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Dankwoord
Divosa bedankt de volgende personen die een bijdrage hebben geleverd aan deze Verkenning door deel te nemen aan
een brainstormsessie over personeel en vakmanschap en mee te lezen: Jenny den Hertog (Cedris) en Martijn de Wit
(ministerie van SZW) en de regiocoördinatoren Klaas Folkerts (Rijnmond), Bert Hoeven (Drechtsteden), Niels Krouwel
(Groot Amsterdam), Angela Riddering (Midden-Holland), Catrien Smit (Haaglanden) en Saskia Weddepohl (MiddenBrabant).
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Voorwoord
Het moet in 1984 zijn geweest dat mijn ouders, mijn zusje en ik naar Arnhem reden. Want daar waren ze in de aanbieding:
onverslijtbare Erika kofferschrijfmachines, gemaakt in een ‘volkseigen’ DDR-fabriek. Ze kostten wat meer maar gingen
een leven lang mee. Ocharm! Een paar jaar later kocht ik mijn eerste pc. Schrijfmachine bleken, net als eerder de
klippers (ingehaald door de stoomboot), de stoomtreinen (elektrificatie van het spoornet) en de nieuwe Hollandse
waterlinie (vliegtuigen), perfecte techniek die niet bestand was tegen de veranderde tijd. Elke tijd heeft zijn eigen Erika’s.
Organisaties die nieuwe uitdagingen aangaan met beproefde recepten, met dezelfde mensen, methoden en technieken.
Ineens vallen de resultaten tegen omdat een nieuwe tijd fundamenteel andere eisen stelt.
Tien jaar geleden waren sociale diensten rechtmatigheidsfabrieken, met werkprocessen die daarop perfect waren
toegesneden. Die werkprocessen hebben we vaak nog steeds. De rechtmatigheid gelukkig ook. Maar toen veranderde
de wereld weer eens. Met de invoering van de Wet werk en bijstand ging het ineens over effectiviteit. Bezuinigingen
dwongen tot scherpere keuzes. En nu is het toverwoord ‘werkgeversbenadering’. Zoals natuurvorsers een neushoorn
benaderen - voorzichtig, altijd benedenwinds - zo benaderen wij sindsdien werkgevers.
Contacten met werkgevers waren er natuurlijk al. ‘Geen werk zonder werkgevers’ is ook geen schokkend nieuw inzicht.
Wel nieuw is dat steeds meer sociale diensten werkgevers zien als hun belangrijkste klanten. We hebben het er maar
druk mee. UWV, sociale diensten en sw-bedrijven benoemen accountmanagers en schrijven marktbewerkingsplannen.
Hopelijk voeren we die plannen samen uit, want anders worden ondernemers gek van al die ambtenaren. Ondertussen
ontdekken we dat deze vorm van marketing ook een vak is. Hebben we dat wel zelf in huis? Is het onderdeel van onze
traditie? Of vergt de veranderende oriëntatie ook een fundamenteel andere vorm van onze organisaties? Verschillende
gemeenten geven verschillende antwoorden op deze vragen.
Ondernemers benader je vanuit ondernemerschap. Ze willen graag - net als iedereen - dat iemand zich in hen verplaatst.
Ze willen kansen benutten. En ze hopen dat wij hen faciliteren: service in is service out. Hoe beter het bestuur en het
management van een sociale dienst hun medewerkers daarvoor toerusten, hoe sterker de werkgeversdienstverlening
wordt. Dat betekent ook dat onze ze zich de kunst van het loslaten eigen moeten maken. Ondernemerschap onder je
eigen frontliners sla je dood met goedbedoelde regels. Of die regels nu komen van het Rijk (dat bij de decentralisatie
gemeenten toch niet helemaal vertrouwt) of van de eigen gemeenteraad (die zeker wil weten dat hun ambtenaren de
goede dingen doen).
Werkgevers staan centraal bij gemeenten en UWV. Dat is te zien aan de samenwerking in de programmaraad waarin de
dienstverlening aan werkgevers topprioriteit is. Het staat aan de basis van de samenwerking in 35 arbeidsmarktregio’s.
Het was de reden waarom Cedris en Divosa Locus hebben opgericht. En het was een kernthema onder regiocoördinatoren
in het project dat bedoeld was als de implementatie van de Wet werken naar vermogen. Dat die wet door de val van het
kabinet controversieel werd verklaard, heeft de ambitie om meters te maken in onze relatie met werkgevers alleen maar
groter gemaakt. Maar ons succes op dit weerbarstige terrein was ondenkbaar geweest zonder hun inzet en die van Peter
Stoffelen van ons bureau. Zij helpen ons te voorkomen dat de Nederlandse sociale diensten de Erika’s van onze tijd
worden.
Dit boekje komt voort uit hun inspanning en onze gezamenlijke ambitie om te leren van elkaars ervaringen. Om het
besmettingsgevaar van goede ideeën te vergroten. Dat is nodig: we behalen successen, maar nog onvoldoende. Er
staan nog honderdduizenden werkzoekenden met beperkingen langs de zijlijn. Dit boekje staat boordevol praktische
voorbeelden voor werkgeversdienstverlening. Het is dun genoeg om het in een uurtje te kunnen lezen. Een aanrader voor
ons allemaal. Want het is nooit een schande om veel te moeten leren. Zolang we dat dan ook maar doen.

René Paas
Voorzitter Divosa
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Inleiding
Hoe krijg je zoveel mogelijk mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan het
werk? De overheid wil dat ook mensen met een beperking, probleemjongeren en langdurig
werklozen aan de slag gaan bij reguliere werkgevers. Dat kan alleen als gemeenten dat
proces in hun regio ondersteunen met goede werkgeversdienstverlening. Deze verkenning
geeft gemeentelijke beleidsmakers inzicht in alles wat daarbij komt kijken.

In Nederland hebben mensen met ernstige beperkingen - lichamelijk, psychisch of verstandelijk - een lage participatiegraad en ze zijn relatief vaak afhankelijk van een uitkering zoals Wajong of bijstand. Als ze wel werken, is dat vaak
in een beschermde werkomgeving (sw) en niet bij gewone werkgevers, zo rapporteerde de Commissie fundamentele
herbezinning Wsw1. Aan de andere kant gaat door de vergrijzing van de beroepsbevolking de vraag naar arbeidskrachten
toenemen. Dat zou ook kansen moeten bieden voor werkzoekenden met beperkingen, maar doordat er een mismatch is
tussen vraag en aanbod blijkt daar in de prognoses nog niets van.

Het kader van het Regeerakkoord
De komende jaren blijven we ons sterk maken om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te laten komen. In
de eerste plaats zijn werkgevers en burgers daar zelf verantwoordelijk voor. Zelfredzaamheid en de werking van de
markt zijn leidende uitgangspunten. Het Regeerakkoord maakte het meer dan duidelijk: de middelen voor bemiddeling
en re-integratie worden schaars en gemeenten zullen keuzes moeten maken voor wie ze het beschikbare geld nog in
gaan zetten. Enkele passages uit het regeerakkoord ter illustratie: “We zorgen ervoor dat niemand tussen wal en schip
valt. Naarmate het aantal plaatsen in de sociale werkvoorziening afneemt, neemt het aantal reguliere plaatsen voor
arbeidsgehandicapten toe. (…) Wij bouwen in zes jaar een quotum van vijf procent op voor bedrijven voor het aannemen
van arbeidsgehandicapten. (…) De instroom in de sociale werkvoorziening in zijn huidige vorm stopt met ingang van
1 januari 2014. (…) Op de bij gemeenten en UWV beschikbare re-integratiemiddelen wordt een doelmatigheidskorting
doorgevoerd, mede in het licht van grote decentralisaties zoals bij de Participatiewet.”

Het kader van de Wet SUWI
De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI) stelt voorwaarden aan het regionaal
arbeidsmarktbeleid. UWV en gemeenten moeten ervoor zorgen dat in elk van de 35 arbeidsmarktregio’s één aanspreekpunt
of (digitaal) loket komt, waar werkgevers terecht kunnen voor informatie en advies. Ze moeten daar de sociale
partners actief bij betrekken en zorgen voor uitvoering van sectorale arbeidsmarktafspraken van sociale partners. In de
arbeidsmarktregio moet een overlegstructuur komen waarin alle relevante publieke en private partijen afspraken maken
over arbeidsmarktbeleid en de opzet, inrichting en uitvoering van gecoördineerde dienstverlening. De voortrekkersrol ligt
bij de (centrum)gemeenten. Zij moeten het overleg organiseren met de verschillende partijen binnen de regio. Partijen
treden als één entiteit naar buiten. Gemeenten en UWV stellen een arbeidsmarktanalyse en marktbewerkingsplan op. Het
moge duidelijk zijn dat dit leidt tot verregaande regionale afstemming en regionale stroomlijning van de instrumenten
die UWV en gemeenten inzetten.
Maar om de beleidsdoelstellingen te realiseren worden ook op landelijk niveau afspraken gemaakt, vaak in cao’s en
convenanten met landelijk opererende werkgevers en sectoren. Voor optimale resultaten is daarbij intensief overleg
nodig tussen het landelijke en regionale niveau over de mogelijkheden van de doelgroep, de kansen die sectoren bieden
en de manier waarop die bij elkaar gebracht kunnen worden. Daarom is volgens de Programmaraad van Divosa, UWV
en VNG ook een landelijk werkgeversservicepunt met landelijke adviseurs nodig. Het instrumentarium van de landelijke
en regionale werkgeversservicepunten moet dan ook nog verder geüniformeerd worden. Het is immers ondenkbaar dat
de afspraken met landelijke werkgevers en branches ruimte laten voor een grote diversiteit aan regelingen.
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1 Vries, B. de; Boudhan, B.; Gillis-Burleson, W. (2009) ‘Werken naar vermogen; fundamentele herbezinning Wsw’.

Kansen en belemmeringen
Kansen voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie zullen niet vanzelf komen. De door de jaren heen
toegenomen complexiteit van het werk en de steeds hogere eisen aan de sociale vaardigheden van werknemers sluiten
veel mensen buiten. Zij hebben extra ondersteuning en functies op maat nodig om hun arbeidsmogelijkheden waar te
maken op de reguliere arbeidsmarkt. Onderzoek van Van Hal et al (2009) laat zien dat een deel van de werknemers uit
de doelgroep door secundaire belemmeringen, zoals de psychische impact van schuldenproblematiek, een negatief
zelfbeeld vanwege eerdere faalervaringen of een te beschermende omgeving, niet in staat is om zelf regie te voeren over
hun re-integratie. De gangbare benadering bij re-integratie om mensen aan te spreken op de eigen verantwoordelijkheid
werkt bij deze groep dus niet. Op basis van iemands beperkingen en mogelijkheden, zoals vastgesteld in een assessment,
moet dus eveneens vastgesteld worden welke ondersteuning de betreffende werknemer nodig heeft om optimaal te
kunnen functioneren in de werksituatie. Veel werkgevers vinden het risico op een mismatch tussen de mogelijkheden
van een dergelijke werknemer en de eisen die het werk stelt te groot.

Aanbod en vraag bijeenbrengen in de regio
Er is een partij nodig die vraag en aanbod bijeen brengt en op elkaar afstemt. Om mensen met een grote achterstand
op de arbeidsmarkt te kunnen plaatsen moeten hun sterk uiteenlopende competenties en ontwikkelingsmogelijkheden
bepaald worden met een betrouwbaar instrumentarium. Als werkzoekenden nog niet klaar zijn om in contact gebracht
te worden met een werkgever, moet een voortraject hen naar dat moment toe leiden. En functies moeten aangepast
worden door uitvoering los te koppelen van planning en controle. De arbeidsmarkt moet zo weer ruimte gaan bieden
voor werknemers die behoefte hebben aan eenvoud. Zodat ze zelf het minimumloon kunnen gaan verdienen.
Vraag en aanbod van personeel manifesteert zich bij uitstek op regionaal niveau. Succesvol arbeidsmarktbeleid benut
die kansen door aan te sluiten bij de vacatures in de regio. De eerste voorbeelden zijn er al, ‘van werk naar werktrajecten’, aansluiting van het onderwijs op de vraag op de regionale arbeidsmarkt, het toeleiden van werkzoekenden
naar werkgevers met vacatures en bijscholingsarrangementen. Samenwerking draagt bij aan de oplossing van regionale
knelpunten en biedt tegelijkertijd betaald werk aan groepen met een achterstand op de arbeidsmarkt. De komende jaren
zal de krapte op de arbeidsmarkt het voor het bedrijfsleven steeds urgenter maken om de handen ineen te slaan met
vooral sociale diensten, sw-bedrijven, UWV en het onderwijs.

Anders denken over participatie en re-integratie
Het denken over werk en participatie is aan het kantelen. Met de nieuwe Wet SUWI en het voorstel voor de Participatiewet
streeft de overheid naar een inclusieve, ontschotte arbeidsmarkt waarin mensen met beperkingen zo veel mogelijk
participeren. Gemeenten zijn nu aan zet om dat te organiseren. Ze moeten werkgevers en hun vraag naar arbeidskrachten
centraal gaan stellen. Frans Nijhuis, bijzonder hoogleraar Inclusieve Arbeidsorganisatie verwoordt dat zo: “Wil je dat meer
inactieve mensen werken, dan zul je de mogelijkheden die ze hebben moeten herkennen en inzetten. De arbeidsmarkt
moet daarbij leidend zijn. Er is te lang gedacht dat als iemand iets met dieren wilde, er gezocht moest worden naar een
baan met dieren.” De werkgeversbenadering is een effectievere manier om veel mensen aan het werk te helpen. Om de
druk op de sociale zekerheid te verminderen en een antwoord te bieden aan de krapte op de arbeidsmarkt. En ook in het
belang van de werkzoekenden zelf, want werk en participatie draagt bij aan hun emancipatie. Maar gemeenten moeten
nog veel werk verzetten om die inclusieve arbeidsmarkt te realiseren.

Doel van deze verkenning
Deze verkenning geeft gemeentelijke beleidsmakers, bestuurders, managers en beleidsmedewerkers op een aantal
thema’s inzicht hoe ze hun regionale werkgeversdienstverlening zo effectief mogelijk kunnen inrichten. Wat willen
werkgevers en hoe kunnen gemeenten daar het best op inspelen? Hoe zet je social return en jobcarving in om aan geschikte
banen te komen? En wat voor eisen stelt de rol van werkgeversdienstverlener aan het vakmanschap van professionals
bij de sociale dienst? De verkenning beantwoordt deze vragen op basis van onderzoek en interviews met werkgevers,
arbeidsmakelaars (medewerkers van werkgeversservicepunten) en andere betrokkenen.
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Hoofdstuk 1
Wat willen werkgevers?
Hoe zijn werkgevers te interesseren om mensen met beperkingen of een grote afstand tot
de arbeidsmarkt in dienst te nemen? Met begeleiding van de werknemers op de werkplek,
door ze het administratieve gedoe zoveel mogelijk uit handen te nemen en door flexibiliteit
en financiële compensatie. En werkgevers willen een deskundige arbeidsmakelaar of
werkgeversdienstverlener als vast aanspreekpunt.

Veel werkgevers willen wel mensen met een beperking inzetten, vooral uit sociale motieven. Omdat het past bij de
organisatiecultuur of om invulling te geven aan maatschappelijk ondernemen of diversiteit. Maar ze vinden het knap
ingewikkeld. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken2 waaronder ‘Kansen op de arbeidsmarkt’ van onderzoeksbureau
Newcom in opdracht van Cedris, de brancheorganisatie van sw-bedrijven3. Dat komt vooral door het administratieve
gedoe en de extra begeleiding en ondersteuning die ze zelf moeten organiseren. En als er één belangrijke hindernis is
voor werkgevers om deze mensen aan te nemen is het gedoe.

