschillende SW-organisaties bezig ‘Wijk-
leerbedrijven’ op te zetten. Hier krijgen, naast 
reguliere ROC-studenten, mensen met een SW-
indicatie training en begeleiding voor allerlei
buurtdiensten. Van licht huishoudelijk werk tot
klussen in en om het huis.

Slim met social return
Nagenoeg iedere gemeente hanteert social return
bij zijn aanbestedingen. SW-organsiaties weten
met andere partners bedrijven te ontzorgen die een
opdracht met social return hebben binnengehaald
door het bieden van matching en begeleiding.

Dagbesteding met een plus
In verschillende gemeenten zijn de eerste stappen
gezet richting samenwerking tussen zorginstellin-
gen en SW-organisaties door gezamenlijk werk te
bieden aan personen die aangewezen zijn op

beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding.
Buurtrestaurants, kringloopbedrijven, gemeen-
schapstuinen, zorgboerderijen: hier ontstaan aller-
lei nieuwe vormen van sociale economie.

MVO-communities
Goed is ook om te zien dat veel bedrijven werkelijk
inhoud geven aan maatschappelijk verantwoord
ondernemen. Landelijk sluiten steeds meer grote
ondernemingen zich aan bij Locus, de landelijke
werkplaats voor bedrijven, gemeenten en SW-
bedrijven. Maar ook regionaal ontstaan ‘MVO-com-
munities’. In deze communities worden tussen het
bedrijfsleven, de overheid en SW-bedrijven afspra-
ken gemaakt over doorstroom van mensen met een
beperking en afstand tot de arbeidsmarkt. 

coalitie Met durf
Wat we nodig hebben is een coalitie met durf die de
kunst van het verbinden beheerst. Laten we in deze
moeilijke tijden niet verkrampen, maar doorgaan
met vernieuwen. In de tussentijd kunnen we ons
inzetten voor een werkbare wet voor de arbeidspar-
ticipatie van mensen met een beperking en afstand
tot de arbeidsmarkt.

Bert Otten is Senior adviseur bij Radar Advies.
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Werkstage bij eeN
SW-bedrijf, 
eeN kijkje acHter 
de scherMeN

Werkstage bij eeN
SW-bedrijf, 
eeN kijkje acHter 
de scherMeN
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Maandag 23 april spreek ik in Leiden Bas van Drooge, directeur van de Zijlbedrijven (DZB). Het

is de dag vóór de stemming over de Wet werken naar vermogen (Wwnv) in de Tweede Kamer.

Een stemming die er niet komt, omdat de Catshuisonderhandelingen zijn mislukt en het kabinet

Rutte is gevallen.

legt mijn buurvrouw snel uit waar de
inkepingen in de verpakking van de
reep moeten komen, anders had ik er
na enkele minuten al uitgelegen. Fou-
ten worden niet op prijs gesteld door
de voorman. Men houdt graag de klant
tevreden met dit product. Niet alleen
wordt het inpakwerk verzorgd voor deze
klant, het gaat om de hele productielijn
vanaf het vullen van mallen met choco-
lade tot en met het laden van de vracht-
wagens. Als mijn overbuurvrouw plot-
seling zonder reden in snikken uitbarst,
wordt ze snel getroost door de toege-
snelde voorman. De anderen aan de band
werken allemaal wat harder, zodat de
productie gewoon door kan gaan.

Slimmer en goedkoper werken heeft
met andere zaken te maken dan met het
dagelijkse harde werken aan de band: er
wordt kritischer gekeken naar wat er
wel en niet wordt gemaakt. Zo maakte
DZB nog niet zo lang geleden chocola-
debonbons met daarop handgemaakte
figuurtjes. Dat werd gedaan door twee
mensen die daarin gespecialiseerd
waren. Die bonbons worden niet meer
gemaakt. Teveel risico: ziek zijn bete-
kent niet draaien en dus ook niet leve-
ren aan de klant.

efficiencyslag iN het groen?
Ook na een paar uur schoffelen in
Voorschoten heb ik geen idee hoe deze
ploeg het beter zou kunnen doen. Er
wordt de nodige zorg besteed aan het
plaatsen van borden en pionnen om
weggebruikers te waarschuwen dat er
werkzaamheden plaatsvinden. Dat
weglaten van waarschuwingsborden en

hiermee tijd en geld uitsparen lijkt me
geen goede zaak. Ook het bezuinigen
op voormannen lijkt me geen goed
idee. Mijn voorman Ron is z’n halve
leven loodgieter geweest. Veel zwaar
sjouwwerk, ladders op met bituum,
stenen ed. Versleten rug, knieën kapot.
Zes jaar thuis gezeten, vervolgens een
SW-indicatie gekregen en nu als voor-
man aan de slag. Na z’n 47e heeft hij
allerlei cursussen gevolgd: om te zor-
gen dat hij als vakman en procesbege-
leider zijn mannetje staat. Zo te zien
hoeft niemand hem nog iets uit te leg-
gen. Een makkelijke baan is het niet.
Heel wat hulpverleners zouden bij
Ron in de leer kunnen gaan. Getreiter

wordt niet getolereerd. Niet willen
samenwerken en iemand uit de ploeg
proberen te werken is onbestaanbaar.

werk veraNdert in rap tempo
Ook al is dat op de werkvloer niet zo
duidelijk zichtbaar, veranderingen zijn
er wel degelijk. Van Drooge maakt dui-
delijk dat die veranderingen ingegeven
door financiële noodzaak urgent zijn.
Hier een lijstje met de meest in het oog
springende veranderingen:
• Minder binnen en van binnen naar

buiten: Minder mensen in de kweke-
rij, minder mensen bij de verpak-
kingsafdeling. Meer druk om te kij-
ken of mensen gedetacheerd kunnen
worden. DZB zet in op detacherin-
gen. Het streven is 45% naar buiten
bij reguliere werkgevers (nu is dat
nog 38%). Detacheringsconsulenten
voeren gesprekken met medewer-
kers. Ook mijn voorman heeft een

THEMA Veranderingen in de SW

Door Sjaak Koehler

Hoe is de stemming bij DZB, waar bijna
1.200 SW’ers werkzaam zijn? Hangt
men de vlag uit omdat er een opening
is voor een beter resultaat in politiek
Den Haag? Of is het een gewone
maandag in Leiden met een huishoud-
boekje dat zorgen blijft baren, met
grote bezuinigingen in het verschiet?
Hoe is het eigenlijk met de mensen die
werken bij DZB? Hoe ervaren zij de
donkere wolken die zich al een tijdje
boven hun hoofd samenpakken? Tijd
voor een bezoek, niet alleen op kan-
toor, maar ook aan de lopende band en
in het groen.

overleveN
Een rondje Zijlbedrijven maakt duide-
lijk dat stilzitten en afwachten geen
opties zijn. Daarvoor is de financiële
druk te groot. Wel of niet invoeren
van de Wwnv doet daar niets aan af. Er
is nu een tekort dat de gemeenten aan-
vullen en dat moet worden aangepakt.
Bij DZB ligt de komende jaren de nadruk
op financieel ombuigen. Van Drooge
hierover: ‘We waren een bedrijf dat door
dik en dun gericht was op het welzijn en
de ontwikkeling van mensen die hier
werken, dat accent is verschoven. We
moeten nu het financiële plaatje zien
te verbeteren zonder dat dit ten koste
gaat van de mensen die hier werken.
We kunnen wel meer bezuinigen,
maar op een gegeven moment ga je
mensen beschadigen’. Efficiënter wer-
ken is het devies. 

lopeNde band efficiënter?
Als ik een paar uur aan de lopende band
zit om chocola in te pakken vraag ik me
af: hoe kan het hier efficiënter? Er
wordt hard gewerkt, geen verschil met
een commerciële omgeving. Gelukkig

er wordt Hard gewerkt, geeN verschil

Met een coMMerciële omgeving
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gesprek gehad. En tot opluchting van
zijn ploeg is hij nog steeds hun voor-
man. Bij een andere ploeg is iemand
van buiten ingehuurd om de ploeg te
leiden. 

• Verlegging naar activiteiten die meer
renderen: Onderdeel van een her-
structureringsplan van DZB is dat
een beter rendement moet worden
gerealiseerd met de bestaande activi-
teiten, maar ook dat gekeken wordt
naar nieuwe werksoorten met een
beter financieel plaatje. Uitvoeren
van schoonmaakwerkzaamheden
rendeert goed en daar worden meer
mensen ingezet ten koste van wer-
ken bij de post.

• DZB met bredere taakstelling: Van
Drooge sluit niet uit dat er bedrijfs-
onderdelen moeten verdwijnen, maar
dat betekent niet dat er sprake is van
een sterfhuisconstructie, integendeel.
Men is heel gericht aan het toewerken
naar een bedrijf dat een bredere func-
tie heeft voor Leiden en een aantal
randgemeenten. In de toekomst gaat
detacheren en begeleid werken wel

door, maar dan niet meer alleen op
basis van de Wsw. ‘We begeleiden
alle Wwb’ers naar de arbeidsmarkt
met professionele begeleiding. Er zijn
zo’n 1.000 bedrijven waar we contact
mee hebben.’ 

• Samenwerking met commerciële
partijen: Voorzichtige stappen wor-
den gezet om meer met commerciële
partijen te gaan werken. Van Drooge:
‘Het verleden bij DZB heeft geleerd
dat we als SW-bedrijf niet een te
grote broek moeten aantrekken.
Toch moeten we proberen andere
bedrijven aan ons te binden, zonder
dat hierbij financiële risico’s geno-
men worden. We zouden bijvoor-
beeld met een cateraar een ‘joint ven-
ture’ kunnen opzetten. En ook al is
dat nog allemaal toekomstmuziek:
ook de beschutte omgeving kan deel
van een ‘joint venture’ worden’.

dileMMa’s
DZB is één van de bijna 100 bedrijven
in Nederland waar mensen in een
beschutte werkomgeving aan het werk

kunnen: met een salaris en zonder uitke-
ring. Voor Patrick, Sari, Hubert, Jeroen en
vele anderen een manier om volwaardig
te kunnen participeren in de maatschap-
pij. Trots en met grote inzet doen zij dat.
Terugkijkend op mijn hele korte bezoek
aan DZB in Leiden zie ik een aantal niet
gemakkelijk op te lossen vraagstukken:
• het kind en het badwater: de nood-

zaak voor gemeenten om de financiën
onder controle te krijgen zou er wel-
eens toe kunnen leiden dat de huidige
in grote lijnen succesvolle manier van
werken wordt ondermijnd. Simpel
voorbeeld: haal de voorman uit de
ploeg (omdat hij gedetacheerd minder
kost) en die ploeg is weg.

• blijf zitten waar je zit (mede in het
verlengde van het vorige punt): de zit-
tende groep SW’ers zullen hun huidi-
ge zekerheden niet snel vrijwillig
opgeven. Dat er argwaan is als herin-
dicaties plaatsvinden of iedereen een
gesprek moet voeren met een deta-
cheringsconsulent is te begrijpen in
een tijd dat SW-bedrijven in zwaar
financieel weer verkeren en verschil-



13

Aan de slag 6/7-2012

lende wegen moeten bewandelen om
in iets rustiger financieel vaarwater
terecht te komen.

• mensen tussen wal en schip: mensen
die in principe het minimumloon
kunnen verdienen en dus in theorie
meer kans maken op de arbeidsmarkt,
zouden weleens tussen wal en schip
terecht kunnen komen, als blijkt dat
werkgevers hier niet in willen inves-
teren. Mogelijkheden om die groep
vanuit DZB bij te staan zijn beperkt.

• wat als gemeenten niet op één lijn
zitten? DZB werkt voor meerdere
gemeenten. Die moeten wel op één
lijn komen. Daarnaast werken er bij
DZB ook mensen die niet wonen
binnen de aangesloten gemeenten.

• durven we het belang van beschut
werken nog wel te erkennen? De
financiële noodzaak om zaken op

orde te brengen zorgt ervoor dat het
bijna niet meer mogelijk is om open
te discussiëren over het risico dat een
groep mensen niet meer naar vermo-
gen kan participeren in de samenle-
ving door het financiële slot waar
SW-bedrijven mee te maken hebben. 

• hoe zit het met de opnamebereidheid
van werkgevers? In enquêtes beloven
werkgevers veel (bijna de helft ziet
wel mogelijkheden om de komende
drie jaar een langdurig werkloze,

iemand met een arbeidshandicap of
iemand uit de SW aan te nemen).
Maar de praktijk is veel minder roos-
kleurig.

Hoe verder?
Bij DZB ben ik zeer welkom ontvangen,
zowel op het directiekantoor als aan 
de lopende band en in het plantsoen.

Voor even was ik collega van een aan-
tal DZB-medewerkers. Ook morgen
zitten mijn DZB-collega’s weer aan de
lopende band om chocoladerepen in te
pakken of gaan ze op pad naar een wijk
in Voorschoten om daar het groen te
onderhouden. Dat doen ze vakkundig
en met overtuiging. Ze zitten niet aan
de kant en hoeven niet hun hand op te
houden. Misschien kan een aantal van
hen op termijn wel aan de slag bij een
reguliere werkgever. Meer en meer zal
gekeken worden of zij die route kun-
nen bewandelen. Dat is een goede ont-
wikkeling. Daarbij is het wel de vraag
of de hoge verwachtingen die worden
uitgesproken over werken in reguliere
arbeid wel zo realistisch zijn. Als die
hoge verwachtingen niet waargemaakt
kunnen worden, ga ik ervan uit dat
voor die mensen wel een plek is bin-
nen een sociaal werkvoorzienings-
bedrijf: met een salaris en zonder uit-
kering.

Sjaak Koehler is lid van de redactieraad
van Aan de slag.

THEMA Veranderingen in de SW

we kuNNen Meer bezuiNigen, Maar
daN ga je MeNsen beschadigeN
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WerKen 
aan eXterNe
baNen
Hoe werken SW-bedrijven en private werkgevers samen aan het realiseren van

een groter aantal banen binnen de reguliere werksituatie? Op een heleboel ver-

schillende manieren, kun je wel stellen. Dat blijkt uit een analyse naar bestaande

praktijken, uitgevoerd in opdracht van SBCM, het scholingsfonds voor de Sociale

Werkvoorziening. In dit artikel behandelen we twee van de cases uit deze uitge-

breide analyse. Per casus maken we duidelijk wat de investeringen voor zowel de

werkgever als het SW-bedrijf bedroegen. Ook komt naar voren wat de opbreng-

sten van de samenwerking was en welke lessen er zijn geleerd. Opvallend bij de

analyse van alle cases is dat functiecreatie op veel verschillende manieren kan

plaatsvinden. Ook wordt duidelijk dat SW-medewerkers vrijwel zonder uitzon-

dering positief zijn over hun nieuwe werkplek en nieuwe baan buiten de muren

van het SW-bedrijf. Zij blijken vaak meer te kunnen dan zij zelf of hun leidingge-

venden dachten. In dit artikel behandelen we twee cases. 

Door Brigitte van Lierop en Tom de Haas
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voor vergaderingen verzorgen, verzor-
gen van koffie en thee bij bijeenkom-
sten, vergaderzalen ‘klaarzetten’, notu-
leren bij vergaderingen en uitwerken
van notulen, documenten opmaken,
printen en kopiëren van beleidsstukken
voor de staven, wethouders, managers
en beleidsmedewerkers en de geko-
pieerde stukken van de staven naar het
stadhuis brengen. Het bestaand aantal
secretaresses is overbelast met deze
taken, wat zich onder meer uit in de
regelmaat waarmee de secretaresses een
dagje verzuimen vanwege ziekte. 

Oplossingen
Een eerste optie om het probleem op
te lossen is de keuze om stukken aan
overlegdeelnemers uitsluitend nog
digitaal aan te leveren. Dat lijkt een
interessante optie, totdat duidelijk
wordt dat daarmee het probleem in de
praktijk verschuift. Managers geven 
de opdracht weer terug en gaan om
kopieën vragen. Gevolg: dure beleids-
medewerkers staan bij de printer en
gaan zelf aan de gang, ieder individu-
eel. Iedereen wil immers toch graag
van het papier lezen en niet van het
scherm. Digitale aanlevering blijkt dus

geen optie. Een tweede optie is het
aanstellen van een administratieve
kracht, die de telefoon bedient en het
kopieer- en printwerk op zich neemt.
Binnen het budget is ruimte voor een
administratieve kracht voor drie dagen
in de week. Maar dat volstaat niet: 
op ieder willekeurig moment kunnen
namelijk stukken binnenkomen die 
– veelal op grote schaal – moeten wor-
den gekopieerd. Deze optie levert niet
genoeg rendement op. 
Het aanstellen van een extra secreta-
resse is eveneens een optie, maar
draagt niet wezenlijk bij aan de oplos-
sing van het probleem. De kern van
het probleem is namelijk het ontbre-
ken van de rust en tijd om op elk wil-
lekeurig moment stukken te printen
en te kopiëren, en tegelijkertijd de
telefoonbeantwoording te garanderen.
Daarbij zijn de kosten voor het aan-
stellen van een extra secretaresse te
hoog en niet begroot. 

Het resultaat
In totaal blijkt het printen van beleids-
stukken, het kopiëren van beleidsstuk-
ken, het brengen van deze stukken naar
het stadhuis, het klaarzetten van verga-

De Dienst Maatschappelijke Ontwikke-
ling Utrecht werkt aan opdrachten van
het college van B&W op het terrein 
van sociale zaken, onderwijs, cultuur,
sport, welzijn, jeugd en maatschappe-
lijk vastgoed. De dienst bestaat uit vijf
afdelingen: Maatschappelijk Vastgoed,
Ontwikkeling, Bedrijfsvoering, Werk
en Inkomen en Culturele Zaken. De
afdeling Ontwikkeling telt circa 150
medewerkers en bestaat uit de teams
Onderwijs, Leerlingzaken, Zorg en Vei-
ligheid, Sport, Wijkaccount manage-
ment en Samenleving.

de aanleiding
De afdeling Ontwikkeling binnen de
gemeente Utrecht is, vanuit haar taken-
pakket, voornamelijk gericht op het
ontwikkelen van beleid. Enerzijds be-
tekent dit dat de medewerkers van de
afdeling met grote regelmaat deel-
nemen aan overleggen en deze ook zelf
organiseren. Anderzijds betekent dit 
dat er veel beleidsstukken worden ge-
produceerd. Voor de secretaresses van
de afdeling leveren deze activiteiten 
de volgende werkzaamheden op: het
inplannen van afspraken, beantwoor-
den van de telefoon, uitnodigingen

THEMA Veranderingen in de SW

Casus 1: Secretaresses 
en de kopieermachine
Casus 1: Secretaresses 
en de kopieermachine
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derruimtes en het verzorgen van koffie
en thee bij vergaderingen ongeveer
30% van de werktijd van iedere secre-
taresse in beslag te nemen. Als die tijd
grotendeels vrij zou kunnen komen,
kunnen de huidige secretaresses deze
goed gebruiken om de overgebleven
taken mee in te vullen; daar lopen ze
meestal in achter. Besloten wordt om
de printer- en kopieerwerkzaamheden
en het brengen van stukken naar het

stadhuis in één hand te leggen, in die
van een SW-medewerker. 

Door het kiezen voor taaksplitsing en
het koppelen van de drie genoemde
taken aan één persoon, blijkt er geen
nieuwe secretaresse noodzakelijk en
kunnen de huidige secretaresses zich 
– meer dan voorheen – concentreren op
hun eigenlijke kerntaken. Deze taak-
differentiatie, waarbij de hoogopgeleide
secretaresses zich meer kunnen concen-
treren op hun kerntaken, gecombineerd
met de ontwikkeling van een nieuw
takenpakket dat wordt gekoppeld aan
een nieuw in te richten functie, is een
duidelijke vorm van job carving.

iNvesteringen werkgever
Dit soort projecten vragen om een in-
vestering vanuit de inlener, in dit geval
de Dienst Maatschappelijke Ontwikke-
ling. Welke investeringen de afdeling
Ontwikkeling in deze samenwerking
precies heeft gedaan, leest u hieronder.
• De maandelijkse financiële vergoe-

ding die de afdeling Ontwikkeling
betaalt aan UW voor de inzet van
hun medewerkster. Deze bedraagt
s 1.016 per maand (exclusief btw)
en wordt gefinancierd uit project-
gelden van de afdeling. In feite is dit
geen investering maar een kosten-
post, die ook gemaakt zou zijn als er
een medewerker uit de vrije markt
was aangetrokken.

• De begeleidingstijd van de UW-
medewerker aan het begin van de aan-
stelling; de begeleiding nam echter
snel af naar gemiddeld tien minuten
per week. In feite zijn de meerkosten
van de begeleiding daarmee vrijwel
nihil.

• De investering door de afdeling Ont-
wikkeling in het overleg met UW en
het creëren van de nieuwe functie bij
aanvang van de samenwerking.

iNvesteringeN UW
Welke investeringen heeft UW gedaan
in deze samenwerking? De account-
manager heeft tijd geïnvesteerd in het
bezoek aan de gemeente, ongeveer twee
uur. Omdat het takenpakket helder is
en er inzicht is in de mogelijkheden 
van de eigen medewerkers, duurt het
selecteren van geschikte kandidaten
relatief kort. Deze tijd is in feite ver-
waarloosbaar, omdat de accountmanager
de eigen caseload goed kent en daar
meteen een geschikte kandidaat vindt.
Het gesprek met de kandidaat duurt een
uur. Vervolgens is de begeleiding over-
gedragen aan de detacheringsconsulent,
die bij aanvang vier bezoeken brengt en
in de huidige situatie alleen nog op 
verzoek overleg heeft. In totaal zijn vier
dagdelen geïnvesteerd in deze begelei-
dingsbezoeken.

opbrengst voor werkgever
Wat levert de samenwerking de afde-
ling Ontwikkeling op?
• Meer capaciteit op de werkvloer: met

de komst van de assistent-secretaresse
komt 0,8 fte extra werkkracht
beschikbaar.