Werkgevers willen ondersteuning, geen gedoe
Ondersteuning op maat van een arbeidsmakelaar of casemanager kan werkgevers wel over de streep trekken om mensen
met een grote achterstand op de arbeidsmarkt aan te nemen. Dat blijkt uit het genoemde onderzoek en uit vraaggesprekken
met werkgevers. Werkgevers willen vooraf precies weten wat iemand kan, zodat ze hem in het arbeidsproces kunnen
passen. Volgens Bert Euser (wethouder Economie en Arbeidsmarktbeleid Albrandswaard en ondernemer) mag dat niet
eenmalig gebeuren, maar moet je regelmatig kijken of iemand zich heeft ontwikkeld. Ook willen bedrijven weten of
iemand in hun bedrijfscultuur past. Ze willen een vakkundig aanspreekpunt met wie ze zaken kunnen doen zolang de
werknemer in dienst is. En het gedoe moet ze uit handen worden genomen. ‘We zijn geen zorginstelling. Ik neem ze
aan en jij zorgt voor ze’, is de reactie die Hans Kamps, voorzitter van Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)
regelmatig te horen krijgt.

Werkgevers willen financiële compensatie en flexibiliteit
Het onderzoek van Newcom signaleert ook dat werkgevers financiële compensatie belangrijk vinden. Ze willen minder
productieve mensen niet het minimumloon hoeven te betalen. En ze willen het verzuimrisico afdekken en medewerkers
die niet goed functioneren makkelijker kunnen ontslaan. Werken met gedetacheerden is dan ook populair. Flexibeler
werken (proefplaatsingen en flexibele arbeidscontracten) is ook in de ervaring van het Brabants Expertisecentrum
Socialer Ondernemen (BESO) doorslaggevend om iemand met een beperking aan te nemen, zie ook hoofdstuk 2.

Landelijke werkgevers willen landelijke regels
Ton Schoenmaeckers van VNO-NCW/MKB Nederland en Hans Kamps wijzen erop dat het voor landelijk opererende
bedrijven lastig is om in elke regio een ander aanspreekpunt en andere regels te maken te krijgen. In hoofdstuk 2 vertelt
Hanne Overbeek hoe Locus daarop inspeelt.

Werkgevers verwachten meer vraag naar werknemers met een beperking
Werkgevers zouden in de nabije toekomst wel eens welwillender tegenover werknemers met een beperking kunnen
komen te staan uit puur eigenbelang. Want het onderzoek van Newcom laat ook zien wat ondervraagde werkgevers
in hun sector als trends zien: een krimpende arbeidsmarkt, een tekort aan gekwalificeerd personeel en een groeiende
2 	Zie bijvoorbeeld ook Regioplan (2011) ‘Meer werkplekken bij werkgevers’, Nijhuis, F. (2011) ‘Werken naar vermogen – het vermogen om te werken’
en de daarin geciteerde literatuur.
3 Newcom Research (2011) ‘Kansen op de arbeidsmarkt’.
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behoefte aan flexibilisering van dienstverbanden door de snel veranderende vraag in de markt. Bijna driekwart van de
werkgevers die nog geen werknemers met een beperking in dienst hebben verwachten dan ook ze in de toekomst wel
in te zetten. Ook in de interviews in deze verkenning tonen werkgevers en intermediairs zich positief over verwachte
ruimte voor deze groep op de arbeidsmarkt. Wel verwachten velen van hen dat het vooral om flexibel werk of (groeps)
detachering zal gaan. Ook omdat bedrijven uit ervaring weten dat subsidies ook weer kunnen verdwijnen en dan aan
iemand vastzitten. Zie het gesprek met arbeidsmakelaar Struikenkamp in hoofdstuk 5.

Werkgevers willen informatie over de voordelen
In het onderzoek van Newcom suggereerden de ondervraagde werkgevers dat meer informatie over het in dienst nemen
van werknemers met een beperking zou kunnen helpen om ze over te streep te trekken. Vooral het benadrukken van de
voordelen zou hen overtuigen. Succesverhalen kunnen daarbij helpen, zie bijvoorbeeld de cases DPI en VDL Parree die
Theo van Kroonenburg noemt in hoofdstuk 2.

‘Laten we eerst vraag en
aanbod bij elkaar brengen’
Heske Groenendaal, directeur van Metaglas (glas- en metaalconstructies) in Tiel

Heske Groenendaal van Metaglas vindt het belangrijk dat mensen met een handicap bij haar bedrijf werken. “We hebben
er gemiddeld twee in dienst. Ik zou ze niet willen missen. Maar hoe vind je de juiste mensen, dat is het probleem. Laten
we eerst zorgen dat vraag en aanbod bij elkaar gebracht worden. Die staan te ver van elkaar af. Als werkgever heb je geen
zicht op deze mensen. We weten niet waar we ze kunnen vinden. Als we een vacature melden bij UWV moeten we maar
afwachten waar ze mee komen. En als ze iemand hebben, weet je niet wat hij kan.”
“UWV zou meer automatische lijntjes met werkgevers moeten hebben. Dan weten ze wat wij zoeken. Er is in Tiel intussen
wel een Werkgeversadviespunt opgericht. Daarmee hebben we tenminste één aanspreekpunt. Zij doen vooral zaken met
het regionale sw-bedrijf Lander dat veel kennis heeft. Ze adviseren werkgevers en begeleiden mensen met een handicap
als er problemen zijn. Wij krijgen de meeste mensen uit de doelgroep via detachering door het sw-bedrijf.”
“Ik vermoed dat er in de toekomst meer werk is voor mensen met een beperking. De werkloosheid stijgt weliswaar, maar
tegelijkertijd ontstaan in de zorg en in de techniek tekorten aan personeel. Werkgevers, gemeenten en VNO-NCW willen
een logistieke hotspot in de regio ontwikkelen waar mensen worden geschoold. Zij-instromers kunnen er terecht, ook
mensen met een beperking. Daar liggen kansen.”
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‘Je hebt sleutelfiguren nodig die
een brug naar werkgevers slaan’
Ton Schoenmaeckers, teammanager beleidsteam sociale zaken werkgeversorganisatie
VNO-NCW/MKB Nederland

“De werkgever moet als klant worden beschouwd.” Alleen zo kunnen gemeenten, volgens Ton Soenmaeckers van VNONCW/MKB Nederland, op de arbeidsmarkt voor mensen met een handicap iets teweeg brengen. “Dat is helaas nog geen
praktijk. Je hebt sleutelfiguren nodig die de brug slaan naar werkgevers. Mensen die er écht voor gaan. Ze moeten een
persoonlijk commitment hebben bij de doelgroep, maar ze moeten ook een goed gevoel hebben voor de behoeften van
bedrijven. De werkpleinen zijn een spil, want daar zitten gemeenten, UWV en uitzendbureaus al bij elkaar.”
“Voor werkgevers is essentieel dat ze mensen met enige beperking onder het minimumloon kunnen aannemen, voor
zover ze minder productief zijn. De rest moet de gemeente aanvullen. En begeleiding moet goed geregeld zijn, want er
is veel begeleiding nodig. Dat kunnen ook private partijen doen. Vooral bedrijven met overal in Nederland vestigingen
zoals Ahold, Jumbo of KPN hebben behoefte aan landelijke regels. Nu moeten ze steeds met gemeenten in de slag die
allemaal hun eigen regelingen hebben voor vergoedingen, loonkostensubsidie en vervoer.”
“UWV en gemeenten moeten hun klanten goed kennen. Ze leveren niet altijd mensen waar bedrijven juist behoefte aan
hebben. Werkgevers hebben geen zicht op wat iemand met een beperking kan. Van te veel bedrijven hoor ik dat het niet
werkt als ze eenmaal mensen uit de doelgroep binnen hebben: ze zijn niet gemotiveerd of niet in staat de werkzaamheden
te verrichten. Dat werkt niet. Een werkgever is dan weinig geneigd het een volgende keer nog eens te proberen.”

‘Ondernemers zoeken mensen
met de juiste attitude’
Bert Euser, wethouder Economie en Arbeidsmarktbeleid Albrandswaard en
ondernemer

Bedrijven zijn zeker geïnteresseerd om nieuwe mensen aan te nemen, weet wethouder en ondernemer Bert Euser.
“Ook mensen met een beperking. Als ze maar weten wat iemand kan en of hij in het bedrijf past. Als de recessie voorbij
is en de economie weer gaat groeien, hebben bedrijven zeer veel belang bij nieuw personeel. Nu al kampen bepaalde
industrietakken met gebrek aan vakmensen. Zeker hier in de omgeving van de Botlek is veel behoefte aan technisch
personeel. De tekorten zullen snel groeien.”
“Ik ben zelf ook ondernemer in ons familiebedrijf, oorspronkelijk een handel in machines en gereedschappen. Nu zitten
we in de digitale gereedschappen: technische software. Een werkgever heeft momenteel twee vragen. Vroeger keek hij
naar het cv van iemand, diploma’s gaven de doorslag, werkervaring. Nu wil hij weten: deugt iemand, heeft hij de goede
attitude en wil iemand echt. Anders heeft het geen zin hem aan te nemen.”
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Hoofdstuk 2
Bemiddelen voor de onderkant van
de arbeidsmarkt
Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt komen niet zomaar aan het werk. Er is
een bemiddelende partij nodig die vraag en aanbod bij elkaar brengt. Door werkgevers te
motiveren, geschikte functies te creëren, en werknemers in het werk te ondersteunen. De
vraag is hoe de publieke partijen het beste in kunnen spelen op de wensen van werkgevers.

Nee, uit zichzelf kloppen werkgevers zelden aan bij een sociale werkvoorziening of UWV met een vraag als ‘Ik zoek
iemand met een handicap’. Het eerste contact met bedrijven komt meestal via een bemiddelaar tot stand – een jobcoach
of iemand van een school of een re-integratiebureau. Dat blijkt uit het rapport ‘Meer werkplekken bij werkgevers’ van
Regioplan.4

Welke bemiddelende partijen zijn er nu al?
Inmiddels broeit het in Nederland van initiatieven waarbij partijen het voor bedrijven aantrekkelijk maken mensen met
een beperking in dienst te nemen. Voor commerciële marktpartijen lijkt bemiddelen voor deze werkzoekenden meestal
minder aantrekkelijk of alleen voor degenen met de meeste verdiencapaciteit. Soms nemen marktpartijen wel deel aan
publiek-private initiatieven. Gemeenten die al actief zijn met werkgeversdienstverlening vullen dat op verschillende
manieren in. Er zijn werkgeversservicepunten waarin gemeenten en UWV maximaal samenwerken, bijvoorbeeld in GrootAmsterdam en Zoetermeer. In andere regio’s is er samenwerking op regionaal niveau met uitvoerende gezamenlijke
teams in de subregio’s. Een voorbeeld van deze aanpak is de Regionale Werkgeversdienstverlening Fryslân. Ten slotte
zijn er gevallen waar gemeenten, sw-bedrijven en UWV in een arbeidsmarktregio met eigen werkgeversteams naast elkaar
werken in onderlinge afstemming, zoals bij Baanbrekend Drechtsteden.5 In alle gevallen zijn er mensen die bruggen
slaan tussen werkgevers en sociale diensten: arbeidsmakelaars of werkgeversdienstverleners.

Brabants Expertisecentrum Socialer Ondernemen (BESO)
Het BESO in Tilburg is een initiatief van werkgevers, TNO, sociale diensten en de provincie om het voor
bedrijven aantrekkelijk maken mensen met een beperking in dienst te nemen. Het centrum stelt de wensen van
de werkgever centraal. Zoekt een bedrijf voor een opdracht personeel, dan gaan de Brabantse specialisten in
hun netwerk op zoek en zorgen voor de match tussen kandidaten en de werkgever. Brabants gedeputeerde Bert
Pauli, ook actief in het Expertisecentrum, is ervan overtuigd dat de toekomstige krapte op de arbeidsmarkt meer
bedrijven zal prikkelen ook mensen met een beperking aan te nemen. Maatwerk, scholing, flexibilisering en slim
personeelsbeleid zijn daarbij volgens hem sleutelbegrippen.

4 Regioplan (2011) ‘Meer werkplekken bij werkgevers’.
5 	Deze drie soorten samenwerking staan model voor de drie varianten in ‘Samenwerking werkgeversdienstverlening gemeenten en
UWV – Ontwikkelvarianten en afwegingen’ van de Programmaraad.
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Werktop Zoetermeer
Wethouder Edo Haan van werk en inkomen is afgelopen voorjaar gestart met Werktop Zoetermeer, een initiatief
om het voor bedrijven aantrekkelijk te maken iemand met afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. ‘Wij
ontzorgen bedrijven zo veel mogelijk’, aldus Haan. Werktop Zoetermeer is inmiddels ondergebracht bij het
Werkgeversservicepunt waarin private en publieke partijen samenwerken. De werkgeversdienstverlening zal de
komende periode in de regio verder worden verstevigd. Afhandeling van administratieve rompslomp, begeleiding,
subsidies voor werkplekaanpassingen, een no-riskpolis voor ziekteverzuim, proefplaatsingen – het wordt allemaal
zo veel mogelijk door accountmanagers of klantmanagers georganiseerd, zodat werkgevers er geen omkijken
naar hebben.
Het project bouwt voort op de Sociaal Economische Agenda, in het contact met werkgevers wordt al langer
geïnvesteerd. De Werktop sloot hier goed op aan, al vrij snel meldden zich tweehonderd bedrijven aan. Met zijn
persoonlijk engagement weet de wethouder werkgevers over te halen toch eens iemand met een beperking aan te
stellen, dit is een belangrijke factor voor het succes. Door de actieve werkgeversbenadering is er intensief contact
met werkgevers, waardoor er snel zicht is op mogelijkheden. Zodra een werkgever belangstelling toont, komt een
accountmanager van het werkgeversservicepunt in actie en doet een passend aanbod.

Wat doen werkgeversservicepunten om werkgevers van dienst te zijn?
Regioplan interviewde werkgevers en medewerkers van werkgeversservicepunten (arbeidsmakelaars) om te achterhalen
hoe er met de medewerking van werkgevers meer werkplekken geschapen kunnen worden6. Uit het onderzoek blijkt dat
de bemiddeling van arbeidsmakelaars in vier fasen verloopt: ze wekken interesse bij werkgevers, zorgen voor geschikte
functies en de juiste randvoorwaarden, selecteren de juiste werknemer en blijven werknemer en werkgever tijdens de
arbeidsrelatie ondersteunen wanneer dat nodig is.
1. Werkgevers motiveren
Wat werkt om werkgevers te motiveren? Albert Struikenkamp, arbeidsmakelaar en mede-oprichter van de Leer-Werk
Academie in Barendrecht stelt de wensen van de werkgever centraal. Vaak is een werkgever wel bereid met iemand met
een beperking in zee te gaan, maar weet hij niet wat hij zo’n werknemer het beste kan laten doen. Arbeidsmakelaars als
Struikenkamp (zie het interview in hoofdstuk 5) verdiepen zich daarom uitvoerig in het werk en de werkprocessen in het
bedrijf. En zij adviseren hoe die aangepast kunnen worden voor iemand met een beperking. Ze nemen koudwatervrees
weg. Werkgevers die nog nooit met een werknemer met een beperking hebben gewerkt, zijn vaak bang voor hoger
verzuim en lagere productiviteit. De arbeidsmakelaar wijst dan op financiële compensatie, een no-riskpolis bij ziekte en
een jobcoach van gemeente. En hij neemt ze een deel van de administratieve handelingen uit handen. Arbeidsmakelaars
moeten goed kunnen netwerken, aansluiten bij samenwerkingsverbanden van werkgevers. Hanne Overbeek (Locus)
noemt vertrouwen een belangrijke voorwaarde om werkgevers te motiveren. Arbeidsmakelaars moeten daarom volgens
haar vooral investeren in het opbouwen langetermijnrelaties.
2. Randvoorwaarden scheppen
Vaak hebben werknemers niet direct een kant-en-klare functie die geschikt is voor iemand met een beperking. Arbeidsmakelaars kunnen dan taakanalyses doen en de werkgever bewegen functies aan te passen of nieuwe functies te maken
(jobcarving of inclusief herontwerp, zie hoofdstuk 3). Daarnaast lichten ze de toekomstige begeleider van de werknemer
(meestal de leidinggevende) voor, bijvoorbeeld over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het begeleiden van
werknemers met beperkingen. En ze helpen bij het aanvragen van de juiste voorzieningen.
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6	Regioplan deed dit als evaluatie van de pilot ‘Het realiseren van meer werkplekken bij werkgever’. Dit was één van de vier pilots ‘werken naar
vermogen’ die zijn ingesteld naar aanleiding van het advies van de commissie ‘Fundamentele herbezinning Wsw’. De pilot focust op de vraag hoe
werkgevers verleid, gestimuleerd en ondersteund kunnen worden om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen en te houden.