• Grotere tevredenheid bij de huidige
secretaresses: de meest tijdrovende
activiteiten uit hun pakket zijn ver-
dwenen; daarmee is ook de stress van
het niet kunnen opnemen van de
telefoon weg en het niet op tijd kun-
nen inplannen en regelen van ver-
gaderingen ‘omdat al die stukken de
deur uit moeten’.

• Minder uitval onder de secretaresses
en een groter werkplezier; ze kunnen
meer ‘hun eigen ding doen’ en voe-
len zich daar een stuk beter bij.

• De UW-medewerkster zelf is erg blij
met deze baan, zij is accuraat en het
printen en kopiëren is ‘haar ding’ en
daar voelt ze zich uitstekend bij; ze
heeft nog nooit verzuimd.

opbrengst voor UW
Wat levert de samenwerking UW op?
Een nieuw contact, een geplaatste
medewerker en inkomsten uit de deta-
chering. Dat zijn inkomsten die als
‘gewoon’ worden gezien. Wat de
samenwerking eveneens oplevert, is 
de bevestiging dat het loont om te
investeren in het oplossen van het pro-
bleem van de werkgever, hier met een
open blik naar te kijken en samen met
de ‘werkgever’ te werken aan het oplos-

Ervaring uit het werkveld

‘De begeleiding van de assistent-secre-
taresse is anders dan die van de secre-
taresses, zowel qua inhoud als begelei-
dingstijd. Met name de mate waarin
concrete afspraken worden gemaakt,
verschilt. Waar de secretaresses aan
een half woord genoeg hebben, is het
voor het goed functioneren van de
assistent- secretaresse noodzakelijk
om concrete afspraken te maken over

het takenpakket en de invulling van de
dag. Daarnaast is het belangrijk om
intensief te communiceren en met
regelmaat te vragen hoe het gaat. 
Vragen als ‘lukt het?’, ‘red je dat?’ en
‘heb je niet te veel werk?’, zijn voort-
durend nodig om te zorgen dat de
werkdruk binnen de perken blijft. Er is
sprake van een directe en attente aan-
sturing.’

priNteN en kopiëreN is ‘Haar ding’ eN 
daar voelt ze zich uitstekeNd bij
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sen van het probleem. Onder meer door
het toepassen van een methode als job
carving. De huidige oplossing biedt 
het SW-bedrijf de mogelijkheid om de
gebruikte methodiek op meerdere
plaatsen te gaan toepassen. De geplaats-
te medewerker is zeer tevreden met de
huidige werksituatie. Zij wordt gewaar-
deerd voor de wijze waarop zij haar
werk uitvoert: volgens de secretaresses
is het werk bij haar in goede handen.

geleerde lesseN
Wat zijn de lessen uit de samenwerking
voor de afdeling Ontwikkeling?
• Volgens de teamleider van de secre-

taresses van de afdeling Ontwikke-
ling hangt het succes van de samen-
werking met de assistent-secretares-
se af van de volgende voorwaarden:
- Tijd voor begeleiding, geduld en

respect voor de nieuwe collega met
SW-achtergrond.

- Een open houding en goede inter-
ne communicatie over de subsidie
en de beperkingen.

- Duidelijke antwoorden op vragen
van alle medewerkers.

- Het bieden van structuur is het
allerbelangrijkst.

• De snelheid van handelen en de
goede matching van het SW-bedrijf
is van groot belang voor de tevreden-
heid van de afdeling.

Ook UW heeft geleerd van deze samen-
werking.
• Een goede interne administratie,

waarin mogelijkheden van mede-
werkers zijn beschreven, is cruciaal
voor het snel realiseren van een
goede match.

• Heldere uitleg over de mogelijkhe-
den en de ‘gebruiksaanwijzing’ van
de medewerker is noodzakelijk om
het vertrouwen te winnen van het
inlenende bedrijf.

• Met een open blik naar de problemen
van de werkgever kijken en zoeken
naar een passende oplossing, en
tegelijkertijd mogelijkheden creëren
voor de eigen medewerkers, is een
succesvolle strategie.

VDL Parree werkt met kunststof en
metaal en levert producten aan bedrij-
ven als Rank Xerox, Océ van der Grin-
ten en bedrijven in de automotive sector
als Inalfa. Een van de grootste opdracht-
gevers in de afgelopen jaren is Dorel; de
assemblage van de opdrachten moet aan
hoge kwaliteitseisen voldoen. 

de aaNleiding
Een van de assemblageproducten van
VDL Parree wordt om financiële rede-
nen in China gemaakt. Dit heeft echter
ook grote nadelen, zoals de grote
afstand, voorraden die drie maanden
onderweg zijn, maar ook drie maanden
vertraging bij herstelwerk als er fouten
in de producten zitten. Uiteindelijk
komen de flexibiliteit, leverbetrouw-
baarheid en het prijsniveau onder druk
te staan. De opdrachtgever van VDL
Parree wil om die redenen de assem-
blage van het ‘China-product’ ook
door VDL Parree laten doen, maar wil
daar vervolgens niet de geldende tarie-
ven van 35 euro per uur voor betalen.
Op zoek naar een oplossing – assem-
blage in eigen beheer voor een prijs die

opdrachtgevers kunnen en willen be-
talen – treedt VDL Parree in gesprek met
de Atlant Groep. 

dat kaN goedkoper
De Atlant Groep stelt VDL Parree voor
om een stuk goedkoper te gaan assem-
bleren, door de inzet van medewerkers
van Atlant. VDL Parree is zowel geïnte-
resseerd als terughoudend: de hoge
eisen die Dorel stelt aan kwaliteit en
kwaliteitscontrole en de ervaringen met
de doelgroep, plaatsen VDL Parree voor
een dilemma. Uiteindelijk slaagt Atlant
erin dat dilemma te doorbreken. Dit
komt mede door de gekozen ontwik-
kelroute. De belangrijkste stappen in
deze route zijn:
• kennismaken en bespreken van het

idee en de ambitie en voorbeeldbe-
drijven laten zien;

• opstellen van een routekaart om de
assemblagelijn te bemensen vanuit
de Atlant Groep;

• in kaart brengen van de routing van
het assemblageproces, waarbij de
Atlant Groep veel bedrijfskundige en
arbeidskundige kennis inbrengt;

Casus 2: Goedkoper 
asseMblereN
Casus 2: Goedkoper 
asseMblereN
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• vanuit VDL Parree inbrengen van
technische kennis, kwaliteitsma-
nagement en gereedschappen;

• het door Atlant zelf ontwikkelen van
de assemblagemallen en -werktafels
die nodig zijn;

• in kaart brengen en uitwerken welke
productieruimte en aanvullende faci-
liteiten nodig zijn om de groep goed
te huisvesten;

• communiceren met medewerkers
van de assemblageafdeling van VDL
Parree, zodat de integratie van nieu-
we medewerkers zonder problemen
kan verlopen; de ontwikkeling start
in een periode met weinig werk;

• koppeling naar de inzet van mede-
werkers: wat kunnen ze en op welke
plek in de lijn zijn ze het best op hun
plaats?;

• financieringsafspraken op basis van
prestatiebeloning: taakstellende pro-
ductievolumes;

• twee maanden proefdraaien zonder
compensatie voor lagere output, tot-
dat het contractniveau van de output
per week is bereikt;

• met de groep komt werkleiding van
de Atlant Groep mee; deze is inbe-
grepen in het tarief.

Tijdens de ontwikkeling van de assem-
blagelijn heeft de directie van VDL 
Parree heel consequent samenspraak
gehouden met haar werknemers. De
directie verduidelijkt aan de werkne-
mers dat een deel van de opdrachtge-
vers geen 35 euro per uur wil betalen
voor assemblagewerk. En ze geeft aan
dat ‘nee zeggen’ betekent dat orders
naar andere bedrijven gaan. De loyali-
teit van de VDL Parree-werknemers is
groot: ze gaan mee met de directie.
Wanneer de assemblagelijn klaar is,
verloopt de integratie van de nieuwe
medewerkers via Atlant vervolgens
vrijwel probleemloos. In totaal
bedraagt de doorlooptijd vanaf het eer-
ste contact tot de opstart van assem-
blage een jaar.

Het resultaat
Bij VDL Parree zijn achttien tot twintig
medewerkers van Atlant in de produc-
tieruimte werkzaam. Zij assembleren
onderdelen van een autostoel tot Maxi-
Cosi. De hele lijn, inclusief eindcontro-
le, wordt verzorgd door de Atlant
Groep. De kwaliteit van het assembla-
gewerk is hoog: de afgelopen twee jaar
is niets afgekeurd.

iNvesteringen werkgever
Welke investeringen heeft VDL Parree
gedaan in deze samenwerking? De kos-
ten voor de ontwikkeling van de assem-
blageprocessen en de inrichting van de
werkruimtes zijn in alle gevallen voor
VDL Parree. Dit zijn bestaande kosten,
die in de nieuwe situatie niet verande-
ren. Ook voor het productierijp maken
van producten en de manier van assem-
bleren maakt Parree geen extra kosten
die voortkomen uit de samenwerking
met Atlant. De belangrijkste investerin-
gen hebben betrekking op extra voor-
zieningen, zoals: 
• meer werkplekken vanwege het gro-

tere personeelsvolume;
• meer lockers;
• meer plaatsen in de bedrijfskantine;
• aanpassingen in de verlichting;
• bureaus voor de leiding in de werk-

ruimte;
• een kantoortje voor de werkleiding;
• ruimte voor begeleidings- en

coachingsgesprekken;
• periodiek Arbo-onderzoek en het

opvolgen van de aanbevelingen.
Deze meerkosten worden doorbere-
kend in de prijs die VDL Parree in reke-
ning brengt bij zijn opdrachtgevers.
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iNvesteringen Atlant groeP
Welke investeringen heeft de Atlant
Groep gedaan in deze samenwerking?
De investeringen die de Atlant Groep
heeft gedaan voor de ontwikkeling van
de assemblagelijn en de samenwerking,
zijn:
• de inzet van 0,2 fte engineering gedu-

rende één jaar;
• de inbreng van technische, bedrijfs-

kundige en arbeidskundige expertise
uit eerdere projecten zonder vergoe-
ding;

• het dragen van de kosten voor de
opstartperiode van twee maanden om
in te leren, zonder additionele vergoe-
ding (circa s 30.000);

• het verminderen van de werktijd van
de medewerkers van Atlant bij VDL
Parree: alle werknemers van Atlant
werken zeven uur per dag in plaats
van acht uur. Er is één uur werktijd
teruggegeven aan de medewerkers in
verband met de heen- en terugreis
iedere dag. Per dag wordt nu anderhalf
uur gereisd van Helmond naar Seve-
num; de kosten hiervan bedragen
ongeveer s 32.000 op jaarbasis;

• het dragen van de reiskosten voor de
SW-medewerkers.

Opbrengst werkgever
Wat levert de samenwerking VDL Par-
ree op? De ‘winst’ die VDL Parree door
de samenwerking met Atlant boekt,
wordt treffend verwoord door het be-
drijf zelf: ‘Het is uniek dat we erin slagen
om producten te maken en assembleren
die veelal in China worden gemaakt. En
dat we dat beter en goedkoper kunnen
dan de Chinezen. Dat biedt ons een
unieke businesspropositie in de opstel-
ling naar een aantal belangrijke klanten.
Dat kan alleen door de manier waarop
we de assemblage nu hebben georgani-
seerd.’. Daarnaast levert de samenwer-
king met de Atlant Groep een scherpere
integrale kostprijs van het assemblage-
proces op: deze is nu 35% lager dan wan-
neer wordt gewerkt met regulier perso-
neel. Bovendien is VDL Parree door de
nieuwe aanpak veel flexibeler en kan het
bedrijf veel sneller reageren op een ver-

anderde vraag vanuit de markt. ‘De
samenwerking met Atlant draagt bij
aan onze continuïteit. We hebben
recent weer 3000 m2 bedrijfsruimte
bijgebouwd. Mede vanwege het groei-
end aantal opdrachten vanuit Dorel.’.
Ook de ge-maakte zakelijke afspraken
met de Atlant Groep noemt VDL Parree
als positief punt. Met name de onderne-
mende opstelling, de flexibiliteit in het
aantal medewerkers dat kan worden
ingezet en de tarieven maken hen aan-
trekkelijk als partner. 

opbrengst Atlant Groep
Wat levert de samenwerking de Atlant
Groep op? Allereerst leiden de door
Atlant geïnitieerde optimalisaties in het

assemblageproces tot een productivi-
teitsverbetering. Daarnaast levert de
samenwerking met VDL Parree de vol-
gende resultaten op:
• Ongeveer veertig medewerkers zijn

gedetacheerd bij een regulier bedrijf.
• Een langdurig partnership, door de

vergaande integratie van Atlant in
het bedrijfsproces van VDL Parree.

• Een netto-opbrengst van de mede-
werkers van gemiddeld 9 euro per uur.

• Een afname van de interne infra-
structuur.

Binnen de productielijnen bij VDL Par-
ree wordt gewerkt in een echte bedrijfs-
omgeving. Er is aandacht voor de SW-
medewerkers, ze ontvangen directe lei-
ding en kunnen meedoen aan alle be-
drijfsactiviteiten, zoals het jaarlijkse uitje
en de sinterklaasviering. En ten slotte
hebben de SW-medewerkers de moge-
lijkheid om een AKA-opleiding te vol-
gen ter voorbereiding op volgende stap.
Als medewerker en werkgever dat allebei
willen, kan direct worden geschakeld
naar een ‘begeleid werken’-contract. Er
zijn geen directe voordelen in de belo-
ning gekoppeld aan werken bij VDL. Wat
betreft de medewerkers van de Atlant

Groep: zij zijn overwegend enthousiast
over hun werkplek bij VDL Parree. De
directie van het bedrijf roemt de trots die
de medewerkers uitstralen nu ze bij VDL
Parree werken.

geleerde lesseN
Wat zijn de lessen uit de samenwerking
voor VDL Parree? Naar mening van VDL
Parree gelden de volgende voorwaarden
voor succes:
• De samenwerking moet zo vroeg

mogelijk in het proces beginnen, dan
heb je het hoogste rendement.

• Het SW-bedrijf moet echt expertise
inbrengen op het terrein van enginee-
ring en het opbouwen van werkpro-
cessen.

• De samenwerking functioneert het
best als het SW-bedrijf ook een zake-
lijke oriëntatie heeft, en dus aandacht
heeft voor winstgerichtheid.

• Beide partners moeten een proactieve
instelling hebben en actief problemen
signaleren en oplossen.

• Een gelijkwaardige inbreng en opstel-
ling zijn cruciaal.

Leerpunten voor de Atlant Groep zijn:
• Wees duidelijk in wat je kunt en wat

je niet kunt.
• Schep duidelijke verwachtingen.
• Neem je eigen aandeel in het risico

van de ontwikkeling van de samen-
werking en het proces.

• Zet vanaf dag één job carving in.
• Als de klant op de bestaande aanpak

moet desinvesteren om de samen-
werking mogelijk te maken, neem
daar dan je aandeel in.

• Maak tariefafspraken waarmee je je
aandeel in de desinvestering later
kunt terugverdienen.

• Zet in op een partnership op langere
termijn en op het creëren van een
positieve wederzijdse afhankelijk-
heid.

THEMA Veranderingen in de SW

we kuNNeN beter eN goedkoper
producereN daN de chiNezeN
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THEMA Veranderingen in de SW

Nu de Wet werken naar vermogen controversieel is verklaard,

zal deze vermoedelijk pas in 2015, mogelijk in gewijzigde vorm,

zijn intrede doen. Wat betekent dit voor de toekomst van socia-

le werkplaatsen en nog belangrijker voor de toekomst van de

SW-medewerker?

Door Rutger van Krimpen

Een van de speerpunten van de nu ge-
schrapte Wet werken naar vermogen
was dat zoveel mogelijk mensen bij een
reguliere werkgever aan de slag zouden
gaan. Dat gold ook voor de nu nog ruim
90.000 mensen met een handicap die
in een beschermde omgeving werk-
zaam zijn binnen de sociale werkvoor-
ziening. Het roer moest volledig om bij
de sociale werkbedrijven. SW-bedrij-
ven moesten een beweging naar buiten
gaan maken. Hoewel de wet Werken
naar vermogen voorlopig van de baan
is, is het te hopen dat deze beweging
naar buiten doorzet. 

beweging naar buiteN
Vanuit Cedris, de brancheorganisatie
voor de SW-bedrijven, wordt al jaren
beleid gemaakt op de beweging naar
buiten. Al in 2006 was de doelstelling
van de brancheorganisatie dat nog
maar een derde binnen in beschut
werk (de allerzwaksten) aan het werk
is. Nog eens een derde van de SW zou
aan de slag moeten zijn in diensten
(buiten aan het werk in schoonmaak,
groenvoorziening, postbezorging) en
een derde in detachering (werken bij
een ‘gewone’ werkgever maar in dienst
van en begeleid door de sociale werk-
plaats).

grote verschilleN
De verschillen in Nederland zijn echter
groot, er zijn SW-bedrijven waar 70 à
80% in een beschutte omgeving binnen
werkt, maar er zijn ook bedrijven waar
70% in groeps- of individuele detacher-
ingen aan het werk is. Het verschil tus-
sen SW-bedrijven is afhankelijk van
het gevoel voor de noodzaak om mede-
werkers zo dicht mogelijk bij regulier

werk te brengen en de dwang van de
lokale overheid om de kosten zo gering
mogelijk te laten zijn. Detacheringen
buiten het SW-bedrijf leveren meer 
per uur op dan binnenwerk. De effecti-
viteit buiten is vaak ook hoger dan bin-
nen. Met of zonder de komst van de
Wet werken naar vermogen draagt dit
eraan bij dat SW-bedrijven zich steeds
meer gaan richten op werk buiten de
beschutte muren van het SW-bedrijf.
Maar zitten werkgevers wel te wachten
op Wsw’ers?

scholing
Werkgevers zijn best bereid om met
Wsw’ers aan het werk te gaan. Wel ver-
wachten werkgevers dat deze groep
over een aantal basisvaardigheden
beschikt. Het gaat dan om de gewone
elementaire werknemersvaardigheden
zoals op tijd komen, huisregels respec-
teren en begrijpen, opdrachten ontvan-
gen en uitvoeren en fris en schoonge-
wassen zijn. Een aantal sociale werk-
plaatsen heeft zich de afgelopen jaren
ontwikkeld tot arbeidsontwikkelbedrij-
ven waar dit soort ontwikkeltrajecten
op verschillende niveaus gedraaid wor-
den. In veel gevallen zijn dit soort tra-
jecten samen met een regionaal ROC
ontwikkeld, ook om een erkend diplo-
ma of certificaat te kunnen uitreiken,
zoals het AKA diploma (Arbeidsmarkt
geKwalificeerd Assistent) of bijvoor-
beeld het certificaat bosmaaien op BBL1
niveau.

verschuiveNde rol voor SW
Is de Wsw’er na zo’n traject klaar om op
zijn eigen niveau deel te nemen aan het
arbeidsproces? Uit de praktijk blijkt dat
leren op de werkplek zelf vaak niet tot
het gewenste resultaat leidt. Het duurt
te lang, de omgeving is te onrustig en de
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werkgever wordt (terecht) al snel onge-
duldig. SW-bedrijven kunnen hier een
belangrijke voorbereidende rol vervul-
len. Veel praktische werkzaamheden
kunnen in de sociale werkplaats geleerd
worden. Een mooi voorbeeld is de
oefensupermarkt. Hier leren potentiële
vakkenvullers hoe je vakken vult, hoe je
houdbaarheidsdata dient te interprete-
ren. De verpakking met THT 31-06-
2012 moet echt voor die van THT 17-
07-2012. niet voor iedereen even mak-
kelijk te begrijpen.

op de vloer
Als de werknemer dan helemaal klaar
is om aan de gang te gaan bij een regu-
liere werkgever, is begeleiding op de
werkvloer een absolute noodzaak.
Samenwerking tussen werkgever (of
chef op de vloer) en jobcoach van de
sociale werkplaats bepalen vaak het
succes. Zijn de verwachtingen hetzelf-
de? Weten collega’s op de vloer ook
goed om te gaan met deze nieuwe col-
lega? Hoe reageert het publiek, bij-
voorbeeld in een supermarkt? Alle-
maal zaken die aandacht vragen en die
de eerste weken in bijna alle gevallen
bepalend zijn voor succes. Steeds meer
sociale werkplaatsen verzorgen ook

korte opleidingen voor werkgevers om
ze vertrouwd te maken in de omgang
met hun nieuwe medewerkers. Vaak
zijn simpele handreikingen voldoende
om succesvol leiding te geven aan der-
gelijke medewerkers. Zo leren werkge-
vers om te gaan met het geven van kri-
tiek op werknemers met beperkingen.
Ook worden werkgevers erop gewezen
dat werknemers met een beperking
meer tijd nodig hebben om vaardighe-
den te leren en dat ze gevoelig zijn
voor veranderingen. Als een procedure
wijzigt of de schapindeling in een
supermarkt verandert, dan duurt het
vaak weer even voordat iedereen in
zijn oude ritme terug is.

positieve stimulaNs
Medewerkers uit de sociale werkplaats
zijn trots als zij slagen in hun werk.
Medewerkers die gedetacheerd zijn bij
een reguliere werkgever, zullen vaak
zeggen dat zij bij de Jumbo werken, of
bij PostNL en over het algemeen niet
dat zij in dienst zijn van de sociale
werkplaats. De trots om de bedrijfskle-
ding te dragen en er dan bij te horen is
groot! Werknemers die succesvol zijn
en zich thuis voelen zijn trouw en loy-
aal aan hun werkgever. Vaak ontstaan er

lange (al dan niet op detacheringsbasis)
dienstverbanden tot tevredenheid van
alle partijen.