‘Benut kennis uitzendbureaus en
haal de arbeidsmakelaar naar de
school’
Hans Kamps, voorzitter Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU),
SER-kroonlid en voorzitter Crossover, kenniscentrum voor jongeren met een beperking

Hans Kamps wil dat de arbeidsmakelaar alle domeinen bij elkaar brengt: de werkgever en de Wajonger. Maar zo nodig
moet hij ook het onderwijs, jeugdzorg en werk en inkomen erbij kunnen betrekken. “Ik denk dat uitzendorganisaties goed
zijn uitgerust om ook mensen met een beperking bij werkgevers te bemiddelen. Het voordeel van het uitzendbureau is dat
het etiket van de mensen eraf gaat. Zij letten puur op de kwaliteit van iemand. Zeker 40 procent van de uitzendpopulatie
bestaat uit mensen uit de doelgroep, langdurig werklozen, mensen uit de bijstand, mensen met enige vorm van
beperking, probleemjongeren, soms ook werknemers uit sociale werkplaatsen. Arbeidsbemiddelaars bij uitzendbureaus
hebben heel veel kennis van werkgevers, en ze kunnen de mensen die ze bemiddelen goed beoordelen. Misschien dat ze
er hooguit bij zwaar autistische jongeren een professional bij halen.”
“Het aannemen van Wajongers vraagt om veel souplesse van de werkgever. Wajongers hebben eigenlijk een dubbele
handicap. Ze worden gehinderd door een beperking en zeker 70 tot 80 procent heeft niet eens een startkwalificatie voor
de arbeidsmarkt. Dat is een ernstige beperking, maar het betekent niet dat ze niets kunnen. Een autistische jongere kan
bijvoorbeeld heel goed deuren maken, maar geen kozijnen. En een diploma heeft hij niet. Een werkgever moet ze wel op
het afgeleverde werk kunnen aanspreken. Die slag moet gemaakt worden: kijk scherp naar wat ze kunnen. Dat is de rol
van de arbeidsmakelaar. En hij moet dat met overtuiging doen, want je vraagt van de werkgever de bereidheid wat verder
te kijken dan hij gewend is te doen.”
“Een arbeidsmakelaar moet in een bedrijf snel kunnen beoordelen welke simpele onderdelen uit het werkproces te
halen zijn die de Wajonger kan doen. Dat is ook in het belang van de werkgever. Werkpleinen lijken me heel geschikt
om de arbeidsbemiddeling van mensen met een handicap op zich te nemen. Daar zitten partijen al bij elkaar: UWV, swbedrijven, uitzendbureaus, de sociale dienst. UWV heeft veel expertise, bijvoorbeeld bij arbeidsdeskundigen. Die kennis
moet je niet overboord gooien. Je moet ook geen concurrentie krijgen tussen de verschillende groepen die bemiddeld
moeten worden. Daarom is het goed dat er één regeling komt met één set voorwaarden. Alle regels over financiële
compensatie voor productieverlies, een no-riskpolis, begeleiding, werkaanpassingen moeten in de wet staan. Dat moet
centraal geregeld zijn, anders hebben bedrijven met meerdere vestigingen overal met andere voorwaarden te maken.
Daar worden ze gek van.”
“Het is ook belangrijk dat het onderwijs bij de re-integratie betrokken wordt. Ik zou de arbeidsbemiddelaar binnen
de muren van de school actief willen laten zijn. Jongeren met gedragsproblemen komen te vaak van het voortgezet
speciaal onderwijs (vso) meteen in een uitkering terecht. Dat is de zwakste groep, die meteen werkloos wordt. Dat wil
je niet. Met de oprichting van werkscholen proberen we de brug naar de arbeidsmarkt te slaan. Betrek bedrijven erbij.
Zorg dat kinderen in het vso in het vijfde jaar een leerplek krijgen. Dat vereist samenwerking tussen veel partijen. De
arbeidsmakelaar is een spil die schotten kan doorbreken en iedereen bij elkaar kan brengen.”

13

3. Selectie en toeleiding naar werk
Arbeidsmakelaars moeten de werkgever nauw betrekken bij de toeleiding van kandidaten naar werk om een goede match
te kunnen maken. Het is ook essentieel dat ze hun klanten kennen. Wat zijn iemands mogelijkheden en beperkingen?
Belooft hij de werkgever niet teveel? Kan iemand tegen de werkdruk? Het onderzoek van Regioplan maakt duidelijk
dat het daaraan nu nog vaak schort. Bemiddelaars laten vaak de voorkeuren van de werknemers prevaleren en houden
te weinig rekening met de behoeften van werkgevers. Wil de match slagen, dan moet de bemiddelaar een realistisch
beeld geven van de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer. Ook Bert Euser (wethouder in Albrandswaard en
ondernemer) en Ton Schoenmaeckers (VNO-NCW/MKB Nederland) benadrukken dit in de vraaggesprekken.
Hans Kamps (ABU) en Guido Willems (programmamanager Stichting Alterius) vinden dat ook het onderwijs betrokken
moet worden bij arbeidstoeleiding, bijvoorbeeld door werkscholen waaraan ook werkgevers meedoen. Zo wordt hun
opleiding beter afgestemd op de eisen van vacatures in de regio.
4. De arbeidsrelatie
Heeft de arbeidsmakelaar iemand met een beperking bij een bedrijf ondergebracht, dan blijft zijn inbreng nodig om een
arbeidsrelatie op te bouwen en te houden. Bijvoorbeeld door de mensen op de werkvloer voor te bereiden op de komst
van een werknemer met beperkingen. Daardoor worden ze gemakkelijker in de groep opgenomen. Zowel de werkgever
als de werknemer moeten een beroep op ondersteuning kunnen doen bij problemen. Als dit allemaal goed is geregeld
dan is carrière maken niet uitgesloten. Zo blijkt uit het onderzoek van Regioplan dat jongeren met een beperking in
een derde van de gevallen doorgroeien in een bedrijf. Ruim dertig procent van de werkgevers zegt te investeren in de
competenties van personeel met een handicap. Meestal gaat het om op de functiegerichte cursussen, die een nieuwe
stap in de loopbaan met een hoger salaris mogelijk maken. Hanne Overbeek (Locus) denkt wel dat mensen met een
beperking vaak een flexibele baan zullen hebben.
De begeleiding als iemand eenmaal in dienst is, verschilt van de werkzaamheden in de eerste drie fasen. Arbeidsmakelaar
Albert Struikenkamp en directeur van sociaal werkbedrijf Drechtwerk Marco Wilke pleiten er daarom voor om twee
aparte functies in te richten: jobhunters en jobcoaches. Ton Schoenmaeckers (VNO-NCW/MKB Nederland) vindt zelfs
dat het begeleiden uitbesteed kan worden aan andere partijen. Albert Struikenkamp onderstreept juist dat een goede
accountmanager cruciaal is voor een duurzame plaatsing.
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‘Met werkgeversarrangementen
laat je het mes aan twee kanten
snijden’
Theo van Kroonenburg, directeur Atlant Groep (re-integratie en sociale werkvoorziening)
in Helmond

“De Atlant Groep heeft sinds 2002 een paradigmawisseling achter de rug”, aldus directeur Theo van Kroonenburg.
“Vroeger werd iemand met een beperking als zielig beschouwd. Hij werkte in het sw-bedrijf achter gesloten deuren. Maar
wij zijn ervan overtuigd dat ook een sw-medewerker volwaardig kan deelnemen aan het reguliere arbeidsproces. Daarom
hebben we het roer omgegooid. We hebben alle eigen productieactiviteiten afgestoten en zijn ons gaan richten op het
begeleiden van onze mensen naar de arbeidsmarkt. Nu zorgen we ervoor dat iemands capaciteiten maximaal worden
ingezet. Samen met bedrijven bedenken we nieuwe concepten waarmee geld te verdienen is voor de ondernemer en
waarmee onze mensen aan werk komen.”
“Daar is wel een speciale benadering voor nodig. Mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt passen niet bij de
beschikbare vacatures. De afgelopen jaren is kortsluiting ontstaan tussen beschikbare banen en beschikbare mensen.
Wij hebben onderzocht wat onze mensen kunnen en willen ze met hun capaciteiten inzetten in het arbeidsproces. Met
onder meer TNO hebben we een model ontwikkeld waarbij eerst een goede diagnose van een medewerker wordt gesteld.
Daarna volgt een assessment en dan wordt de loonwaarde vastgesteld. Zodoende hebben we goed inzicht in wat iemand
wel en niet kan.”
“De Atlant Groep biedt bedrijven arbeidscapaciteit aan via speciale werkgeversarrangementen tegen marktprijzen.
Arrangementen die recht doen aan de gedachte van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Samen met de werkgever
zorgen we ervoor dat via jobcarving en herinrichting van productieprocessen mensen met een beperking aan de slag
kunnen. Dat leidt uiteindelijk tot duurzame plaatsingen. We willen dat iemand na drie maanden, zelfs na drie jaar nog
bij een bedrijf werkt waar hij ooit begonnen is. Dat vinden we een betere match. We zijn niet zomaar regulier aan het
bemiddelen. Dit vakgebied vergt een andere benadering dan die van een uitzendbureau.”
“Onze benadering van bedrijven vereist vakkundige kwaliteiten van arbeidsmakelaars. Ze zijn ondernemend, proactief en
resultaatgericht. Een arbeidsmakelaar moet bij ons op directieniveau kunnen opereren. Daar zitten zijn gesprekspartners.
Een uitgebreid netwerk van werkgevers is onontbeerlijk. Onze arbeidsmakelaars onderhouden intensieve contacten met
regionale bedrijven om kansen te signaleren. Ik ben zelf zes jaar voorzitter geweest van Helmond Sport en heb daardoor
een uitgebreid netwerk.”
“Vaak snijdt het mes aan twee kanten. Neem bijvoorbeeld DPI in Geldrop, een specialistisch bedrijf op het gebied van
kunststofverwerking. Door samenwerking met de Atlant Groep kan het bedrijf meer diensten aan klanten aanbieden
en de omzet vergroten. Soms leidt de inzet van onze mensen er zelfs toe dat werk voor Nederland behouden kan
blijven. Zo heeft VDL Parree in Sevenum - een systeemleverancier van technische kunststofspuitgietonderdelen en
metaalstampdelen - een assemblagelijn uit China weer naar Nederland teruggehaald. Assemblage blijkt hier toch beter
en goedkoper te kunnen. De samenwerking met de Atlant Groep maakt de integrale kostprijs van het assemblageproces
substantieel lager dan wanneer wordt gewerkt met regulier personeel. Het bedrijf kan door deze aanpak sneller reageren
op de veranderende marktvraag. We hebben nu 50 personen bij VDL Parree werken, die eenvoudig productiewerk doen
dat anders was uitbesteed aan China. Voor sommige productiebedrijven zijn we onmisbaar geworden.”
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‘We moeten de slag maken
van baanzekerheid naar
werkzekerheid’
Hanne Overbeek, directeur Locus, publiek-private netwerkorganisatie in Utrecht

Locus, opgezet door Divosa en Cedris, is een partner voor HR-managers van grotere bedrijven met verschillende
vestigingen in het land. Hanne Overbeek van Locus praat met ze, luister en zoek samen met hen naar mogelijkheden
die bij het bedrijf passen. Zij luisteren ook. “Bij Heineken zouden we tien mensen uit een sw-bedrijf plaatsen, één per
logistiek centrum. Aanvankelijk werd iemand afgewezen. Heineken zag geen relevante ervaring op het cv. Wij zeiden
‘kijk er nou doorheen, ze kunnen het’. Het pakte goed uit. De sw’er mocht twee weken proefdraaien en kreeg daarna een
jaarcontract. ‘Verdraaid, je had toch gelijk’, zeiden ze. Het werd een standaardprocedure in alle logistieke centra.”
“Het draait om vertrouwen. Daarom moet je veel investeren in een langetermijnrelatie. Met Ton van der Bruggen,
voormalig manager van het werkgelegenheidsprogramma bij Philips, ben ik enkele jaren geleden begonnen. Hij heeft
een enorm netwerk in het bedrijfsleven. Het rapport ‘Werken naar vermogen7’ was in Den Haag aangeboden aan de
staatssecretaris en enkele grote bedrijven tekenden een intentieverklaring om Wajongers en sw’ers aan een baan te
helpen. Toen dachten we, dit is een kans. We gaan twintig bedrijven verleiden om ervaring op te doen met mensen uit de
doelgroep. Met een subsidie van Sociale Zaken zijn Van der Bruggen en ik begonnen. Uit dit project is Locus ontstaan.
Locus is een netwerkorganisatie waarbij landelijke bedrijven, 47 sw-bedrijven en 37 gemeenten zijn aangesloten. We
werken nu met Philips, Nuon, Alliander, Post NL, Ikea, Heineken, NS, Sodexo, The Colour Kitchen, SynergyHealth allemaal bedrijven die in heel Nederland vestigingen hebben. Dat staat bij ons centraal. Voor deze bedrijven leggen we
verbindingen naar de regio en zorgen we dat dienstverlening op het bedrijf wordt afgestemd. We hebben voor al deze
bedrijven een eigen aanpak, bijvoorbeeld de ‘Sodexo-aanpak’. Met Heineken gebruiken alle negen sw-bedrijven hetzelfde
detacheringscontract.”
“Ik heb ontdekt dat heel veel bedrijven welwillend zijn. Zodra je merkt dat een bedrijf niet bereid is er tijd in te steken,
vergeet het dan maar. Geen geval is hetzelfde. De werkelijkheid is altijd complexer dan vooraf gedacht. Je verwacht bij
afvalverwerker Gansewinkel bij de sorteerband terecht te kunnen, maar de lopende band voor het sorteren van afval
loopt er te snel. Dat is niet handig voor een deel van onze doelgroep. Langzamer kon niet want dan zou het afval niet op
tijd kunnen worden afgevoerd. Of neem Jumbo, de supermarkt. Ze konden in Utrecht geen scholieren meer vinden om
vakken te vullen. Nu werken er allemaal sw’ers. Daarvoor is wel het hele logistieke proces omgegooid zodat de sw’ers
`s morgens aan het werk kunnen. De vracht komt in de ochtend in plaats van in de avond. De producten worden per
gangpad voorgesorteerd op pallets en voor de gangpaden gezet. Inmiddels loopt het vakken vullen als een trein en
Jumbo wil ze niet meer kwijt.”
“Zo pakken we het ook aan bij Post NL, NS of SynergyHealth. De bedrijven vragen om groepsdetacheringen. Dat kunnen
sociale werkbedrijven heel goed. Zij weten precies wat hun mensen wel en niet kunnen. Ze leveren voor een project ook
een voorman of voorvrouw, die de groep tijdens het werk blijft begeleiden. Op deze manier organiseren sw-bedrijven
beschut werk buiten de deur. Bedrijven vinden dat ook een veilige manier. Er wordt een deel uit het werkproces gehaald
en daar wordt goed voor gezorgd. Plaatsing van een groep mensen maakt het mogelijk dat permanente begeleiding
mee kan komen. Ik hoop dat straks met de Participatiewet deze vorm behouden blijft. Voor werkzoekenden met een
arbeidsproductiviteit van minder dan 70 procent is dit een belangrijke en kansrijke methode van plaatsing. Ik ben ervan
7	Vries, B. de; Boudhan, B.; Gillis-Burleson, W. (2009) ‘Werken naar vermogen; fundamentele herbezinning Wsw’.
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overtuigd dat er op de arbeidsmarkt ruimte is voor mensen met een beperking. Ze zullen wel altijd onrustige loopbanen
hebben. Een vaste baan zit er voor beter opgeleide mensen al niet meer in. Flex is het sleutelwoord. We moeten de slag
maken van baanzekerheid naar werkzekerheid. Dat geldt overigens voor veel werknemers. Maar via detachering hebben
mensen met een beperking toch een vorm van zekerheid. Ze zijn bekend bij de detacheringsorganisatie, die weet precies
wat iemand voor ervaring heeft. Als ze terugkomen, kunnen ze weer aan de slag bij een ander bedrijf. En als het moet
werken ze veilig in een groep en is er permanente begeleiding.

‘Blijf onderzoeken wat iemand
kan; mensen kunnen zich
ontwikkelen’
Bert Euser, wethouder Economie en Arbeidsmarktbeleid Albrandswaard en ondernemer

“Je moet een communicator zijn. Niet bureaucratisch denken in allemaal regeltjes.” Bert Euser benadert werkgevers
daarom ook niet met de tekst ‘Ik heb hier een jongere met een vlekje’. “ Vertel ze vooral wat de talenten van iemand zijn,
dat hij deugt en dat hij er iets van wil maken. Sinds begin dit jaar ben ik gestart met het project Aan de slag. Samen met
Maurice Jansen van de sociale dienst in Albrandswaard bezoeken we bedrijven. We hebben allebei een enorme drive om
mensen aan het werk te helpen, Wajongers, mensen uit de bijstand. Maurice heeft als ambtenaar het vermogen om te
gaan met ondernemers. Dat kun je niet van alle ambtenaren zeggen. De meeste klantmanagers van sociale diensten
richten zich op de wensen van de cliënt, op de uitkering. Maar de werkgever hoort de klant te zijn.”
“We zijn bezig in onze gemeente het ouderwetse arbeidsbureau weer op te tuigen. Dan is er tenminste één ontmoetingspunt
waar alle betrokkenen bij elkaar zitten en is er één brede pool van werkzoekenden, van langdurig werklozen en mensen
met een of andere beperking. Iedereen moet weten wie er in de kaartenbak zitten. Wat kan iemand die je bemiddelt, wat
niet. Nu hebben mensen vaak geen idee wat de capaciteiten van een kandidaat zijn. Er wordt één keer een indicatie van
iemand vastgesteld en daar blijft het bij. Een Wajonger of probleemjongere kan zich ook ontwikkelen en moeilijkheden
te boven komen. Er vindt te weinig herindicatie plaats. Daarnaast is de arbeidsbemiddeling te versplinterd. Er zijn te
veel mensen bezig met de arbeidsmarkt die langs elkaar heen werken. Klantmanagers, re-integratiebureaus, UWV. Daar
hebben werkgevers juist de pest aan. De werkgever wil met één persoon zaken doen, niet met drie of vier. En hij wil geen
sores hebben.”
“Wij denken dat we in onze gemeente van 25.000 inwoners en 2.000 bedrijven een drieslag kunnen maken. Bedrijven
krijgen goede medewerkers zonder wervingskosten en kunnen mensen een aantal maanden met behoud van uitkering
gratis laten meedraaien. Mensen krijgen weer structuur in hun leven en worden onafhankelijk van de uitkering. En
gemeenten zien de kosten voor de bijstand verminderen, terwijl meer mensen actief zijn in de lokale samenleving. Zodra
het arbeidsbureau in januari geopend wordt gaan we speeddaten, zodat werkgevers en werkzoekenden met elkaar in
contact komen. Daar heb ik reuzeveel zin in.”
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‘Praktische vaardigheden helpen
jongeren aan het werk, ook zonder
diploma’
Guido Willems, programmamanager Stichting Alterius, locatie voortgezet speciaal
onderwijs (vso) Sint Jozef bij Maastricht

Alle jongeren van achttien jaar en ouder in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) hebben volgens Guido Willems van
Stichting Alterius wel een probleem. “Het zijn drop-outs die in het reguliere aanbod zijn uitgevallen. Ze hebben vaak een
uitkering. Wij willen deze jongeren vooral praktische ervaring bijbrengen zodat ze aan het werk komen of een serieuze
vervolgopleiding gaan doen. Daarom hebben we de stichting Praktech opgericht. Ook zijn we actief in ‘Boris’, een project
van vso-scholen en het beroepsonderwijs om honderden leerlingen op weg naar een baan te helpen.”
“De werkgever heeft een vraag en wij regelen dat jongeren met bepaalde praktijkcompetenties worden afgeleverd aan de
poort van het bedrijf. Zoekt een garagebedrijf bijvoorbeeld iemand met specifieke bekwaamheden, dan zorgen wij ervoor
dat de jongere eerst een praktijkgerichte training krijgt. Waar mogelijk zoeken we naar branchegerichte certificering. De
leerling wordt daarna onder de noemer stage geplaatst binnen het bedrijf. Matcht het goed met een stagiair en vraagt
bijvoorbeeld een metaalbedrijf om een vervolgopleiding lassen, dan regelen we dat ook. Vaak zie je dat deze jongeren van
stage naar arbeid gaan. Dan hebben we het goed gedaan. Bij Praktech hebben we vorig jaar 49 leertrajecten afgerond.”
“Je moet vooral niet gaan rondzeulen met kandidaten. Zoek de bestaande netwerken op en bundel je krachten. Ons
motto is: niet alles samen, maar wel samen alles. Dat betekent ook dat je ervoor moet waken dat bedrijven niet worden
sufgebeld door allerlei verschillende functionarissen die op zoek zijn naar werk. We gaan uit van de vraag van bedrijven.
Op kleinschalig niveau organiseren we dit zelf via Praktech. Lukt het niet, dan zoeken we de samenwerking op met partners
in de keten. Dit kunnen kenniscentra zijn, jobcoachorganisaties of het werkplein. Vaak bestaan de netwerkoverleggen al
en is het essentieel als school om daarbij aan te sluiten. Je kunt gericht zoeken naar werk waar jongeren uit het speciaal
onderwijs stage kunnen lopen.”
“Jongeren kunnen een cursus van een dag doen, een week of langer, afhankelijk van wat iemand aankan. Op deze
manier proberen we de jongeren ondanks hun lage opleiding en een beperking beter uit te rusten voor de arbeidsmarkt.
De grote valkuil voor mensen is de diplomacultuur. Er wordt te zwaar aan diploma’s getild, terwijl bedrijven - bij deze
doelgroep - vaak gebaat zijn bij praktische vaardigheden. Het zijn geen hoogopgeleide jongeren. Het zijn jongeren
die aan de onderkant van de arbeidsmarkt werkzaam zullen blijven. Met gerichte trainingen kunnen deze jongeren
voldoende vaardigheden leren waar een bedrijf iets aan heeft. Uiteraard dient er waar mogelijk richting diploma of
certificaat te worden gewerkt. Dat kan echter ook op een later tijdstip nog worden behaald. Dan is het wel belangrijk dat
de ontwikkeling en competenties van de jongeren worden vastgelegd in een portfolio. Hier zorgen we voor in de hoop
dat ze er later hun voordeel mee doen.”
“Een arbeidsmakelaar moet tegen een kandidaat kunnen zeggen wat haalbaar is. Je moet van de vraag van de markt
uitgaan. Dromen mag, maar blijf wel realistisch. Ga uit van het perspectief op de arbeidsmarkt in de regio. Een makelaar
of een coach moet zich verdiepen in de arbeidsmarkt en methodisch te werk gaan. Bij ieder bedrijf is maatwerk vereist. Je
moet inzicht hebben in het werk dat een bedrijf aanbiedt en in de ontwikkelingsmogelijkheden van een leerling. Jobcarving
is dan een vaak gebruikte term. Focus niet direct op volledige opleidingen. Belangrijker is iemand praktische vaardigheden
bij te brengen. Op de werkvloer blijkt vaak dat mensen zich dan verder kunnen ontwikkelen. Ook op sociaal vlak.”
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‘We hebben een neus voor
wat sw’ers goedkoper kunnen!’

Marco Wilke, directeur van sociaal werkbedrijf Drechtwerk in Dordrecht

Volgens Marco Wilke, directeur van sociaal werkbedrijf Drechtwerk in Dordrecht moeten professionele arbeidsmakelaars
zich als partner van bedrijven opstellen. “Als directeur praat ik met veel werkgevers om ze te interesseren voor onze
mensen. Ze hebben zelf vaak geen idee wat ze iemand van een sw-bedrijf kunnen laten doen. Maar wij hebben een
neus gekregen voor werk waar onze mensen geknipt voor zijn. Je merkt bijvoorbeeld dat een bedrijf de catering heeft
uitbesteed. Zodra ik dat hoor zeg ik tegen een werkgever: ‘wij kunnen het goedkoper organiseren’. Dan zie je ze denken.”
“Soms moet ik praten als Brugman. Je hebt het over moeilijke mensen. Ik zeg vaak: we verkopen tweedehands banken.
Dat klinkt misschien niet aardig, maar je moet tegen een werkgever wel eerlijk zijn. Onze mensen hebben nu eenmaal
vaak psychiatrische problemen, ze zijn autistisch en vaak laaggeschoold. Wij moeten veel intensiever zoeken naar banen
dan bijvoorbeeld uitzendbureaus. Als we bij een werkgever aan tafel zitten moeten we doorvragen om erachter te komen
of de functie werkelijk voor onze mensen geschikt is. Een bedrijf wil iemand die alles kan. Voor sw’ers moet hij altijd
aanpassingen verrichten. Als iemand om 12 uur een pil moet slikken, moet hij daar ook op letten. Eigenlijk zijn er twee
verschillende functies: jobhunters en jobcoaches. De hunter zoekt vacatures en sluit de deal. Een jobcoach moet de
relatie met de werkgever onderhouden. Hij let ook op de werknemer maar is vooral vraagbaak voor de werkgever.”
“Laaggeschoold werk verdwijnt niet, maar je moet er wel echt naar zoeken. In de maakindustrie en in de zorg wordt het
vaak verricht door hoger opgeleid personeel. Dat heeft met flexibiliteit te maken. Juist voor onze mensen is dat lastig. Ze
zijn vaak goed in één ding. Tempo kun je nog corrigeren. Snel switchen naar andere niveaus niet. In de zorg hebben ze
wel mensen voor klusjes nodig of in de catering. Maar echte patiëntenondersteuning is moeilijk. Dat geldt ook voor de
thuiszorg. Je kunt bij oma wel de ramen schoonmaken, maar als ze plotseling iets krijgt, wat doe je dan?”
“Drechtwerk is met 2.000 man personeel een van de grotere bedrijven in Dordrecht. Sw’ers verrichten hier allerlei
soorten werkzaamheden van schilderen en verpakken tot schoonmaken en werken in de groenvoorziening. Allemaal
eenvoudig werk. Detacheren is voor hen de toekomst. Dat is ook wat bedrijven willen. Ze zijn huiverig om mensen in
dienst te nemen. Nu krijgen ze nog subsidies en begeleiding. Straks wordt dat ook geschrapt, zie je ze denken. Dan draagt
het bedrijf alle risico’s. Wij kunnen het alleen aantrekkelijk maken voor bedrijven door onze lage tarieven en door heel
flexibele arbeidsvoorwaarden. Bedrijven betalen enkel de ingezette uren. Bij ziekte hoeven ze niets te betalen. Ik ben wel
optimistisch dat we met groepsdetacheringen meer mensen aan de slag kunnen helpen. Maar tegen tarieven fors onder
het minimumloon. Bedrijven hebben niet meer over voor deze mensen, die de productiviteit van een minimumloner
nooit zullen halen.”
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Hoofdstuk 3
Nieuwe functies voor mensen
met een beperking
De meeste mensen met een beperking of grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn niet in
staat om bestaande functies volledig uit te voeren. Wat ze wel goed kunnen is eenvoudig
werk met veel herhaling, of één handeling of techniek. Door arbeidsprocessen anders in te
richten kunnen nieuwe functies en banen ontstaan die wel geschikt zijn voor Wajongers,
WWB’ers of sw’ers. Ook werkgevers hebben daar baat bij om de productiviteit te handhaven
of verhogen.

Verschillende bedrijven en instellingen experimenteren al met vernieuwing van arbeidsprocessen. Er zijn twee soorten
vernieuwing: de individuele, ad-hoc aanpak van jobcarving en het ingrijpender inclusief herontwerp.

Jobcarving
Bij jobcarving – letterlijk het snijden van werk – zijn de mogelijkheden van de persoon het uitgangspunt en niet de functie.
De werkgever haalt eenvoudige taken weg bij andere werknemers en vult die aan met werk dat door de hoge werkdruk
blijft liggen. Daardoor ontstaan nieuwe banen die goed uitgevoerd kunnen worden door mensen met een beperking.

MaakWerk
De methode MaakWerk combineert jobcarving met intensieve jobcoaching. Als het bedrijf samen met een
arbeidsdeskundige de productieprocessen heeft geanalyseerd en nieuwe functies in beeld zijn, is werving en
selectie van kandidaten nodig. Aan de hand van een profiel wordt de match met een potentiële werknemer
gemaakt. Werkgevers houden van een zakelijke benadering (‘We zijn geen liefdadigheidsinstelling’). Daarom
moet de arbeidsbemiddelaar bij de werkgever vooral de kwaliteiten van de kandidaat duidelijk maken en hij moet
op een betrouwbare en controleerbare manier de arbeidsproductiviteit van de kandidaat bepalen.
Van groot belang is dat de bemiddelaar8 tegen de werkgever helder, realistisch en eerlijk is over de capaciteiten
van de kandidaat. Hij moet de sollicitant niet mooier voorstellen dan hij is, wat onder druk van ouders en scholen
nogal eens gebeurt. Met een verkeerde voorstelling van de mogelijkheden van werknemers is de relatie met de
werkgever snel verknoeid. Zowel de arbeidsdeskundige/bemiddelaar als de jobcoach moet taakvolwassen zijn en
over zeer goede communicatieve vaardigheden beschikken.
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8	Voor de beeldvorming kan gedacht worden in termen van twee functiegebieden. In het ene functiegebied gaat het meer om het leggen van de
eerste contacten met werkgevers en samen met werkgevers oplossen van knelpunten in hun personeelsvoorziening, hier de bemiddelaar. Het
andere functiegebied omvat vooral het in kaart brengen van vacatures en het matchen van werkzoekende en werkgever, hier de arbeidsdeskundige
of jobcoach.