Klantbewust
Ondanks dit toch positieve verhaal wil
het nog lang niet overal vlotten. Twee
grote belemmeringen spelen een rol.
Enerzijds zullen SW-bedrijven de
klantvraag goed moeten interpreteren.
Vaak leeft er een (onterecht) gevoel dat
het altijd gaat om de laagste prijs per
uur. Niets is minder waar. Loonwaarde
is een goed uit te leggen begrip. De
klant is gevoelig voor service en ontzor-
ging. Daar waar een regulier uitzendbu-
reau het vaak niet voor elkaar krijgt om
elf productiemedewerkers echt daad-
werkelijk om 7 uur ‘s morgens bij de
werkgever op de stoep te hebben staan,
kan een sociale werkplaats punten ver-
dienen door de werknemers te brengen
en te halen. Reiskosten kunnen gewoon
verrekend worden aan de werkgever.
De zekerheid dat mensen er echt staan
is voor een continu bedrijf veel belang-
rijker dan de laagste prijs per uur. Een
leidinggevende meesturen (betaald) die
het deel van het productieproces kan
aansturen met zijn clubje leidt tot echte
ontzorging van de klant.

Jobcarving
In een aantal gevallen ligt de sleutel tot succes in jobcar-
ving, het uiteenrafelen van een takenpakket tot deeltaken
die door verschillende medewerkers kunnen worden gedaan.
Twee voorbeelden: een werkgever belt een sociale werk-
plaats en wil graag een secretaresse hebben. De detacher-
ingsconsulent gaat praten en vertelt als eerste dat er geen
secretaresse in het bestand zit, maar stelt direct als vraag om
welk takenpakket het precies gaat. Uit het gesprek blijkt dat
het gaat om een medewerker die in staat is te kopiëren,
archiveerwerkzaamheden kan verrichten, thee en koffie kan
klaarzetten en nog wat van dat soort vaak facilitaire activitei-
ten. De sociale werkplaats heeft met succes een doofstom-
me, maar zeer toegewijde mevrouw geplaatst die door haar
vaardigheden met liplezen haar werk uitstekend uitvoert en
inmiddels al twee jaar op deze plek zit. Tsja, secretaresse is
natuurlijk ook een containerbegrip.

Vakkenvullen kunnen medewerkers met een beperking uit-
stekend leren. Wat echter lastig blijft is een medewerker
vertrouwd te maken met de hele winkel. Trolleys met spul-
len die in de schappen gezet moeten worden komen onge-
sorteerd binnen in het magazijn van de supermarkt. Door
twee man een tussenslag te laten maken en de trolleys uit
te sorteren per gangpad in de supermarkt en vervolgens
klaar te zetten voor de medewerker lossen we dit probleem
op.

Vak, geloof en overtuiging
Jobcarving is een vak, maar ook het geloof en de overtui-
ging dat je door vanuit een ander perspectief naar werk te
kijken, dat werk vaak op een heel andere manier kan uit-
voeren met medewerkers die in eerste instantie niet voor
het hele takenpakket geschikt zijn.
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cultuurveraNdering
Anderzijds is de interne cultuur van een
sociale werkplaats geen stimulans.
Mensen worden ontzien, vroeg begin-
nen is ‘zielig’, werken op zaterdag heb-
ben we nog nooit gedaan. Kortom,
medewerkers worden vaak nog als kas-
plantjes behandeld. Mensen met een
lage opleiding komen vaak in ploegen-
dienst terecht. Er is geen enkele reden
om medewerkers met een beperking
niet in ploegendienst te laten werken,
behalve daar waar de beperking gerela-
teerd is aan wisselingen van dag-nacht-
of ochtend-avondritme. Het is de pro-
actieve ‘doe’-cultuur die het moet gaan
winnen van de reactieve ‘pamper’-cul-
tuur! Deze strijd is helaas niet in één
dag gewonnen! 

laNdelijke werkgevers
Grote landelijke werkgevers zijn zeer
geïnteresseerd in het laten participeren
van deze doelgroep. Tegelijkertijd wil-
len deze werkgevers niet twintig keer
in het land met verschillende partijen
hetzelfde wiel opnieuw uitvinden.
Stichting Locus, een initiatief van Ced-
ris (de branche organisatie van de
Wsw) en Divosa (de brancheorganisa-
tie van sociale diensten) brengt partij-

en samen door lokale best practices te
vertalen in landelijke mogelijkheden.
PostNL pakketservice begon in Utrecht
met een pilot van een pakketdistribu-
tiecentrum. De ochtendploeg wordt
vanaf dag één ingevuld door een groep
van zesentwintig Wsw-medewerkers
die van maandag tot zaterdag werken.
Inmiddels werken op zeven plaatsen

in Nederland ruim 200 Wsw- en bij-
standsmedewerkers in vergelijkbare
activiteiten bij PostNL en diende
Utrecht vooral als blauwdruk voor dit
succes.
Naast PostNL heeft Locus de brug
gebouwd tussen partijen als Heineken,
Ikea en Jumbo als landelijke werkgever
en de lokale sociale diensten en SW-
bedrijven als leverancier van werkne-
mers (met een beperking). Door vraag
en aanbod te standaardiseren is het
voor zowel werkgevers als de leveran-
cier van werknemers snel en efficiënt
zaken doen. Goed voor de bedrijven en
leuk voor de betrokken werknemers.

tot slot
Met goede wil, begeleiding en een pro-
actieve insteek kunnen veel Wsw’ers
gewoon buiten werken. Zolang bege-
leiding geregeld is, de werkgever goed
voorbereid is en de medewerkers zijn
getraind lukt het, daar zijn lokaal en
landelijk talloze voorbeelden van. En
het grootste geluk zit misschien wel

bij de Wsw’er zelf, die weer meetelt
omdat hij bij een ‘echt’ bedrijf werkt,
zich gerespecteerd voelt en een echte
bijdrage aan de maatschappij levert,
werk doet dat ‘gezien’ wordt tegen een
passende betaling. Verzuimcijfers bij
SW-detacheringen ligt procenten lager
dan in beschut werk en verzuimcijfers
zijn een indicatie voor arbeidstevre-
denheid, zeker het cijfer van kort ver-
zuim.

Rutger van Krimpen is directeur van UW
Reïntegratie. Daarnaast is hij vicevoor-
zitter van Cedris en is hij als bestuurslid
betrokken bij Locus.

het gaat ecHt niet altijd oM de

laagste prijs per uur, in tegeNdeel!
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Conciërge op een basisschool, medewerker bij een hoveniersbedrijf, productiemedewerker in

een fabriek of ondersteunend medewerker in de zorg: allemaal voorbeelden van SW-medewer-

kers die werken onder de verantwoordelijkheid van een reguliere werkgever. In de SW-sector

vindt de afgelopen jaren een omslag plaats. Van ‘beschut werken’ binnen de muren van de SW-

organisatie naar ‘buiten werken’ bij een reguliere werkgever. SBCM, het Arbeidsmarkt- en Ont-

wikkelingsfonds (A&O) van de SW-sector, stimuleert deze ‘beweging naar buiten’. 

Door Merel Charité

‘Van de ongeveer 100.000 werkne-
mers met een SW-indicatie werken er
al 30.000 extern en dit aantal groeit
gestaag’, vertelt Arie van Dijk, secre-
taris van het fonds. ‘Een goede ont-
wikkeling, want het sluit aan bij de
politieke ontwikkelingen’. Om door-
stroom vanuit de SW-organisatie te
stimuleren en SW-medewerkers voor
te bereiden op een zo regulier mogelij-
ke baan, stelt A&O-fonds diverse in-
strumenten en methoden beschikbaar
zoals de ‘SBCM-methode voor werk-
plekopleiden’, de website ‘www.oefe-
nen.nl/sw’, ‘Insight-Out’ en ‘Functie-
creatie’. Hiermee wordt een concrete

bijdrage geleverd aan de voortdurende
professionalisering van de sector.

aanlereN van competenties
Speciaal voor de sector is de SBCM-
methode voor werkplekopleiden
(WPO) ontwikkeld, waarmee SW-
medewerkers in de werksituatie op
systematische wijze werknemerscom-
petenties aanleren. Voorbeelden daar-
van zijn activiteiten plannen, werken
volgens voorgeschreven procedures 
en aansluiten bij behoeften en ver-
wachtingen van klanten. Josje Lester-
huis, projectleider bij SBCM, legt uit
wat deze methodiek inhoudt: ‘Op de
werkplek geven werkleiders praktische
instructies voor het ontwikkelen van

het gewenste gedrag. In combinatie
met ondersteunend opdrachtenmate-
riaal maken de SW-medewerkers zich
vervolgens de competentie eigen.
Wélke competenties zij moeten aanle-
ren, vloeit voort uit een observatiepe-
riode of diagnose. De werknemers-
competenties die gebruikt worden bij
‘WPO’ sluiten aan bij de reguliere
opleidingsstructuur. De methode
wordt op drie niveaus aangeboden, het
hoogste niveau komt overeen met
MBO 1/AKA-niveau. 

e-learNing 
In september 2012 lanceert het A&O-
fonds van de SW-sector in samenwer-
king met Expertisecentrum ETV.nl