‘Voor mensen met een beperking
moet apart werk worden
gecreëerd’
Henny Mulders, adviseur Inclusieve Arbeidsorganisaties UWV Werkbedrijf

“Willen mensen met een beperking werkelijk aan de slag komen, dan moet er apart werk voor hen gecreëerd worden.
Nee, geen gesubsidieerde Melkertbanen. Echte banen waardoor ze financieel onafhankelijk worden.” Met het her
ontwerpen van werkprocessen kun je eenvoudig werk scheppen voor deze mensen, weet Henny Mulders van UWV
Werkbedrijf. “Daar experimenteren we mee in het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam. En met succes.”
“Ik maak deel uit van het Wajongteam van UWV en we zijn voortdurend op zoek naar werkgevers die vernieuwend denken.
Zodoende besloten we contact op te nemen met de directeur van het Slotervaartziekenhuis mevrouw Erbudak. Ze had
al gauw oren naar ons model. We legden uit dat het mogelijk was de Wajongers in het gewone werk in het ziekenhuis
in te passen. Bij bepaalde afdelingen in het ziekenhuis was dan wel een herverdeling van taken nodig. Daarmee zou het
verplegend personeel ontlast worden van eenvoudige werkzaamheden, die onze Wajongers op zich zouden nemen. Het
ziekenhuis kon er alleen bij winnen: verplegers zouden meer hoogwaardig werk kunnen verrichten en het eenvoudige
werk werd veel goedkoper. Het uurloon van een Wajonger is lager en UWV neemt alle risico’s voor zijn rekening zoals
doorbetaling bij ziekte of uitval.”
“We kregen groen licht en zijn met een negenstappenplan9 begonnen. Het personeel werd ingelicht om zich te kunnen
voorbereiden op de nieuwe collega’s met beperkingen. Er werd een analyse gemaakt van de werkprocessen om elementaire
taken op te sporen. En in overleg met leidinggevenden van betrokken afdelingen en met werknemers werd het werkproces
opnieuw ingedeeld. Per afdeling ontstond een lijst van eenvoudige taken zoals bedden opmaken, het desinfecteren
van toestellen voor ergotherapie, het schoonmaken van de kamers. Allemaal elementaire taken waarvoor geen extra
vooropleiding nodig is. Eenvoudig werk is er, maar het zit verstopt in functies van hoger opgeleiden die het er even bij
moeten doen. Zij zijn blij als ze ervan verlost zijn, omdat het ze afleidt van hun echte werk: de patiëntenverzorging. Toen
duidelijk was wat voor werk er in het ziekenhuis voor Wajongers te doen viel, zijn we bij onze kandidaten gaan kijken wie
er over voldoende bekwaamheden beschikken.”
“Intussen zijn we drie jaar bezig en zijn er 50 Wajongers aan het werk: 20 zijn aangenomen op vacatures, de anderen
hebben een leer-werkovereenkomst. Dit om te kijken in hoeverre ze kunnen worden getraind voor de elementaire functie
of kunnen doorgroeien naar andere functies. Ze leren goed bedden opmaken, moeten kamers secuur opruimen, ze
helpen bij het ronddelen van de voeding. Het ROC van Amsterdam verzorgt voor onze jongeren één dag per week
een opleiding in het ziekenhuis tot allround facilitair assistent of assistent verzorging. Het personeel is heel gastvrij.
Commitment van collega’s op de werkvloer is noodzakelijk. Anders werkt het niet. Zij zorgen zelf voor begeleiding van
Wajongers. De motie-Ortega in de Tweede Kamer heeft ervoor gezorgd dat de kosten vergoed worden als het bedrijf zelf
een begeleider levert. Dat werkt stimulerend. Een deel van de Wajongers zie je binnen een paar maanden een enorme
ontwikkeling meemaken. Zij hebben na een poos geen enkele begeleiding meer nodig. Anderen kun je niet uit het oog
verliezen.”
“Deze aanpak heeft toekomst. Het vereist wel een cultuurverandering. Ook bij het zittende personeel. Maar het werkt.
De Amsterdamse wethouder van Sociale Zaken Andrée van Es is enthousiast over het experiment en wil dat de gemeente
9	F.R.H. Zijlstra, H.P.G. Mulders en F.J. Nijhuis (2011) ‘Inclusief herontwerp van werkprocessen’.
21

ook gaat participeren. Dat is prachtig. Intussen heeft ook McDonald’s belangstelling om een business case van het
model te maken. Ze beginnen ermee in Amsterdam-Noord en Zaandam. Het klinkt veelbelovend - ze hebben wel 230
vestigingen in Nederland.”
Vormen van jobcoaching
Jobcoaches kunnen de werkzoekenden op verschillende manieren voorbereiden op een nieuwe functie en coachen
tijdens het werk:
>	
Bij individuele begeleiding traint de jobcoach de werknemer totdat hij de benodigde vaardigheden heeft aangeleerd
en doet dan een stapje terug.
>	
Bij het enclavemodel wordt een groepje van vijf tot acht werkzoekenden in een bedrijf geplaatst tussen andere
werknemers. Ze werken in teamverband en krijgen ook samen training en begeleiding van een jobcoach.
>	
Bij het mobieleploegmodel werkt een team onder begeleiding van een jobcoach op verschillende plekken. De ploeg
gaat van karwei naar karwei.
>	
Individuele trajectbegeleiding en individuele rehabilitatiebenadering gaan niet uit van snelle plaatsing, maar juist van
een gefaseerde aanpak.

Inclusief herontwerp
Bij de methode inclusief herontwerp van werkprocessen gaat het om een vernieuwing van de hele arbeidsorganisatie.
Arbeidspsychologen zoals de Maastrichtse hoogleraren Frans Nijhuis en Fred Zijlstra hebben met Henny Mulders van
UWV Werkbedrijf een stappenplan ontwikkeld om deze methode te implementeren.
Allereerst moet er commitment zijn van de bedrijfsleiding en personeelsvertegenwoordigers om de nieuwe collega’s
met een beperking op de werkvloer te integreren. Vervolgens is een analyse nodig van werkprocessen om elementaire
taken op te sporen zodat een lijst van taken ontstaat. De bedrijfsleiding moet hiermee wel instemmen om alvast verdere
analyses te starten in andere onderdelen van het bedrijf. In overleg met werknemers en leidinggevenden van betrokken
afdelingen worden de werkprocessen opnieuw ontworpen. Daarna kan de selectie en voorbereiding beginnen van
gemotiveerde kandidaten met de juiste bekwaamheden. De elementaire taken worden vervolgens gecombineerd tot
elementaire functies die zijn afgestemd op de kandidaten en de afdeling waar ze komen te werken.
Kandidaten kunnen in hun nieuwe werkomgeving zo nodig getraind worden door een collega, een jobcoach of hun
chef. Van groot belang is dat er regelmatig ruggespraak is met de werkbegeleider en leidinggevende, bijvoorbeeld over
aanpassingen van taken en over de werkzaamheden van de nieuwe medewerker. Tussentijdse evaluatie van het project
door de bedrijfsleiding en vertegenwoordigers van de betrokken afdelingen moet duidelijk maken of de nieuwe werkers
een succes zijn en hoe het project kan worden voortgezet.

Kwaliteit
Het uitgangspunt van deze methode is dat de kwaliteit van het product of de zorg gelijk blijft of wordt verhoogd’, zegt
Henny Mulders van UWV Werkbedrijf. Ook is het idee dat de totale personeelskosten voor de werkgever niet toenemen.
‘Sterker nog, in het gunstige geval kunnen ze afnemen omdat gekwalificeerde en dus dure vakkrachten eenvoudiger
werkzaamheden niet meer hoeven uit te voeren.’ De eerste evaluaties van het experiment bij het Slotervaartziekenhuis
laten volgens hem al zien dat het instrument veelbelovend is. Het kan volgens Mulders een wezenlijke bijdrage leveren
aan de oplossing van toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt. Zeker zo belangrijk is volgens hoogleraar Frans Nijhuis
dat het een manier is om mensen met een arbeidshandicap zelfstandig en financieel onafhankelijk te maken.
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‘Met jobcarving hebben
we nieuw werk’
Marcel Waijboer, bedrijfsleider BCI, fabrikant van schoolmeubelen in Neede

Bij Marcel Waijboer, bedrijfsleider bij BCI, werken momenteel twee Wajongers, op twaalf man personeel. BCI maakt
schoolmeubelen: tafels, stoeltjes en banken in alle kleuren. “Hugo10 werkt hier twee jaar en helpt de andere meubelmakers.
Hij ruimt rommel op, helpt bij het verlijmen van tafels, stapelt pallets. Allemaal werk dat een ander er vroeger snel bij
deed. Speciaal voor Hugo hebben we op deze manier een nieuwe functie geschapen. Jobcarven heet dat. Hugo, 19 jaar is
hij nu, begon hier met een externe begeleider van UWV. Maar inmiddels werkt hij zelfstandig. Hij is na een jaarcontract
in vaste dienst gekomen. Het bedrijf krijgt nog wel looncompensatie voor hem. Hugo loopt geestelijk achter. Zijn tempo
ligt lager dan bij de rest van de werknemers. Ook moeten we meer tijd voor hem nemen om het werk uit te leggen.”
“Hij heeft vorig jaar bij ons zijn heftruckcertificaat gehaald. En nu volgt hij naast zijn werk een opleiding tot Meubelmaker 1, betaald door UWV. Dat is de eerste stap naar het echte vak. Hij wil het heel graag, maar overschat zichzelf een
beetje. Dat hoort bij zijn handicap. Ik steek als zijn chef veel tijd in hem zodat hij het werkproces kan bijhouden. Dat is
soms lastig want in dit bedrijf werkt iedereen in de flow van het productieproces. Als Hugo later klaar is met een klus,
kan een collega niet vooruit en moet die snel ergens anders worden ingezet. Daar hebben we weinig baat bij. Maar ik
vind het sociaal belangrijk om deze jongens die iets mankeren een kans te geven. Mijn baas ook. En er zitten financiële
voordelen aan. Als ze ziek zijn krijgen ze een uitkering van UWV. Het bedrijf kost het niets. Maar ze zijn niet vaak ziek.
Hugo is juist supergemotiveerd. Nooit te laat.”
“Joey is een heel ander verhaal. Hij zit hier nog maar drie maanden en is zwakbegaafd. Hij komt uit het speciaal onderwijs
en zijn thuissituatie is triest: zijn moeder is ziek, zijn vader heeft zelfmoord gepleegd. Voor zulke mensen wil je iets extra’s
doen. Joey verricht heel eenvoudige werkzaamheden, sjouwt en ruimt rommel op. Hij loopt hier voor een habbekrats.
Hij kan slechts voor 40 procent werken, de rest wordt aangevuld. Die extra handjes zijn natuurlijk wel handig hier. Hij
gaat het moeilijk krijgen vrees ik. Tot zijn 20ste heeft Joey in een beschermde omgeving gezeten, op school, had veel
begeleiding en sociaal helpers.”
“Er moet wel enige ontwikkeling in iemand zitten wil je hem houden. Laatst hadden we iemand die slechtziend was en
in een rolstoel zat. Hij zag bijna niets en kon niet leren. Het was niet werkbaar. We hebben helaas afscheid van hem
moeten nemen. Voor Hugo hebben we gelukkig door jobcarving een functie kunnen scheppen. Hij kan doorgroeien. Dat
lukt niet bij iedereen.”

10	 De namen zijn veranderd uit privacyoverwegingen.
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‘Arbeidsprofessionals moeten zich
meer in de positie van werkgevers
verplaatsen’
Frans Nijhuis, bijzonder hoogleraar Inclusieve Arbeidsorganisatie (Atlant leerstoel)
Universiteit Maastricht en consultant Disworks

“Een bedrijf dat een vacature heeft, kiest één persoon uit vaak honderden brieven. Hij is de beste. Dat betekent niet dat
de rest niet deugt. Maar het functioneert nu eenmaal zo dat je buiten staat als je competenties niet overeenkomen met
de vraag van de arbeidsmarkt. Dat geldt voor gezonde mensen, 45-plussers die niet meer aangenomen worden. Het
geldt ook voor mensen met een beperking die niet honderd procent productief kunnen zijn maar wel kunnen en willen
werken.” Er is volgens Frans Nijhuis, bijzonder hoogleraar Inclusieve Arbeidsorganisatie en consultant, op deze manier
een samenleving gecreëerd waardoor hele groepen worden uitgesloten.
“Dat heeft niet eens te maken met de toenemende efficiency van productieprocessen. Allerlei taken zijn automatisch
opgeslokt door andere functies. Bovendien geldt in veel bedrijven dat iedereen alles moet kunnen, zodat mensen
gemakkelijker voor elkaar kunnen inspringen. Als je het omdraait en uitgaat van de mogelijkheden van mensen, kunnen
veel meer talenten worden aangeboord waarmee momenteel niets gedaan wordt, omdat er in de markt zogenaamd geen
vraag naar is. Toch moet het werk wel gedaan worden. Het wordt nu vaak door hooggeschoolde werknemers verricht die
het erbij doen, maar zich liever op hun eigen specialisme zouden concentreren.”
“Arbeidsprofessionals zouden zich meer in de positie van werkgevers moeten verplaatsen. Werkgevers hebben te maken
met social return bij aanbesteding, met cao’s waardoor ze Wajongers of sw’ers moeten opnemen. Dat zien ze als een
last, een probleem. Als je werkgevers uitsluitend hun sociale verantwoordelijkheid onder de neus wrijft gaat het fout.
Maar als je met een werkgever in gesprek gaat, met hem meedenkt en anticipeert op economische ontwikkelingen, is hij
welwillender en (mogelijk) te bewegen werkprocessen en functies in zijn onderneming tegen het licht te houden.”
“Bedrijven krijgen te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Ze moeten steeds sneller kunnen reageren op vragen in de
markt en willen daarom flexibeler dienstcontracten. Speel daarop in. Professionals op het gebied van arbeid - bij UWV, bij
sw-bedrijven, bij sociale diensten - kunnen die rol van gesprekspartner spelen. Dat vereist wel de juiste competenties bij
hen en bij de mensen die ze bemiddelen. Met heel gerichte assessments kun je een systeem opzetten van kwaliteiten die
voor de verschillende functies nodig zijn. Wat kunnen mensen? Wat kunnen ze verder ontwikkelen? Leervermogen van
mensen kun je heel goed testen. Je moet ook heel specifiek zijn. Wat houdt het precies in als iemand niet tegen werkdruk
kan. Vaak blijkt dat ze meer aankunnen dan ze zelf veronderstellen. Wil je dat meer inactieve mensen werken, dan zul je
de mogelijkheden die ze hebben moeten herkennen en inzetten. De arbeidsmarkt moet daarbij leidend zijn. Er is te lang
gedacht dat als iemand iets met dieren wilde, er gezocht moest worden naar een baan met dieren.”
“Het gaat om een noodzakelijke cultuuromslag naar een samenleving waarin we het normaal vinden dat íedereen tot zijn
recht komt. Dat gebeurt niet in een jaar, dat duurt enige tijd. We gaan toe naar een samenleving waarin werkzekerheid
belangrijker is dan baanzekerheid. Tegelijkertijd krijgen we de komende tien, twintig jaar door demografische
ontwikkelingen met grote veranderingen te maken. Er is behoefte aan ander type werk en er zijn meer werkenden nodig
om het sociale stelsel betaalbaar te houden. Wil je daarop anticiperen, moet je daarmee nu wel beginnen.”
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Hoofdstuk 4
Social return: van verplichting
tot verbinding
Social return is net als werkgeversdienstverlening een instrument voor gemeenten om
in gesprek te komen met werkgevers om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
te plaatsen. Wanneer werkt social return? Hoe kunnen gemeenten beide instrumenten
verbinden? En hoe kunnen ze verplichtingen van social return aangrijpen om tot langdurige
samenwerking te komen?

Social return staat voor het realiseren van gemeentelijke sociale doelstellingen door opdrachtnemers bij een
aanbesteding te verplichten tot een sociale tegenprestatie. Bijna alle gemeenten passen dergelijke contractverplichtingen
toe bij aanbestedingen van ‘Werken, Diensten en Leveringen’. De tegenprestatie kan bestaan uit werkplekken of stages
voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of andere diensten in natura met een sociale meerwaarde. Anders dan
bij werkgeversdienstverlening bestaat er bij social return al een zakelijke relatie tussen gemeente en werkgever. De
werkgever is door de contractverplichting gehouden aan het leveren van een sociale tegenprestatie. Het is de uitdaging
van de gemeente om de relatie die is ontstaan uit verplichting om te zetten in een vrijwillige, duurzame verbinding.
Werkgeversdienstverlening is daarbij één van de belangrijkste succesfactoren.

Balans tussen gemeente en opdrachtnemer
Het is de kunst om met maatwerk een juiste balans te vinden tussen mogelijkheden en belangen van de gemeente en
die van de opdrachtnemer. Daar is creativiteit voor nodig. Gemeenten hebben al veel goede ervaringen opgedaan, maar
er is geen uniforme of definitieve aanpak van social return. De ontwikkelingen zijn nog volop gaande.
Social return als contracteis
Social return wordt vooral geassocieerd met de contracteis om 5% van de aanneemsom in te zetten voor sociale
werkplekken, maar er zijn in de praktijk veel meer varianten. Het is dan ook belangrijk per geval te bekijken wat het
beste past bij soort, duur en omvang van de aanbesteding, en wat het beste resultaat oplevert. Niet elke organisatie is
even geschikt om (leer-)werkplekken te bieden. Projecten van Werken en Diensten met veel laaggeschoolde arbeid als
schoonmaakwerk zijn makkelijk te combineren met een hoog percentage sociale werkplekken als contracteis. Projecten
als ICT-consultancy of Leveringen van kantoorartikelen vragen om een realistischer percentage, bijvoorbeeld 2%.
De gemeente kan ook andere sociale bijdragen vragen, zoals gratis financieel advies aan lokale verenigingen, het
asfalteren van een voetbalplein, met eigen personeel opknappen van een speeltuin, begeleiding van sollicitatietraining,
bedrijfsbezoek voor scholieren in het kader van beroepskeuze. De praktijk leert dat social return het meest oplevert met
harde eisen aan het eindresultaat en vrijheid en flexibiliteit bij het invullen van de verplichting (wat voor werkplekken
worden gecreëerd voor welke doelgroepen). Een percentage van de project- of loonsom als contracteis is daarom nog
steeds het meest gangbaar. De contractwaarde voor de verplichting ligt vast en is afdwingbaar. Opdrachtnemers die de
afspraken niet (volledig) nakomen, kunnen een boete krijgen. Gemeenten hebben nog weinig boetes opgelegd, maar
toch is die mogelijkheid een belangrijke stok achter de deur voor opdrachtnemers.
Social return als gunningscriterium
Gemeenten kunnen social return ook als gunningscriterium hanteren. Inschrijvers krijgen dan punten voor het aantal
sociale werkplekken dat ze aanbieden (afhankelijk van het type) en de kwaliteit van het plan van aanpak om die te
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realiseren. Deze punten tellen bijvoorbeeld voor 10-20% mee bij de boordeling van de offertes. Deze toepassing van
social return stimuleert opdrachtnemers tot meer creativiteit, maar soms ook tot onrealistische beloftes. Omdat
nakoming van deze beloftes bovendien in de praktijk lastig is af te dwingen, passen sommige gemeenten social return
niet meer toe als gunningscriterium.

Wat vraagt social return van de gemeente?
De belangrijkste randvoorwaarden voor een succesvolle toepassing van social return zijn: draagvlak, goede werkprocessen
en ondernemende coördinators en uitvoerders.
Intern draagvlak
De eerste voorwaarde voor social return is draagvlak binnen de gemeente. Social return gaat over het algemeen belang,
maar raakt het eigen belang van afdelingen en niveaus binnen de gemeente. Vaak zijn er veel vragen en weerstanden bij
interne opdrachtgevers. Wordt het niet duurder? Is de kwaliteit wel gegarandeerd? Is het juridisch wel goed onderbouwd?
Kost het me niet veel extra tijd? Het is belangrijk om deze vragen serieus te nemen en daar op in te spelen.
Social return uitdragen
Ook is het nodig om het belang en de voordelen van social return extern uit te dragen en om te laten zien hoe de gemeente het toepast. Dit lukt beter als een gemeente goede, aansprekende voorbeelden van de meerwaarde presenteert.
Nog overtuigender is het om zelf het goede voorbeeld geven door als werkgever mensen met een achterstand op de
arbeidsmarkt in dienst te nemen en jobcarving toe te passen.
Social return meten en borgen
Social return vraagt om goede organisatie, voor het structureel en correct borgen ervan in werkprocessen en het
monitoren van de contracten en resultaten. Het gaat tenslotte om zakelijke afspraken die op een correcte manier tot
stand moeten komen en waarvan de realisatie goed bewaakt moet worden. Alleen dan is het mogelijk om knelpunten
tijdig te signaleren en met de opdrachtnemer op te lossen. Daarvoor zijn coördinators en uitvoerders van social return
nodig die veel creativiteit, doorzettingsvermogen, ondernemerschap, netwerken en praktisch oplossingsvermogen
hebben en goed kunnen schakelen met alle interne en externe betrokkenen op verschillende niveaus.

Keuzes
Om beleid en implementatie van social return tot een succes te maken, is het aan te raden vooraf goed na te denken over
belangrijke keuzes: Wat zijn precies de doelen en doelgroepen? Hoe worden sociale prestaties beoordeeld? Vaak helpt
het om deze vraagstukken met een werkgroep van intern betrokkenen te verkennen.
Brede doelgroep of focussen op segment
Voor welke doelgroepen wil de gemeente social return primair benutten? Een brede doelgroep - zonder onderscheid in
duur van de werkloosheid, uitkering, opleidingsachtergrond of andere criteria - heeft als voordeel dat vacatures makkelijker te vervullen zijn. Maar kiezen voor een segment van de doelgroep biedt de mogelijkheid mensen die het echt nodig
hebben op de kaart te zetten en een brug naar regulier werk te bieden. Kiezen voor moeilijk plaatsbare werknemers heeft
wel het risico dat er minder mensen uitstromen.
Een mooie manier om de weging van de keuze voor doelgroepen te integreren in social return is het Bouwblokkenmodel
van Amersfoort (zie kader). De gemeente geeft hiermee openheid in de (door de gemeente zelf bepaalde) waarde van
een plaatsing per doelgroep en laat de werkgever keuzevrijheid. Plaatsing van een werkzoekende met grotere afstand op
de arbeidsmarkt heeft meer waarde dan plaatsing van iemand met minder afstand. Ook de duur van een plaatsing wordt
meegewogen, om zo duurzame uitstroom te bevorderen.
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De bouwblokkenaanpak
Kenmerkend voor de aanpak van Amersfoort is de bouwblokken-structuur op maat met transparante waardebepaling. De opdrachtnemer kan zelf, in overleg met het werkgeversservicepunt, verschillende inspanningen
combineren in een voor hem optimale mix van social return. Dit hoeft niet binnen de aangenomen opdracht maar
kan ook elders in de bedrijfsvoering of bijvoorbeeld bij een leverancier.
type uitkeringsgerechtigde

waarde (bij een fulltime jaarcontract)

WWB < 2 jaar

€ 30.000

WWB > 2 jaar

€ 35.000

WW < 1 jaar

€ 10.000

WW > 1 jaar

€ 15.000

WIA / WAO

€ 30.000

Wajong

€ 35.000

Beroepsbegeleidend (BBL) traject

€ 10.000

Beroepsopleidend (BOL) traject

€ 5.000

Wsw (detachering, diensten)

betaalde rekeningen aan het sw-bedrijf

overige trajecten

€ 1.500 per dagdeel (4 uur)

Een voorbeeld: de gefactureerde omzet van
een opdracht is € 300.000. 5% hiervan is €
15.000. De opdrachtnemer kan voor dit bedrag
een WWB’er die al meer dan twee jaar in de
bijstand zit een half jaar aan het werk zetten of
een WW’er die meer dan een jaar werkloos is
een jaar lang aan het werk zetten.

Besparingen of duurzame uitstroom
De gemeente moet helder hebben wat het doel van social return is. Sturen op besparingen op WWB of Wsw? Besparen
op uitkeringen kan ook haaks staan op de doelstelling van duurzame uitstroom. Wil de gemeente een kleinere doelgroep
duurzaam laten uitstromen naar werk door geplaatste mensen meerdere jaren te blijven meetellen bij social return?
Of een grotere doelgroep tijdelijk laten profiteren, door geplaatste werkzoekenden maximaal een of twee jaar mee te
tellen? Doet de gemeente ook iets voor mensen die ze (nog) geen uitkering verstrekken zoals WW’ers of nuggers (nietuitkeringsgerechtigden), leerlingen en kwetsbare jongeren, om werkloosheid te voorkomen?
Inbesteden of uitbesteden?
Inbesteden van werk aan de eigen sw-organisatie is geen social return, maar heeft er wel mee te maken. Inbesteden
maakt het mogelijk om werk voor het sw-bedrijf zeker te stellen, ook voor mensen die niet productief genoeg zijn voor
een commerciële aanbieder. Er zijn wel juridische voorwaarden aan verbonden. Een nadeel is dat de doelgroep op deze
manier geen werk krijgt in het bedrijfsleven. Het kan dus beter zijn om dit werk uit te besteden en daarbij veel sociale
werkplekken te eisen (bijvoorbeeld 50% zoals de gemeente Rotterdam deed bij een aanbesteding in het groen).
Prestatieladders
Soms heeft een bedrijf dat in het kader van social return een nieuwe sociale bijdrage moet leveren al werknemers met
een kwetsbare arbeidsmarktpositie in dienst. De gemeente kan dan niet zo makkkelijk bepalen hoe de contacteis zich
verhoudt tot de bestaande sociale bijdragen van het bedrijf. Er zijn wel instrumenten die dat juist wel doen: de PSO
(Prestatieladder Socialer Ondernemen) van TNO en SIRN en de PSR (Prestatieladder Social Return) van Vernieuwing
Bouw. Beide prestatieladders geven een waardering van de inspanningen die een bedrijf doet om werkplekken te bieden
voor achterstandsgroepen. PSO waardeert daarnaast ook de kwaliteit van de begeleiding, de opvang van de doelgroepen
en de mate waarin ketenpartners gestimuleerd worden om socialer te ondernemen.
Veel (grote) werkgevers hebben liever te maken met een prestatieladder dan met social return. Voor gemeenten heeft een
prestatieladder ook bezwaren: het toepassen ervan bij openbare en Europese aanbestedingen lijkt juridisch lastig dan
wel onmogelijk. Bovendien heeft een gemeente met de PSO minder sturing of zicht op de doelgroepen. Een werkgever
hoeft bovendien geen nieuwe plaatsingen te realiseren.
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Een prestatieladder als de PSO stimuleert in elk geval sociaal ondernemerschap. Het kan bovendien een aanvullend
instrument zijn. Vooral wanneer social return lastiger is toe te passen, bijvoorbeeld bij Leveringen of aanbestedingen
van kleine omvang. De gemeente Apeldoorn (zie kader) heeft het voortouw genomen met een pilot met de PSO bij een
meervoudig onderhandse aanbesteding in de infra. Hiermee stimuleert de gemeente bij alle inschrijvers inzet om meer
sociale werkplekken te realiseren.

Goede werkgeversdienstverlening bij social return
Social return biedt een extra aanvliegroute voor werkgeversservicepunten om met werkgevers in gesprek te komen over
sociaal ondernemerschap. Maar het vormt voor de werkgever vooral een extrinsieke motivatie om mensen met een
achterstand op de arbeidsmarkt te plaatsen. Het is de uitdaging voor gemeenten om dat om te zetten in (meer) intrinsieke
motivatie. Daarvoor is het van belang dat de werkgever goede ervaringen opdoet met de werkgeversdienstverlening van
de gemeente en het in dienst hebben van werknemers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Dan kan een duurzame
verbinding ontstaan tussen de werkgever en de gemeente, zodat social return uiteindelijk niet meer nodig is.

‘Prestatieladder gebruiken om
sociale ondernemers te belonen
voor inspanningen’
Manon Boerkamp, projectleider Sociaal Aanbesteden gemeente Apeldoorn

In het aanbestedingsbeleid van de gemeente Apeldoorn staat social return als vast onderdeel bij alle aanbestedingen
vanaf 200.000 euro. Ook zet Manon Boerkamp, projectleider Sociaal Aanbesteden bij de gemeente Apeldoorn, als
eerste gemeente de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) in bij een meervoudig onderhandse aanbesteding.
“Dit onafhankelijke keurmerk, ontwikkeld door TNO en werkgeversorganisaties, is een prima instrument voor zowel
gemeenten als ondernemers.”
“De gemeente Apeldoorn wil het sociaal ondernemerschap stimuleren door kansen te creëren voor kwetsbare doelgroepen
op de arbeidsmarkt. We streven samen met opdrachtnemers naar een optimale social return on investment. Door de PSO
toe te passen weten ook opdrachtnemers waar zij aan toe zijn. Dit instrument laat zien hoe sociaal een onderneming op
dit moment al is en in hoeverre de organisatie kansen biedt aan mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Met de
PSO kunnen we bedrijven die sociaal ondernemen ook belonen voor hun inspanningen.”
“Social return is altijd maatwerk. Voorafgaand aan elke aanbesteding bepalen we of het realistisch is om social return
toe te passen en in welke vorm dat het beste past. Hierbij kijken we of het werk geschikt is voor bepaalde doelgroepen
en of er mensen beschikbaar zijn die het werk kunnen doen. We kijken daarbij ook naar de situatie op de arbeidsmarkt in
de betreffende branche. Als de kans op verdringing van vaste medewerkers te groot is, kunnen we besluiten een andere
vorm van social return toe te passen.”
“Ik zie kansen in een verdere samenwerking met andere (semi-)overheden, woningbouwcorporaties en brancheorganisaties. Hiermee kun je voor werkgevers een meer uniform beleid inrichten en heb je meer massa waar het gaat
om werken en beschikbare werknemers. Ook zie ik kansen om samen met werkgevers sociaal ondernemerschap verder
vorm te geven door social return en de inzet van de PSO.”
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11	 Zo zijn er bijvoorbeeld inspirerende filmpjes over jobcarving bij het Elkerliek ziekenhuis.