TOOLS VOOR dOORSTROOMTOOLS VOOR dOORSTROOM
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(Educatieve TV) de website www.oefe-
nen.nl/SW. Dit digitale kennisportaal
biedt SW-medewerkers een breed aan-
bod aan digitale trainingen en oefen-
programma’s op het gebied van taal,
rekenen, computervaardigheden, werk-
nemers- en vakvaardigheden en arbeids-
belasting. Deze vorm van E-learning
biedt veel voordelen boven traditioneel
onderwijs, blijkt uit de praktijk: er is
meer maatwerk mogelijk, er kan op
flexibele tijden mee gewerkt worden en
medewerkers worden vaardig op de
computer. Medewerkers kunnen de
instructie en oefening zo vaak herhalen
als ze willen.
Steeds meer SW-organisaties werken
met E-learning programma’s en de erva-
ring zijn positief. Wilma van Bruchem,
opleidingscoördinator bij Wedeo, ver-
telt: ‘Wij werken al een jaar of drie met
twee soorten digitale trainingen: ver-
schillende computervaardigheden en de
digitale taalgids. Beide komen ook op het
nieuwe portaal. Medewerkers zijn erg
enthousiast, vooral de computertrainin-
gen volgen ze op grote schaal.’ ‘Het is

bij ons wat aarzelend begonnen met
een handjevol medewerkers. Vervol-
gens levert mond-tot-mondreclame
steeds meer aanmeldingen op. Maar er
is ook een groeiend aantal medewer-
kers dat de kans aangrijpt omdat ze
zien dat het bij het leven hoort om je
te ontwikkelen, anders val je buiten de
boot.’

duurzaMe plaatsing
Meer succesvolle plaatsingen en minder
uitval. ‘Insight-Out’ is een online in-
strument voor detacheringsconsulen-
ten. De tool heeft als doel de duur-
zaamheid van plaatsingen van SW-
medewerkers bij externe organisatie te
vergroten. Uniek van ‘Insight-Out’ is

dat zowel de ervaringen van de werk-
gever, als van de geplaatste medewer-
ker worden gekoppeld en geanaly-
seerd. Het werkt als volgt: medewer-
kers en werkgevers krijgen periodiek
een verzoek om een digitale vragenlijst
in te vullen. Op deze manier kan de
detacheringsconsulent mogelijke ver-
schillen in de beleving van de werk-
gever en de medewerker herkennen 
en ingrijpen als er zorgpunten zijn. Aad
Benschop, Unit leider van Vegen en
Lenen van de dienst Milieu en Beheer
van de gemeente Leiden, gebruikt
‘Insight-out’ en vertelt: ‘Ik vul de perio-
dieke vragenlijst gewoon zo goed moge-
lijk in zodat de SW-organisatie daar
zoveel mogelijk aan heeft. Het is voor

Lectoraat ‘Duurzaam werken’

Welke ondersteuning hebben klantgroepen van de SW nodig om regulier te wer-
ken? SBCM heeft in samenwerking met Fontys Hogeschool in 2011 het lectoraat
‘Duurzaam werken’ geïnitieerd. Lector Harry Michon zal in zijn vierjarige lecto-
raatsperiode ingaan op deze vraag en praktisch toepasbare kennis ontwikkelen. 

M NAAR REgULiER WERKM NAAR REgULiER WERK
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Maar op een moment dat een functie
bestaat uit schoonmaakwerkzaamhe-
den en eenvoudige zorgtaken, dan kan
het wel.’ Han Peters van verzorgings-
tehuis MagentaZorg vertelt: ‘Het is
eigenlijk een win-win situatie. WNK
Bedrijven en SW-medewerkers zijn
blij met hun reguliere werk, onze zorg-
instellingen en zorgverleners zijn blij
met de ondersteuning en niet in de
laatste plaats is het gezellig voor onze
bewoners’.

praktische iNstrumenteN
Op de website www.sbcm.nl vindt u
meer praktische tools die een bijdrage
leveren aan professionalisering in de
SW-sector. In de ‘SBCM leermiddelen-
bank’ vindt u bijvoorbeeld een over-
zicht van geschikte leer- en hulpmid-
delen om de arbeidsontwikkeling van
de SW-medewerker te stimuleren. 
Een ander instrument is de ‘Toolbox
arbeidsontwikkeling’, waarin ruim
tachtig praktische activiteiten staan, om
vrijvallende uren, dagdelen en dagen
zinvol te besteden aan de ontwikkeling
van medewerkers. Het zijn activiteiten
die aanvullend zijn op het reguliere
opleidingsaanbod. De instrumenten
zijn ontwikkeld in samenwerking met
de sector, waardoor deze goed aanslui-
ten op de praktijk. 

Merel Charité is redacteur bij het CAOP.

Over SBCM

SBCM is het arbeidsmarkt- en oplei-
dingsfonds voor de sector sociale werk-
voorziening. Het fonds richt zich met al
zijn activiteiten op het optimaliseren
van de arbeidsontwikkeling van de SW-
medewerker. Het A&O-fonds doet
onderzoek, signaleert trends, organi-
seert projecten en verstrekt subsidie in
de sector sociale werkvoorziening. In de
SW-sector zijn al veel goede voorbeel-
den en initiatieven beschikbaar. SBCM
zet zich in om de kennis binnen een SW-
organisatie breder te verspreiden in de

sector. Kortom, het fonds ontwikkelt,
verbindt en stimuleert kennis in de SW-
sector op het gebied van arbeidsontwik-
keling, gezond & veilig werken en de
arbeidsmarkt. 

BuitenGewoon
Ieder jaar houdt SBCM een symposium
BuitenGewoon met inleidingen en
workshops. Dit jaar valt dat op 4 okto-
ber (Apeldoorn) en gaat het over het
‘BuitenGewoon Werken naar vermo-
gen’. Meer informatie: www.sbcm.nl.

mij een kleine moeite. Omdat je tijdens
het invullen de vragenlijst doorloopt,
krijg je een goed beeld van hoe de
medewerker functioneert’. Benschop:
‘Ook als een plaatsing niet succesvol 
is, komt dat snel aan het licht’. Dat
biedt het voordeel dat er direct extra
begeleiding kan worden ingezet om 
de detachering te doen slagen of ge-
zocht kan worden naar een meer
geschikte werkomgeving voor de SW-
mede-werker.

Nieuwe functies
SBCM is enige jaren geleden gestart met
‘Functiecreatie’. Deze methodiek
creëert door middel van functiediffe-
rentiatie en jobcarving nieuwe functies
die kunnen worden vervuld door SW-
medewerkers. In Alkmaar werken 
SW-organisatie WNK Bedrijven en
verzorgingstehuis MagentaZorg inten-
sief samen om SW-medewerkers in 
te passen in zorgfuncties. Door het
toepassen van ‘Functiecreatie’ is daar
sprake van succesvolle plaatsingen.
Paul Twint (WNK Bedrijven) was een
van de eerste consulenten die in 2010
de try-out van de training ‘Functie-
creatie’ volgde. Hij ziet grote voorde-
len voor SW-organisaties: ‘Het plaat-
sen van medewerkers bij zorginstel-
lingen bleek in de praktijk vaak lastig,
omdat SW-medewerkers doorgaans
niet het benodigde diploma hebben.
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Begint het tij te keren voor de

arbeidsmarktpositie van oude-

re werknemers? Alhoewel

bovenstaande vraag niet

gesteld werd op de conferen-

tie ‘Duurzame inzetbaarheid

(DI) van ouder wordende

werknemers’, was dat toch de

gedachte die bij me bleef han-

gen na afloop van deze confe-

rentie. Tijdens de conferentie,

die afgelopen april werd

gehouden in Nijmegen, wer-

den ‘theoretische’ introducties

verbonden met praktijkcases.

In dit artikel belicht ik enkele

van de presentaties.

Door Roel Cremer

De gemiddelde leeftijd van de be-
roepsbevolking stijgt nog steeds. Dat
heeft zijn uitwerking op de leeftijd
waarop werknemers met pensioen
gaan. In 2010 is deze leeftijd gestegen
tot 62,7 jaar. Er gingen dat jaar ruim
70.000 werknemers met pensioen, zo
meldt het CBS. In 2010 was nog maar
zes procent van de werknemers die
met pensioen gingen jonger dan 60
jaar. Het aandeel werknemers dat 65
jaar of ouder is op het moment van
pensionering, is de laatste jaren flink
gegroeid: van zestien procent in 2006
naar 27 procent in 2010. In alle
bedrijfstakken is de pensioenleeftijd
tussen 2006 en 2010 toegenomen.
Wel zijn er grote verschillen in pen-
sioenleeftijd tussen sectoren. Werkne-
mers in de bouwnijverheid gingen in
2010 met 61,7 jaar het vroegst met
pensioen, gevolgd door de zorg, het
openbaar bestuur en de industrie. Het
hoogst was de gemiddelde pensioen-
leeftijd in de landbouw en visserij.

Dit soort berichten doet vermoeden
dat langer doorwerken een meer geac-
cepteerd onderwerp is geworden bij
werkgevers en werknemers. Maar de
participatie van oudere werknemers
kan nog beter. Met een verminderde
toetrede van jongeren op de arbeids-
markt, een forse groep uitkeringsge-
rechtigde ouderen zonder werk en ver-
dere toename van ouderen die aan-
spraak maken op pensioenen dreigt
disbalans van verdieners en ‘verteer-
ders’ te ontstaan. 

Noodzaak van doorwerken
In de jaren 80 en 90 van de vorige
eeuw was het haast vanzelfsprekend
dat aanspraak gemaakt werd op pen-
sioenrechten en waar mogelijk op
vroegpensioen. De verworven rechten
‘ik heb er toch mijn hele leven voor
gewerkt’ waren onaanvechtbaar en 
ook werkgevers legden zich hier bij
neer of spraken oudere werknemers
aan op een uittredemogelijkheid. Hier-

Oudere 
werknemers
aan 
de slag

Oudere 
werknemers
aan 
de slag
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in moest iets veranderen. Annet de
Lange, gastvrouw van de conferentie,
vat de essentie, de noodzaak en de
maatregel samen: de Nederlandse be-
volking wordt ouder, en de Aow daar-
door steeds duurder waardoor de
staatsschuld oploopt. Bovendien gaan
veel werknemers nu eerder met pen-
sioen en kampen veel pensioenfond-
sen met tegenvallers door de krediet-
crisis. Het verhogen van de Aow-leef-
tijd is dus zinning! Het is een rechttoe
rechtaan constatering die nog even 
in het midden laat hoe deze beweging
op gang komt en blijft. 

If I can, will and may
Ook op de conferentie is aanwezig pro-
fessor Juhani Ilmarinen. In een van zijn
illustraties houdt hij ons voor dat lan-
ger doorwerken afhankelijk is van drie
grootheden. Vanuit het perspectief van
de werknemer zijn dat: ‘if I can, will
and may’, eenvoudig, maar zo waar!
Zijn beroemd en meetbaar geworden
concept werkvermogen vertaalt het

‘kunnen’. Maar dat geldt niet voor alle
leeftijden, de variatie in werkvermo-
gen wordt breder naarmate mensen
ouder worden. Annet stelt in dat ver-
band: kalenderleeftijd is a-specifiek en
een containerbegrip. Het ‘willen’ blijft
vooralsnog een tamelijk onbekende
factor en het ‘mogen doorwerken’ ligt
voor een groot deel in handen van de
werkgever of anders gezegd bij vraag
en aanbod op de arbeidsmarkt. Wat
ligt er toch ten grondslag aan dat ‘wil-
len’ als het gaat om het behouden of
bemachtigen van werk? Er wordt hier
relatief weinig over gezegd en er is
weinig over bekend hoe dat is te beïn-
vloeden. Dat is jammer, want ouderen
zouden ermee zijn gebaat als hier meer
inzicht in kwam.

Cultuuromslag
De laatste jaren is er echt iets verandert
in de ‘mindset’ van werkende ouderen.
Dat concludeert Annet door te stellen
dat ‘meer dan de helft van de werken-
de 50-plussers niet verwacht voor het

65ste levensjaar te kunnen stoppen
met werken en dat zij best langer wil-
len doorwerken’. Maar waar komt 
dat door? Juhani geeft een aanzet om
deze vraag te beantwoorden. Voorop-
gesteld plaatst hij een positieve be-
nadering van de werknemer. Zonder
deze instelling kan er geen verandering
plaatsvinden. Daarnaast benadrukt 
hij het optimaliseren van de werkom-
standigheden voor deze werknemers.
Aanname is dat deze benaderingen het
fundament leggen voor een te veran-
deren instelling. Een mooie zienswijze
vanuit de positieve psychologie lijkt
het. Maar is het voldoende? Hoe ver-
houdt zich de uitspraak van Annet met
de gerichte stappen die Ilmarinen
voorstelt? De gedragsverandering lijkt
vanzelf op gang gekomen te zijn, vast
wel sterk beïnvloed door jarenlange
publiekscampagnes gericht op langer
doorwerken, door dreigingen over kor-
tingen op pensioenen en zo nog wat
meer zaken die met publieke opinie-
vorming te maken hebben. 
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Is al die aandacht, zijn al die investerin-
gen, netwerken, etc. dan wel nodig?
Lost het probleem zich zelf wel op?
Nee, er is meer aan de hand, er lijkt een
nieuw tijdperk van bezinning te zijn
begonnen. Er is ruimte voor nieuwe
opvattingen over zingeving (latere leef-
tijd), participatie, leren (in termen van
groei of persoonlijke ontplooiing) en
over hoe maatwerk (inrichten van
werk) mogelijkheden schept om langer
in goede gezondheid door te werken.
Daarbij is het echter nog steeds meer
uitzondering dan regel dat organisaties
aanmoedigen en mogelijkheden zoeken
om werknemers langer door te laten
werken. Er wacht onbenut arbeidspo-
tentieel. 

Op zoek naar mogelijkheden
Bij deze schets van de situatie van
oudere werknemers blijft de vraag naar
nieuwe benaderingen om zowel werk-
gevers als werknemers te bereiken om
langer doorwerken mogelijk te maken.
Een vraag naar effectieve werkwijzen is
in dat verband een belangrijk aan-
dachtsgebied voor het kenniscentrum.
Het netwerk ‘Duurzame Inzetbaarheid
ouder wordende werknemers’ wil 
een vinger aan de pols houden, weten
hoe het er voor staat met de arbeids-
participatie, motieven en argumenten
kennen hoe het beter kan. Met haar
activiteiten voldoet het netwerk aan
haar missie: het bevorderen van inte-
gratie van inzichten uit onderzoek en
praktijk. 

Praktijkkennis
In een aantal presentaties tijdens het
congres werden de praktische implica-
ties van het netwerk voor de arbeids-
praktijk belicht. Het netwerk beschrijft
de cases om beter te weten wat werkt
om praktijkkennis inzichtelijk en
overdraagbaar te maken. Zo krijgen het
project ‘zilvervloot’ van Achmea en
het vitaliteitsprogramma van Alliander
de aandacht. Creatieve en realistische
uitwerkingen van intern werkgelegen-
heidsbeheer. De programma’s leggen
accent op behoud van personeel waar-

in oudere werknemers die dreigen te
ontsporen op de rails blijven of pas-
send werk kunnen doen. In dit rijtje
hoort ook instrumentarium om de
passendheid van de werknemer in zijn
werkomgeving in kaart te brengen 
(P-E fit van Schouten & Nelissen). Uit
onverwachtse hoek kwam de presenta-
tie over inspanningen van het normen
instituut NEN arbeid. De instantie
werkt aan de Nederlandse Praktijk
Richtlijn (NPR)6070 Duurzame Inzet-
baarheid met relevantie voor oudere
werknemers. Naast de richtlijn en de
focus op MVO werkt NEN arbeid aan
netwerkvorming en bewustwording
met het oog op het versterken van de
positie van oudere werknemers.

Beeldvorming
De activiteiten van het netwerk heb-
ben ook betrekking op beeldvorming:
meer aandacht voor de positieve kracht
van ouderen, de impact kennen en

weten te vertalen van de vastgelegde
vaardigheden en de betekenis van vak-
bekwaamheid in dat verband. Maar
evengoed niet voorbijgaan aan het ver-
lies of de afname van vaardigheden. De
initiateven van Annet en haar kennis-
partners (http://www.innovatiefin-
werk.nl) brengen een nuttige discussie
op gang. Een discussie die op de con-
gressen gevoerd wordt, maar ook
online op hun linkedingroep. Een actu-
ele scan van de laatste tien meest popu-
laire discussies geeft aan dat er nog veel
vragen leven over het hoe en waarom
van duurzame inzetbaarheid bij oudere
werknemers. De discussies gaan over
vraagstukken bij bedrijfsorganisaties,
zoals: langere termijn effecten van
investeren en hoe investeren renderend
gemaakt kan worden; over bedrijfsmati-
ge meerwaarde van de bijdrage door
oudere werknemers; over hoe maat-
werk georganiseerd kan worden; over

gezond blijven werken en aanspraak op
overheidsfondsen; voorkomende ge-
vallen van vroegtijdig (40 jaar) afge-
schreven werknemers; over hoe sociale
media ingezet kunnen worden bij
arbeidsbemiddeling en beeldvorming;
tenslotte de noodkreten: er moet wat
gebeuren, beleid en actie en meer aan-
dacht voor het relatief grote deel ouder
wordende vrouwen op de arbeidsmarkt.

Nieuwe beeldvorming
Al met al nog genoeg onderzoeksvra-
gen die vanuit praktische situaties
opborrelen. Om nu terug te komen op
de vraag die ik aan het begin stelde:
begint het tij te keren voor de arbeids-
marktpositie van oudere werknemers?
Het ziet er naar uit dat werkgevers en
werknemers zich anders gaan opstel-
len. Generaties oudere werknemers
zijn anders gaan denken en stellen zich
anders op, ‘het willen’ begint meer en
meer vorm te krijgen. Dat komt deels

door het besef dat langer doorwerken
echt noodzakelijk wordt. Vraag blijft
hoe kan in het bijzonder ‘de bereid-
heid tot duurzaam werken’ nadrukke-
lijker aangesproken worden bij werk-
gever en werknemer. In de praktijk lukt
het namelijk nog niet goed om oudere
werknemers echt duurzaam in te zet-
ten, hoewel de noodzaak hiervan toch 
al enige tijd bekend is. We kunnen hier
wellicht veel leren van de nieuwe
management- en leiderschapvorm zoals
de theory U die beoogt. Door zingeving
te blijven accentueren en minder zwaar
accent te leggen op het persoonlijke
belang maar wel jouw belang in het
geheel. Met andere woorden door de
kritische vraag te stellen: ‘hoe kan mijn
unieke bijdrage aansluiten bij wat de
maatschappij nodig heeft?’

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

Lost het probleem zichzelf wel op?
Nee, er is meer aan de hand
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Peter F. is 22 jaar als hij start

met een traject richting werk

bij Stichting Bouwloods

Utrecht. Hij heeft geen oplei-

dingen afgerond, allerlei losse

baantjes gehad via het uit-

zendbureau en zegt nu werk

te willen maken van zijn toe-

komst.

Door Saskia van Splunter

De eerste periode gaat het best goed. Hij
werkt hard, is vrolijk en enthousiast
aanwezig en heeft hiermee een positie-
ve invloed op de groep. Hij komt wel
eens te laat, maar ja, hij zet zich ook
goed in, dus zien we dit door de vin-
gers. Na de proefperiode van 3 maan-
den start Peter met een opleiding aan
het ROC. Hij wordt op maandag- en
donderdagavond verwacht op school,
maar verschijnt na een half jaar vaker
niet dan wel. Ook hier gaat het in het
begin goed maar is volhouden lastiger
voor hem. Kortom de Wittebroods-
weken lijken voorbij. Het wordt tijd om
maatregelen te nemen.

In overleg met de school zal hij voor-
taan een gehele dag les volgen, op de
donderdag in plaats van twee avonden.
Elke donderdagochtend heb ik contact
met zijn docent over zijn aan- of afwe-
zigheid. Helaas is hij ook op donderdag
vaker niet dan wel aanwezig.
In gesprekken met Peter kunnen we
niet goed helder krijgen wat de reden is
van zijn verzuim. Ja, hij geeft aan het
lastig te vinden om onderwijs te volgen,
het moeilijk te vinden om zich te con-
centreren en te leren. Hij heeft ADHD
en hierdoor begrijpelijk moeite met het
stilzitten, luisteren en studeren op
school. Maar hij wil ook graag een
diploma halen, zegt hij. Hij wil nu eens
echt aan de toekomst werken en een
carrière opbouwen in plaats van baan-
tjes via het uitzendbureau die allemaal
van korte duur zijn.

Doorzetten
Dus zetten we door. Zijn ogenschijnlijk
uitgesproken motivatie maakt dat we
alles op alles zetten om het traject tot
een succes te maken. We doen conces-
sies richting Peter over algemene stan-
daard afspraken die we normaal gespro-
ken altijd maken, om zo ons doel te
bereiken. Wel krijgt Peter een officiële

waarschuwing na weer onrechtmatig
afwezig te zijn geweest, maar we nade-
ren nu de eindstreep dus is het zonde
om het traject op dit punt te beëindi-
gen. Dan maar iets soepeler.

De leerling zelf...
En Peter? Peter vindt het enerzijds alle-
maal wel best, hij loopt in de werk-
plaats steeds meer de kantjes ervan af en
gaat naar school als hij daar zin in heeft.
In het weekend loopt hij meerdere fees-
ten af, vaak moet hij op maandag en
dinsdag nog bijkomen van het gebruik
van genotsmiddelen en kijkt hij niet
helder uit zijn ogen. Eigenlijk wil hij
ook gewoon niet... Althans, zo lijkt het.
Uiteindelijk behaalt hij wel zijn diplo-
ma en is hij hier reuze trots op. Maar hij
lijkt niet in staat om ook de volgende
stap te zetten. Alsof het niet de bedoe-
ling is dat dingen lukken, een succes
worden. Tenslotte is nog nooit iets
gelukt, dus kan het niet waar zijn dat hij
na een traject van anderhalf jaar een
diploma en een baan heeft.