Integrale klantgerichte werkgeversdienstverlening
Goede werkgeversdienstverlening kan social return effectiever maken. Naast de in de eerder hoofdstukken al genoemde
elementen (klantgerichte benadering; snel, dienstverlenend en betrouwbaar communiceren en handelen, een vaste
contactpersoon met verstand van de sector van de betrokken werkgever) is het vanuit het perspectief van social return
belangrijk verder te kijken dan het realiseren van de eigen taakstellingen. Het versterkt de relatie met de werkgever
als die ook voor zijn problemen en vragen (over bijvoorbeeld vergunningen) bij de gemeente terecht kan. Ook zullen
werkgevers het waarderen als ze geattendeerd worden op gemeentelijke aanbestedingen die voor hen interessant zijn.
Het werkgeversservicepunt kan werkgevers voorbereiden op landelijke ontwikkelingen waarin steeds meer overheden
en andere organisaties eisen stellen aan hun leveranciers bij sociale investeringen en maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
Sturen op geschikte banen
Werkgeversdienstverlening vraagt ook om goede afstemming tussen de mensen die verantwoordelijk zijn voor de
toepassing van social return in de aanbesteding en de mensen die inzicht hebben in de doelgroepen. Het is daarom
aan te raden om medewerkers van het werkgeversservicepunt vroeg te betrekken bij aanbestedingen. Inzicht in de eigen
doelgroepen vergroot de kans om op de juiste knoppen te drukken bij social return. En om na de gunning te sturen
op banen waar de gemeente mensen voor heeft. Zijn er veel mensen beschikbaar om te werken in het groen, dan is
het gemakkelijk om daarvoor veel werkplekken te vragen. Zijn er te weinig mensen beschikbaar voor beveiliging, dan
is het misschien nodig om opleidingstrajecten te betrekken bij de afspraken. Wil de werkgever werkplekken aanbieden
waarvoor in de doelgroep geen kandidaten zijn, dan kan de werkgeversdienstverlener dat meteen zeggen en andere
vacatures zoeken of creëren.
Soms is een werkgever vindingrijk bij het invullen van social return, maar vaak is creatief meedenken zeer welkom of
noodzakelijk. Hiervoor is een goed beeld van de branche en wensen en mogelijkheden van werkgevers nodig. Inspirerende
voorbeelden van werkplekken die geschikt zijn (gemaakt) voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie kunnen
daarbij helpen.11
Werknemers laten warmlopen
Als gemeenten weten welke (regionale) aanbestedingen eraan komen met welke vacatures, kunnen ze daar tijdig op
inspelen door voldoende werknemers voor te bereiden. Door het ontwikkelen van werkritme, werknemersvaardigheden
en scholing. Dan kunnen mensen snel ingezet worden op het moment dat de werkplekken echt vrijkomen. Soms is het
zelfs handig om een pool op te zetten voor een sector of type werk waar veel vraag naar arbeidskrachten is. Er zijn op dit
moment al pools in de bouw, huishoudelijke hulp en schoonmaak, waarmee gemeenten mensen snel op een opdracht
kunnen (door)plaatsen.
Werkgevers ontzorgen
Werkgevers willen geschikte mensen vinden voor werkplekken voor social return. Het werkgeversservicepunt kan hierbij
de regie nemen. Veel gemeenten vragen werkgevers kort na gunning van de aanbesteding contact op te nemen met het
werkgeversservicepunt (WSP), of spreken met de werkgever af dat het WSP preferred supplier is bij social return.
Het werkgeversservicepunt zorgt dan voor matching, advies en ondersteuning bij de begeleiding, scholing, nazorg,
vervanging bij uitval en administratie van de werknemers. Deze dienstverlening kan het verschil maken tussen uitval en
succes. Daarnaast waarderen werkgevers het als administratieve rapportages voor social return eenvoudig zijn en niet te
veel tijd kosten. Werkgevers publiekelijk in het zonnetje zetten als social return een succes wordt is ook een goede manier
om hen te stimuleren een sociale bijdrage te leveren.
Arrangementen
Steeds meer gemeenten gaan in gesprek met opdrachtnemers over de manier om invulling te geven aan de afspraken
van social return. Werkgevers krijgen meer ruimte om daarbij hun eigen belangen in te brengen, zoals hun behoefte
aan geschoolde vaklui en weinig verloop. Gemeenten bieden dan arrangementen aan met bijvoorbeeld voortrajecten,
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opleidingen, BBL-plaatsen (beroepsbegeleidende leerweg) en banen. Zo sloot de Amsterdam een convenant met Rutte
Wegenbouw en praktijkopleidingsinstituut SPG Amstelland om werkzoekende jongeren aan vast werk in de wegenbouw
te helpen. Ook is in de bouw het Stimuleringsfonds Leren en Werken opgericht, waarin opdrachtgevers, opdrachtnemers
en opleidingen samen investeren om meer leerbanen te creëren. Het Stimuleringsfonds is begonnen in Nijmegen, maar
zal landelijke uitgerold worden. Er zijn ook gemeenten die overwegen om een fonds in te stellen met geïnde boetes
bij social return voor re-integratie- en scholingstrajecten en werkplekken voor doelgroepen. Maar om daar iets aan te
hebben moeten gemeenten meer boetes opleggen, waardoor social return een doel op zich dreigt te worden. Het is ook
de vraag of zo’n fonds bijdraagt aan een duurzame samenwerking tussen werkgevers en overheden.
Duurzame structurele samenwerking
Het loont om als gemeente bij arbeidsmarktvraagstukken structureel samen te werken met andere overheden, regionale
werkgevers(netwerken) en opleidingen. De kansen en knelpunten van social return kunnen een vast onderdeel van dit
overleg vormen. In het overleg kan gesproken worden over aanpak en resultaten van social return en bevindingen van
evaluaties van opdrachtnemers. Het overleg biedt de gelegenheid om bij deze samenwerkingspartners, gesubsidieerde
instellingen en lokale ondernemers te stimuleren dat ze ook zelf als opdrachtgever social return of MVO (maatschappelijk
verantwoord ondernemen) van derden vragen. De gemeente kan hen daarbij ontzorgen met advies en bemiddeling. Een
goed voorbeeld is het Servicebureau Social Return Brabant.

Servicepunt Social Return Brabant
Het Servicepunt Social Return Brabant is op verzoek van de provincie Noord-Brabant opgericht door elf sworganisaties. De taken van het Servicepunt zijn:
>	
adviseren en ondersteunen van de provincie bij de vertaling van het eigen socialreturnbeleid naar aanbestedingen en bestekken voor de inkoop van werken, leveringen en diensten;
>	
coördineren van de uitwerking van deze aanbestedingen bij Brabantse sw-bedrijven (en waar van toepassing
derden)
> monitoren van nakoming van de contractueel vastgelegde eisen op het gebied van social return.

De toekomst van social return
Veel werkgevers zijn alleen vanwege social return in beweging gekomen om kansen te bieden aan arbeidsgehandicapten
en langdurig werklozen. Werkgevers(organisaties) stellen inmiddels niet meer de vraag of maar hoe ze sociaal werkgeverschap kunnen realiseren. Zeker als de economie straks weer aantrekt en iedereen nodig is voor de arbeidsmarkt. Als
werkgevers goede ervaringen hebben opgedaan met kansarme werknemers en met de werkgeversdienstverlening van de
gemeente, nemen ze uit eigen beweging mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst. Social return maakt dan plaats
voor een vrijwillige samenwerking tussen overheden en werkgevers (en andere partners) waar alle partijen baat bij hebben.

‘Rekening houden met
economisch slechte tijden’
Sjoerd van het Erve, directeur Weener Groep en initiatiefnemer van de stichting
Servicepunt Social Return Brabant
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“Social return is een uitermate goed instrument om meer reguliere werkplekken beschikbaar te maken voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt.” Dat is de stellige overtuiging van Sjoerd van het Erve, directeur Weener Groep en
initiatiefnemer van de stichting Servicepunt Social Return Brabant. “Ook als bedrijven geen ervaring met deze doelgroep
hebben, of denken dat hun bedrijf er zich niet voor leent, worden ze uitgedaagd om na te denken over een dergelijke
invulling.”
“Als je met een werkgever goed door zijn werkprocessen heenloopt, hem op ideeën brengt, voorbeelden aandraagt van
geslaagde plaatsingen, dan bereik je een plaatsing of invulling die ook effectief en kostenbesparend kan zijn voor die
werkgever.”
“Alles wat eraan bijdraagt dat het uiteindelijke resultaat een win-winsituatie is, maakt de werkgeversbenadering tot een
succes. Het stopt overigens niet bij de plaatsing, goede follow-up in de vorm van jobcoaching is essentieel. Je ontzorgt
werkgevers, maar ontslaat ze niet van hun verantwoordelijkheid. Daarnaast vinden werkgevers het fijn als hun inspanning
beloond wordt, bijvoorbeeld met een artikel in een tijdschrift of krant.”
“Wat ze waarderen is dat we heel erg rekening houden met de slechte economische tijden. Bijvoorbeeld in de bouw. We
hebben afgesproken dat we gaan voor duurzaamheid en dat we liever zien dat er één medewerker aangenomen wordt
voor langere tijd, dan drie medewerkers voor een kortere periode. Juist in slechte tijden werken aan een goede relatie is
een investering voor de toekomst.”

‘Social return benutten om
duurzame relatie met werkgever
op te bouwen’
Thea Smid-Verheul (inkoopcoördinator) gemeente Amersfoort

Social return is een bijzondere vorm van de werkgeversbenadering. Thea Smid-Verheul, inkoopcoordinator van de
gemeente Amersfoort, ziet social return niet als een aanpak om de bijstandsgerechtigden uit te plaatsen. “Het is dé
manier om de dialoog met de werkgever op te starten die moet uitmonden in een duurzame relatie.”
“De Bouwblokken zijn hiervoor de ideale manier. Maar dit stelt ook veel eisen aan ons als gemeente, willen we een
echte sparringpartner zijn voor de werkgever. We moeten hem kunnen helpen om zijn verplichting te vervullen en
kunnen leveren wat we hebben beloofd. Je moet het gemakkelijk maken voor de werkgever. Je merkt dan al snel dat de
5%-verplichting er niet meer toe doet. Als het goed werkt, dan stopt de werkgever niet bij 5%. Onlangs hebben we in
korte tijd voor een taxibedrijf 30 mensen geleverd (16% realisatie van social return). Na de zomer had hij er nog 30
nodig. De plaatsingen van social return vormen inmiddels 20-25% van onze plaatsingen, waarbij steeds meer klanten
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden geplaatst.”
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Hoofdstuk 5
Vakmanschap
Als de werkgeversdienstverlening bij gemeenten vorm krijgt, gaan de taken van
professionals bij sociale diensten veranderen. Waar nu de werkzoekende centraal staat,
moet een groot deel van de professionals zich gaan richten op werkgevers. Sommige
klantmanagers worden dan arbeidsmakelaars of werkgeversdienstverleners. Wat vraagt dat
voor vaardigheden van deze professionals?

In de vorige hoofdstukken is veel gezegd over wat werkgevers verwachten van een werkgeversdienstverlener. En mensen
die die rol al vervullen vertelden over wat hun vak van ze vraagt. Dat gaf al een indruk van wat een werkgeversdienstverlener
moet kunnen. Dit hoofdstuk gaat verder in op het taakgebied van de werkgeversdienstverlener en de competenties12 die
professionals moeten hebben om hun vak adequaat te kunnen uitvoeren.
Behalve het vakmanschap van de professional zijn er nog twee belangrijke voorwaarden voor effectieve werkgeversdienstverlening. In de eerste plaats moet de organisatie op orde zijn, zowel intern als in de verhouding met de ketenpartners. Onderdeel daarvan is dat er ook goed nagedacht is over het dienstverleningsconcept: een duidelijke beschrijving
van en regionale afstemming over het dienstenpakket en de bijbehorende kwaliteitskenmerken en leveringsvoorwaarden. In de tweede plaats moet er helderheid zijn over het methodisch concept: hoe benaderen en bedienen gemeenten
(potentiële) klanten en welke instrumenten gebruiken ze daarbij. Deze verkenning gaat niet verder in op organisatie en
methodisch concept.

Het taakgebied
In eerdere hoofstukken kwam al aan de orde dat werkgevers niet op voorhand geïnteresseerd zijn in werkgeversdienstverlening. Dit betekent dat het één van de belangrijkste taken van de professional is om werkgevers te verleiden om
met hem in zee te gaan. Ter voorkoming van afwijzende reacties heeft de professional vooraf bedacht welke werkgevers
waarschijnlijk het meest geïnteresseerd zijn en hoe hij deze werkgevers het best kan benaderen.
Contacten leggen
Bij het benaderen van werkgevers gaat het om een combinatie van netwerken opbouwen en individuele contacten.
Het maken van een marketingplan waarin dit wordt uitgewerkt hoort tot het taakgebied van de professional. De
werkgeversdienstverlener is zich bewust van de vooroordelen die werkgevers kunnen hebben over dienstverleners die
mensen met een verminderd arbeidsvermogen aan het werk moeten krijgen.
Interesse wekken
Bij het verleiden van de werkgevers moet de werkgeversdienstverlener zich profileren als een deskundige, iemand die
problemen voor een werkgever kan oplossen. Of het nu gaat om ondersteuning bij het vinden van geschikt personeel, bij
de invulling van social return of bij het voldoen aan de eisen en voorwaarden van de quotumregeling zoals aangekondigd
in het Regeerakkoord.
Meedenken
Werkgeversdienstverlening is meer dan alleen maar binnenhalen van bemiddelingsopdrachten voor bestaande vacatures. De werkgeversdienstverlener denkt met een werkgever mee over functievorming, jobcarving, opstellen van functieprofielen, werving- en selectiemethoden, inwerkprogramma’s, programma’s voor jobcoaching, training en opleiding en
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12	 We hanteren hier een brede definitie van dit begrip: competentie is een geïntegreerd geheel van kennis, inzicht, vaardigheden, kwaliteiten
en attitudes.

eventuele aanpassingen op de werkplek. Ook doet hij suggesties over soorten dienstverbanden, zoals groepsdetachering
en de voordelen die dat voor een werkgever kan opleveren. Dat meedenken moet er uiteindelijk toe leiden dat de werkgeversdienstverlener zakelijke deals met een werkgever afsluit. Niet alleen voor vacturevervulling maar ook voor combinaties van verschillende diensten (arrangementen).
Matchen
Uiteindelijk is het de kerntaak van de werkgeversdienstverlener om opdrachten voor vacaturevervulling binnen te halen
en ervoor te zorgen dat die vacatures ook vervuld worden. Voor een geslaagde match moet de werkgeversdienstverlener
een goed beeld hebben van het bedrijf en de vacature. Voor een deel heeft hij dat beeld al gevormd bij het sluiten van
de deal met de werkgever. Om het vacatureprofiel goed in kaart te kunnen brengen moet de werkgeversdienstverlener
ook anderen spreken zoals de toekomstige directe leidinggevende. Ook een bezichtiging van de werkplek is belangrijk.
Het opstellen van het vacatureprofiel13 moet zorgvuldig gebeuren. Het gaat niet alleen om een beschrijving van de
werkzaamheden en de benodigde vaardigheden, maar vooral ook om de gewenste attitude en kernkwaliteiten. Ook bevat
het profiel een beschrijving van de arbeidsomstandigheden en de bedrijfscultuur: de sfeer, de stijl van leidinggeven en de
omgangsvormen. Een match mislukt vaker doordat de kandidaat niet in de cultuur van het bedrijf (of de afdeling of het
team) past dan door gebrek aan vaardigheden.

Matchen op bedrijfscultuur
Er zijn schoonmaakbedrijven in soorten en maten. Dat geldt ook voor schoonmakers.
Welke schoonmaker het best past bij welk bedrijf is vooral afhankelijk van de kernwaarden, de bedrijfscultuur
en de werkomstandigheden. Een bedrijf dat treinen schoonmaakt stelt andere eisen aan hun personeel dan een
schoonmaakbedrijf dat ziekenhuizen of kantoren schoonmaakt. Bij treinen gaat het vooral om de kernkwaliteit
snelheid. Bij ziekenhuizen gaat het om hygiëne en dus om de kernkwaliteit zorgvuldig. Er zijn schoonmaakbedrijven
waar mensen in ploegen werken terwijl het elders meer een solofunctie is. Krijgen mensen heldere instructies en
strakke normtijden of moeten mensen juist handelen naar eigen inzicht? Al dit soort zaken zijn belangrijk om in
kaart te brengen om te kunnen beslissen wie de juiste man of vrouw op de juiste plaats is.

Met het opgestelde vacatureprofiel gaat de werkgeversdienstverlener op zoek naar geschikte kandidaten in het
werkzoekendenbestand. Meestal hoort de eerste voorselectie niet tot zijn taken. Hij zal die zoekopdracht uitzetten
bij klantmanagers. Het is wel zijn taak om op basis van voorgesprekken te bepalen welke kandidaten uiteindelijk
voorgedragen worden aan de werkgever.
Het dienstverleningsconcept legt vast hoe geschikte kandidaten worden voorgedragen aan de werkgever en hoe de
afwikkeling van de aanstelling en de afspraken over begeleiding en nazorg na de plaatsing vorm krijgen. Zeker bij
detacheringen of loonsuppletie is de werkgever gebaat bij een dienstverlener die hem ondersteunt bij de administratieve
rompslomp. Niet alleen bij de aanstelling, maar ook later bij herbeoordelingen. Ook het eventueel regelen van een externe jobcoach is een taak van de werkgeversdienstverlener.
Begeleiding en nazorg
Tot slot bewaakt de werkgeversdienstverlener de klanttevredenheid van de werkgever en benadert hem regelmatig voor
eventuele nieuwe opdrachten.

13	 Een goed format voor het bedrijfs- en vacatureprofiel is één van de instrumenten die een werkgeversdienstverlener nodig heeft om zijn werk goed
te kunnen doen.
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De taken op een rij
> een marketingplan opstellen voor effectieve werkgeversbenadering
> werkgevers benaderen via netwerkbijeenkomsten en individuele contacten
> netwerken van werkgevers opbouwen en onderhouden
>	
werkgevers op een vraaggerichte manier interesseren voor het ‘product’ werkgeversdienstverlening en daarbij effectief
omgaan met ‘koopweerstanden’
> creatieve oplossingen bedenken voor functievorming en personeelsvoorziening
> deals sluiten met werkgevers voor arrangementen en opdrachten voor vacaturevervulling
> een vacatureprofiel opstellen
> zoekopdrachten uitzetten
> selectiegesprekken voeren met mogelijk geschikte kandidaten
> geschikte kandidaten voordragen aan de werkgever
> de aanstelling van de kandidaat afwikkelen, inclusief afspraken over het vervolg na plaatsing
> begeleiding en nazorg

Functiesplitsing en specialisatie
Het is vraag of dit hele taakgebied door één professional uitgevoerd moet worden. In feite gaat het om twee
functiegebieden. In het ene functiegebied gaat het meer om het leggen van de eerste contacten met werkgevers en
samen met werkgevers oplossen van knelpunten in hun personeelsvoorziening. Het andere functiegebied omvat vooral
het in kaart brengen van vacatures en het matchen van werkzoekende en werkgever. Zeker bij het benaderen van grotere
bedrijven ligt functiesplitsing voor de hand, maar bij het midden- en kleinbedrijf lijkt een geïntegreerde functie weer
logischer. Ook bij de aansluiting met het functiegebied coaching werkzoekenden zijn andere taakverdelingen mogelijk.
De klantmanager kan bijvoorbeeld een steviger rol vervullen in het matchingsproces. Hij kent immers - als het goed
is - de werkzoekende het best. De klantmanager kan ook een bijdrage leveren aan begeleiding en nazorg na plaatsing.
Specialiseren in branches of beroepen?
Een andere vraag is of een werkgeversdienstverlener zich moet specialiseren in één of meerdere branches (zoals zorg,
detailhandel, transport of beveiliging) of beroepen (administratief of commercieel personeel). De laatste vorm van
specialisatie ligt vanwege het diverse aanbod van werkzoekenden niet voor de hand. Een zekere specialisatie in branches
is wel het overwegen waard, want daardoor kan de werkgeversdienstverlener zich nog beter profileren als deskundige.
Hij weet dan immers meer van de mores en de sores in de branche, kent de actuele ontwikkelingen en de verschillende
functieniveaus en kan daardoor makkelijker meedenken in het vinden van oplossingen. De keuze voor functiesplitsing
en specialisatie is vooral afhankelijk van de schaalgrootte van de organisatie, de diensten die de organisatie gaat leveren
en het marketingplan.

De competenties van de werkgeversdienstverlener
Een werkgeversdienstverlener moet de volgende competenties bezitten:
Kenniscompetenties
>	
kent de ontwikkelingen op de (regionale) arbeidsmarkt en kan op basis daarvan beoordelen wat kansrijke branches
en sectoren zijn;
>	
kent de relevante wet- en regelgeving en beleidsontwikkelingen op het gebied van arbeidsovereenkomsten, reintegratie, sociale zekerheid, aanbestedingen en social return;
>	
is bekend met de verschillende systemen van functievorming en personeelsvoorziening en is bekend met de verschillende werving- en selectiemethoden;
>	
is bekend met het maken van functieprofielen en met de ontwikkelingen op het gebied van competentiemanagement;
>	
is bekend met verschillende manieren om bedrijfsculturen in kaart te brengen en te typeren.
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Bestuurlijk-organisatorische competenties
>	
resultaatgericht; stelt binnen de gegeven kaders haalbare en meetbare doelen, plant eigen werkzaamheden; evalueert
de resultaten en past de werkwijze aan bij onvoldoende resultaat;
>	
ondernemend; stapt makkelijk op anderen af om diensten en producten onder de aandacht te brengen en is altijd op
zoek naar nieuwe kansen en naar mogelijkheden om de eigen diensten te verbeteren of uit te breiden.
Sociaal communicatieve competenties
>	
klantgericht; luistert goed naar de wensen, behoeften en belangen van de klant; kan zich goed inleven in klantsituaties,
speelt flexibel in op klantwensen, maakt duidelijke; afspraken en handelt daarnaar, monitort de klanttevredenheid en
evalueert de kwaliteit van de dienstverlening;
>	
relaties bouwen, onderhouden en netwerken; legt op verschillende niveaus contact en vindt vlot aansluiting, is
zorgvuldig in het onderhouden van contacten en het nakomen van afspraken.
Intellectuele competenties
>	
analytisch vermogen, kan zich snel een beeld vormen van ontwikkelingen en problemen, legt verbanden tussen
verschillende gegevens en situaties, past (theoretische) kennis toe in de praktijk, redeneert logisch en consistent;
>	
creatief; is in staat om op basis van een analyse van de situatie en de wensen van de klant originele oplossingen te
bedenken.
Emotionele competenties
>	
empathisch; is belangstellend, betrokken en meelevend, toont daarbij respect en begrip, verplaatst zich in de
belevingswereld van anderen en onderkent gevoeligheden, emoties en twijfels;
>	
zelfvertrouwen; heeft geloof in eigen kunnen en in de kwaliteit van eigen diensten, straalt bij presentatie zelfvertrouwen
uit en positioneert zich daarbij als deskundige. Vat weerstand niet persoonlijk op en kan daar zakelijk mee omgaan.
Stimuleert anderen te vertrouwen op eigen kunnen.
Competenties zoals hierboven genoemd zijn te ontwikkelen. Het eenvoudigst is dat voor kenniscompetenties, waarvoor
diverse opleidingen zijn14. Ook zijn er diverse vaardigheidstrainingen voor werkgeversbenadering op de markt. Veel
aanbieders geven trainingen ook incompany en leveren maatwerk.

Ontwikkelen van vakmanschap
Bij het ontwikkelen van vakmanschap gaat het om meer dan alleen (individuele) vaardigheden. Het gaat vooral
ook om het ontwikkelen van een vak, met een professionele standaard op basis van evidencebased methodieken.
Is werkgeversdienstverlener al een vak?15 In ieder geval is er nog geen reguliere beroepsopleiding voor. En als er al
professionele standaarden zijn, dan zijn die er eerder op lokaal en regionaal niveau.
In de praktijk hebben uitvoerende professionals de meest uiteenlopende opleidingen en werkervaring. Veel werkgevers
dienstverleners hebben zo logischerwijs hun eigen manier van werken ontwikkeld op basis van eigen achtergrond,
overtuiging, inzicht, ervaringen, voorkeuren en intuïtie. Ze hebben met name onvoldoende inzicht in en wetenschappelijke
onderbouwing van de meest effectieve methoden en instrumenten.
Inmiddels is wel de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK) opgericht. De vereniging stelt zich ten doel bij te
dragen aan de professionalisering van het klantmanagersvak. Ook werkgeversdienstverleners kunnen zich bij de BvK
aansluiten.
Meer informatie over de BvK is te verkrijgen via beroepsverenigingklantmanagers@gmail.com.

14	 B
 ijvoorbeeld bij het Instituut voor Arbeidsstudies van de Universiteit Amsterdam.
15	 Zie ook ‘Tijd voor een vak’ een Divosa-publicatie over vakmanschap in de re-integratiesector.
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Nu er in verschillende regio’s steeds meer veelbelovende ervaring wordt opgedaan, wordt het tijd voor een vak. Het
is zaak dat effectieve professionals hun individuele knowhow in kaart brengen en met elkaar uitwisselen. Wat zijn
volgens hen effectieve methoden? Welke interventies zijn het meest succesvol? Kan dat onderbouwd worden met harde
resultaten én wetenschappelijk onderzoek? Op basis van ervaringsdeskundigheid, systematische evaluatie, uitwisseling
en onderbouwing kunnen er een professionele standaard en goede opleidingen en trainingsprogramma’s ontwikkeld
worden.
Start met werkplaatsen op regionaal en landelijk niveau, wissel ervaringen met best practices uit, toets die ervaringen
aan wetenschappelijk onderzoek in vergelijkbare werkvelden (ook in het buitenland) en ontwikkel op basis daarvan een
standaard. Train de professionals in deze manier van werken. Toets met praktijkonderzoek of deze manier van werken
ook daadwerkelijk tot een hogere effectiviteit leidt. Zo bouw je aan vakmanschap.
Divosa en de VNG werken inmiddels aan het Programma Effectiviteit en Vakmanschap. Dit programma beoogt het
vakmanschap in de sociale sector te vergroten, evenals het gebruik van effectieve interventies, gebruik makend van
wetenschappelijke inzichten. Meer informatie over het programma vindt u op www.divosa.nl/effectiviteit-en-vakmanschap.

‘Het werk van arbeidsmakelaars
vereist vakmanschap’
Albert Struikenkamp, arbeidsmakelaar en medeoprichter Leer-Werk Academie
in Barendrecht

Bedrijven wakker maken. Dat is een belangrijk deel van het werk van Albert Struikenkamp, arbeidsmakelaar en
medeoprichter Leer-Werk Academie in Barendrecht. “Je moet een lange termijnrelatie met werkgevers opbouwen. Sparren.
Een gesprekspartner voor ze zijn. Als je ze helpt, geven ze ook iets terug. Vaak vragen gemeenten bij aanbesteding in
ruil 5% social return ofwel plaatsing van mensen met een uitkering. Dat vinden bedrijven lastig. Tegelijkertijd biedt
aanbesteding gigakansen voor bedrijven.”
“Wij bieden hulp en zorgen dat ze een uitkeringsgerechtigde krijgen waar ze iets mee kunnen. Zodra helder is wat
een werkgever zoekt aan personeel, zoek je een geschikte kandidaat (Wajongers, langdurig werklozen of iemand uit
een sociaal werkbedrijf). Bij de supermarkt Hoogvliet in Zoetermeer zijn we momenteel in gesprek om met sw’ers de
winkelwagentjes die overal rondslingeren netjes op te ruimen.”
“We leveren ook adviestrajecten voor gemeenten en baantrajecten. We leiden op, maken de match met een bedrijf en
als iemand geplaatst is, steken we ook tijd in nazorg. Binnen twee weken leiden we iemand op tot gas-watermonteur.
Ja, dat kunnen ook mensen met een beperking leren. Het zijn trajecten met een garantie op een baan. We werken vooral
op lokaal en regionaal niveau, we leggen verbindingen tussen gemeenten, ondernemers en onderwijs. Ons netwerk in
de regio is uitgebreid. Ik heb zelf een verleden in de dienstverlening aan werkgevers, heb bij gemeenten gewerkt en bij
uitzendbureau Randstad.”
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“Alles draait om het netwerk. De arbeidsmakelaar moet zorgen dat hij in gesprek raakt met het lokale bedrijfsleven,
de politiek, met onderwijsverenigingen, UWV, sociale diensten. Ken de sociale en economische agenda. Zo bouw je
een platform aan de bovenkant. Zet daarna een werkgeversservicepunt op met een accountmanager. Dan heb je één
aanspreekpunt voor bedrijven. Er zijn zoveel partijen bezig op de arbeidsmarkt die langs elkaar heen werken.”
“In dit werk is vakmanschap vereist. Ik ben er erg voor om intensief gebruik te maken van sw-bedrijven. Ze hebben een
goede structuur. Ze weten precies wat hun mensen kunnen want daar werken ze elke dag mee. Je moet goed je ogen
open houden en om je heenkijken. In Dordrecht was de Makro aan het bouwen. Daar hebben we contact gelegd. Ze
hebben 200 man nodig. Samen met UWV hebben we al 180 mensen geleverd en stageplekken geregeld.”
“Ik ben erg voor een scheiding tussen de arbeidsmakelaars, mensen die de match maken met werkgevers, en de
‘accountmanager’. Als mensen geplaatst zijn moet je ook in de gaten houden of het na twee of drie maanden nog goed
loopt. Gemeenten maken soms de fout te lichte mensen op zo’n post te plaatsen. Dan mislukt het. Met twee mensen
heb je altijd een achtervang, want de relatie met de werkgever moet wel goed blijven.”
“Ik verwacht weinig van loonkostensubsidies. Daarmee schep je een nieuw bureaucratisch element. En werkgevers gaan
shoppen bij verschillende gemeenten. Het is beter een goede voorselectie te maken van kandidaten zodat partners weten
wat ze krijgen. Een werkgever die personeel zoekt, trek je wel over de streep. De nieuwe Participatiewet zal veel veranderen.
Gemeenten worden gedwongen samen te werken met bedrijven en dat biedt kansen aan uitkeringsgerechtigden. Maar
gemeenten moeten wél uit hun schulp komen. Ik merk vaak dat ze niet durven of dat het verkeerd loopt bij bedrijven,
omdat een goede uitstraling ontbreekt. Wil je ondernemers overtuigen, moet je wel een verhaal hebben.”
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Lijst van geïnterviewden
> Heske Groenendaal, directeur van Metaglas (glas- en metaalconstructies) in Tiel
> Ton Schoenmaeckers, teammanager beleidsteam sociale zaken werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB Nederland
> Theo van Kroonenburg, directeur Atlant Groep (re-integratie en sociale werkvoorziening) in Helmond
> Bert Pauli, gedeputeerde Provincie Noord-Brabant en actief in het BESO
> Edo Haan, wethouder van werk en inkomen in Zoetermeer en initiatiefnemer van Werktop Zoetermeer
>	
Hans Kamps, voorzitter Algemene Bond Uitzendondernemingen, SER-kroonlid en voorzitter Crossover, kenniscentrum
voor jongeren met een beperking
> Bert Euser, wethouder Economie en Arbeidsmarktbeleid Albrandswaard en ondernemer
> Hanne Overbeek, directeur Locus, publiek-private netwerkorganisatie in Utrecht
>	
Guido Willems, programmamanager Stichting Alterius, locatie Voortgezet Speciaal Onderwijs (vso) Sint Jozef bij
Maastricht
> Albert Struikenkamp, arbeidsmakelaar en medeoprichter ‘Leer-Werk Academie’ in Barendrecht
> Henny Mulders, adviseur Inclusieve Arbeidsorganisaties UWV Werkbedrijf
> Marcel Waijboer, bedrijfsleider BCI, fabrikant van schoolmeubelen in Neede
>	
Frans Nijhuis, bijzonder hoogleraar Inclusieve Arbeidsorganisatie (Atlant leerstoel) Universiteit Maastricht en
consultant Disworks
> Manon Boerkamp, projectleider Sociaal Aanbesteden gemeente Apeldoorn
> Sjoerd van het Erve, directeur Weener Groep en initiatiefnemer van de stichting Servicepunt Social Return Brabant
>	
Thea Smid-Verheul (inkoopcoördinator) en Jacco Leppers (manager social return en werkgeversbenadering)
gemeente Amersfoort
> Marco Wilke, directeur sociaal werkbedrijf Drechtwerk in Dordrecht
> Ton Schoenmaeckers, teammanager beleidsteam sociale zaken werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB Nederland
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