Mislukt
Uiteindelijk lukt het dus ook echt niet.
Peter wijst werk af om allerlei redenen,
maar eigenlijk omdat hij de verant-

Stoppen of doorgaan?



woordelijkheid niet wil nemen en de
discipline niet heeft om zich te binden
aan een werkgever. Wat anderhalf jaar
geleden en zelfs een half jaar geleden
nog een wens leek, is nu bijna werke-
lijkheid en wordt hiermee toch wel eng. 
Wat kun je dan nog als trajectbegelei-
der? Is Peter ‘gewoon’ niet gemoti-
veerd? Is zijn gebruik van genotsmid-
delen te heftig waardoor hij niet kan
functioneren? Wat heeft hij eigenlijk
meegekregen van huis uit: beide
ouders werken niet en wat kun je dan
van Peter verwachten? Hoe kan het dat
hij het al zo lang bij ons volhoudt en
nog niet de laan uit gestuurd is? Aan
welke werkgever wil ik hem voorstel-
len? Want ergens ben ik bang dat hij
het op elke werkplek gaat verknallen
omdat hij zijn afspraken niet nakomt.
Uiteindelijk stopt het traject van Peter
bij ons en is hij niet aan het werk ge-
komen. Met een diploma op zak, maar
zonder baan zit hij thuis.

Herhaling?
Niet zolang hierna meldt Frederik zich
bij ons. Hij heeft ons gezien op internet,
wil timmerman worden en dit is zijn
kans. Hij is 19 jaar, heeft geen opleiding,
geen uitkering en geen verplichtingen
naar wie dan ook. Hij woont thuis en
beide ouders werken, aldus Frederik. 
Frederik kan een week later starten met
twee proefdagen, hij is van harte wel-
kom bij ons. Maar op de eerste werkdag
verschijnt hij niet. Ik verbaas me hier-
over want hij heeft zichzelf gemeld,
hoeft niets van de gemeente of UWV en
leek erg gemotiveerd. Dus bel ik hem op,
want je weet het nooit. Frederik neemt
op: hij is bij zijn opa en oma, heeft een
feestje gehad de dag ervoor en dacht dat
hij volgende week zou starten bij ons.
We spreken af dat hij de volgende dag
komt in plaats van vandaag. De volgende
dag belt de moeder van Frederik op: hij is
ziek. Heel vervelend maar helaas.

Ziek, zwak, misselijk
De dagen erna is hij nog steeds ziek,
elke ochtend belt zijn moeder af. De
week erna start hij dan echt. De eerste

dag dat hij meewerkt, gaat het goed. Hij
stelt zich actief op, stelt vragen, is leer-
gierig en komt gemotiveerd over. De
dag erna belt hij ‘s morgens op: de deur-
waarder komt langs die dag en hij kan
niet op tijd komen. Hij vindt het heel
vervelend, maar komt zodra de deur-
waarder geweest is. Uiteindelijk komt
hij niet deze dag. Dan volgt een perio-
de van aanwezigheid de ene dag, 
maar afwezigheid de andere dag. Een
ziek familielid, een overlijden, een 
gekneusde enkel, een bezoek aan de
huisarts. Allerlei factoren die lastig te
controleren zijn, die met grote spijt
elke ochtend telefonisch gemeld wor-
den en met de belofte er de volgende
dag weer te zijn.

Stuk wijzer
Wijzer geworden door het traject met
Peter besluiten we de eerstvolgende
keer dat Frederik komt een definitieve
waarschuwing te geven. Nog eenmaal
verzuim is het einde van een traject 
bij Stichting Bouwloods Utrecht. Fre-
derik zegt vanaf nu echt aanwezig te
zullen zijn. Tot de volgende dag. Weer

verzuimt hij met een lastig te traceren
excuus. Toch meldt Frederik zich een
week later weer per mail. Dolgraag 
zou hij het volgend schooljaar weer 
bij ons starten. Wat wil deze jongen
toch? Wat is zijn motivatie? We kun-
nen de werkelijke reden niet achter-
halen.

Geleerde les
Het is natuurlijk erg frustrerend als tra-
jecten, sommige net gestart, andere lan-
ger aan de gang, beëindigd worden
omdat de leerling om wat voor reden
dan ook verzuimt.
Helaas is er geen eenduidig middel
waardoor niemand meer verzuimt. De
redenen van verzuim zijn divers. Van
middelengebruik tot gebrek aan verant-

woordelijkheidsgevoel, van geen voor-
beeld hebben in de thuissituatie tot
psychische klachten of andere beper-
kingen. Maar het is wel prettig om aan
de voorkant van een traject heldere
afspraken te maken en deze na te
komen. Een slepend traject zoals bij
Peter wordt niet beter na verloop van
tijd en zonder heldere afspraken is er
geen weg terug. Dus aan het begin
strak en duidelijk zijn, waarbij wel
kansen worden geboden maar binnen
grenzen. Dat werkt.

Beste voor leerling
Dat werkt niet alleen voor mij als tra-
jectbegeleider of voor de leermeesters,
maar ook voor de leerlingen. Zij zijn
uiteindelijk degenen die er hard aan
werken om hun traject te laten slagen.
Zij moeten elke dag vroeg opstaan en
inzet tonen om een opleiding te mogen
gaan volgen en uit te stromen naar
werk. Als iemand dan de afspraken die
voor iedereen gelden niet nakomt,
maar wel in het traject blijft, dan is dat
moeilijk uit te leggen aan de rest van de
groep.

De groep functioneert na het vertrek
van zo’n leerling ook weer anders. Vaak
komt de motivatie van de andere leden
van de groep weer duidelijk naar boven
als een ongemotiveerde leerling is ge-
stopt en grenzen duidelijk zijn gesteld.
Daarom is het belangrijk altijd scherp te
blijven op afspraken en deze vanaf het
begin na te komen.
Uiteraard moet er ruimte blijven voor
individuele afspraken en uitzonderin-
gen, maar dit moet dan wel goed uit te
leggen zijn aan de groep, zodat dit accep-
tabel is voor iedereen. Hoe we daar pre-
cies mee om moeten gaan, is wellicht een
les voor de volgende keer...

Saskia van Splunter is Trajectbegeleider
bij Stichting Bouwloods Utrecht.
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Eigenlijk wil hij gewoon niet...
althans, zo lijkt het



DE WERKPLAATS
SOFTWARE

Solviteers

De Bouw 117

3991 SZ Houten

(030) 280 36 55 bedrijfsactiviteit:

www.solviteers.nl organisatie en automatisering

info@solviteers.nl clientvolgsystemen

contactpersoon: vacaturevinder

Maurice Wieggers

CONGRESSEN

Performa

Torenstraat 144B

2513 BW Den Haag

(070) 31 070 11 bedrijfsactiviteit:

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

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

contactpersoon: op het gebied van personeel & 

Wander de Groot arbeid

CERTIFICERING

Blik op Werk

Postbus 2707

3500 GS Utrecht

(0900) 25 45 679

www.blikopwerk.nl bedrijfsactiviteit:

info@blikopwerk.nl Blik op Werk keurmerk 

re-integratie 

en opleidingsinstellingen 

WorkAbilityIndex

BRANCHE & BEROEP

OVAL

Postbus 90154

5000 LG Tilburg

(0900) 284 45 45 bedrijfsactiviteit:

www.oval.nl Brancheorganisatie van arbo-

info@oval.nl diensten, interventiebedrijven

contactpersoon: outplacement en loopbaan-

Petra van de Goorbergh adviesbureaus, re-integratie-

bedrijven en jobcoachorganisaties

Ziet u dat het werkt? 

Wordt dan ook actief in De Werkplaats!

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

tel (070) 31 070 11, 

of mail naar j.devassy@performa.nl

CONSULTING

Gemini consultancy

Potgieterstraat 32 bis

3532 VS Utrecht

(06) 532 58 231 bedrijfsactiviteit:

www.geminiconsultancy.nl beleidsadvies, implementatie-

hannekebakker@ management, workshops, training

geminiconsultancy.nl en coaching in de sociale sector

contactpersoon:

Hanneke Bakker

PARTICIPATIE

Calder Holding

Postbus 1442

8001 BK Zwolle

(038) 423 37 13 bedrijfsactiviteit:

www.calderholding.nl re-integratie

info@calderholding.nl participatie

contactpersoon: schuldhulpverlening

Hans van Iersel

CONSULTING

Berenschot 

Postbus 8039

3503 RA Utrecht bedrijfsactiviteit:

(030) 291 69 16 sociale zekerheid

www.berenschot.nl arbeidsmarkt

hqb@berenschot.com

contactpersoon: Henk Bakker

OPLEIDING

RadarVertige

Veemarkt 127

1019 CB Amsterdam bedrijfsactiviteit:

(020) 643 38 13 RadarVertige is een krachtig

www.radarvertige.nl trainingsbureau, toonaangevend

info.radarvertige.nl op het gebied van sociale 

zekerheid, handhaving, activering, 

re-integratie, klantmanagement 

en agressie & weerbaarheid

ONDERZOEK

Regioplan Beleidsonderzoek

Nieuwezijds Voorburgwal 35

1012 RD Amsterdam bedrijfsactiviteit:

(020) 531 531 5 onderzoek, advies en 

www.regioplan.nl detachering

info@regioplan.nl werk en inkomen

contactpersoon: 

dr. R.C. (Roeland) van Geuns



Leren en ontwikkelen Samen het beste uit medewerkers halen  

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

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

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

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

www.radarvertige.nl

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

Competenties
• Klantgerichtheid
• Resultaatgerichtheid
• Confronterende gespreksvoering
• Gespreksvaardigheden

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

Kennistrainingen

• Caseloadbeheer
• Stressbestendigheid
• Timemanagement

Verzuimmanagement

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

Armoedebeleid
• Formulierenbrigade
• Schuldhulpverlening

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

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

Het nieuwe leren

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

• Interculturalisatie
• Radicalisering

Integratie

• Basistraining
• Groepsgerichte klant activering
• Van klantmanger naar coach

Klantmanagement

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

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



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

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

voor Berenschot omdat onze adviezen hen op voorsprong zetten.

Of het nu gaat om het aantrekken van medewerkers in een 

krappe arbeidsmarkt, of het motiveren van medewerkers 

gedurende verschillende levensfases; uw personeelsbeleid 

speelt hierin voor uw werknemers een belangrijke rol. Voor 

u als werkgever biedt het aanknopingspunten om grip te 

houden op uw (toekomstige) organisatie en de prestaties van 

medewerkers. Ga naar onze website voor meer informatie.

De juiste mensen
op de juiste plek

www.berenschot.nl/strategischepersoneelsplanning

www.berenschot.nl/competentiemanagement

www.berenschot.nl/wendbaar

www.berenschot.nl/duurzaam

www.berenschot.nl/belonen

www.berenschot.nl/hrincontrol

www.berenschot.nl/performance


