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In	  Goes	  	  kwamen	  de	  zuidwestelijke	  regio’s	  bij	  elkaar	  om	  de	  regieoverdracht	  van	  de	  schoolse	  
netwerken	  PrO/VSO-‐werk	  naar	  de	  gemeenten	  duidelijk	  voor	  het	  voetlicht	  te	  krijgen.	  De	  scholen	  
waren	  goed	  vertegenwoordigd	  dit	  keer.	  Met	  Fred	  Paling,	  RvB-‐lid	  van	  UWV,	  als	  spreker	  hadden	  de	  
aanwezigen	  een	  geweldige	  informatiebron	  voor	  allerlei	  vragen	  over	  de	  indicatie	  
doelgroepenregister.	  En	  een	  nieuw	  begrip	  ontstond	  hier:	  een	  Esther.	  Genoemd	  naar	  een	  van	  de	  
regionale	  “verbindingsofficieren”	  tussen	  school	  en	  werk	  die	  zeer	  effectief	  én	  gewaardeerd	  blijken.	  	  

Alle	  uitgenodigde	  arbeidsmarktregio’s	  blijken	  aanwezig,	  hoewel	  niet	  allemaal	  even	  uitgebreid:	  
Zeeland,	  Rijnmond,	  Midden	  Brabant,	  West-‐Brabant,	  Drechtsteden	  en	  Gorinchem.	  Middagvoorzitter	  
Hélène	  Oppatja,	  programmamanager	  bij	  de	  Programmaraad,	  geeft	  uitleg	  over	  de	  key-‐cordkleuren	  
van	  de	  deelnemers:	  scholen,	  UWV,	  gemeenten,	  MEE,	  reïntegratiebedrijven	  hebben	  allemaal	  hun	  
eigen	  kleur.	  Handig	  bij	  het	  netwerken.	  Hélène	  refereert	  nog	  even	  aan	  de	  uitspraak	  van	  Hans	  de	  Boer	  
over	  labbekakkers.	  Slaat	  dat	  bij	  de	  VSO-‐	  en	  PrO-‐schoolverlaters	  soms	  op	  die	  werkgevers	  die	  
terughoudend	  zijn	  om	  jongeren	  met	  beperkingen	  aan	  het	  werk	  te	  helpen,	  zie	  je	  de	  deelnemers	  
denken.	  Ze	  introduceert	  Fred	  Paling	  ,	  lid	  van	  de	  Raad	  van	  Bestuur	  van	  UWV.	  Hij	  zal	  vandaag	  de	  zaal	  
inspireren	  en	  meteen	  ook	  de	  nieuwe	  werkwijze	  voor	  aanmelding	  voor	  de	  indicatie	  
doelgroepenregister	  toelichten.	  	  

Fred	  Paling	  geeft	  uitleg	   	   	   	   	   Druk	  netwerken	  

  

 

	  

Eén	  burger,	  één	  beoordeling?	  
Fred	  Paling	  start	  met	  de	  constatering	  dat	  er	  veel	  is	  veranderd	  in	  de	  wetgeving	  rond	  werk&inkomen	  
en	  zorg,	  maar	  ook	  in	  de	  bijbehorende	  verantwoordelijkheden	  en	  bevoegdheden	  en	  rollen.	  En	  dan	  
heb	  je	  ook	  nog	  het	  sociaal	  akkoord,	  dat	  in	  de	  wetgeving	  ingevoegd	  moest	  worden.	  Doel	  was	  ooit:	  één	  
regeling	  voor	  de	  onderkant	  van	  de	  arbeidsmarkt.	  Je	  moet	  constateren	  dat	  nu	  toch	  sprake	  is	  van	  
segmentjes	  in	  allerlei	  regelingen.	  Vroeger	  ging	  een	  deel	  van	  de	  VSO-‐	  en	  PrO-‐schoolverlaters	  
rechtstreeks	  naar	  het	  UWV	  en	  kreeg	  je	  als	  gemeente	  nauwelijks	  met	  hen	  te	  maken.	  Nu	  is	  het	  goed	  
elkaar	  als	  partijen	  te	  ontmoeten	  en	  een	  sluitende	  aanpak	  te	  realiseren	  voor	  de	  overgang	  school-‐
werk.	  Voorheen	  waren	  er	  2000	  Wajongaanvragen	  per	  maand,	  nu	  nog	  1000,	  waarvan	  85%	  wordt	  
afgewezen.	  Fred	  geeft	  uitleg	  over	  het	  doelgroepenregister:	  dat	  gaat	  om	  mensen	  die	  naar	  oordeel	  van	  
het	  UWV	  in	  geen	  enkele	  functie	  het	  wettelijk	  minimum	  loon	  (WML)kunnen	  verdienen,	  maar	  wel	  enig	  
verdienvermogen	  hebben.	  Idealiter	  vindt	  deze	  beoordeling	  aan	  het	  begin	  van	  het	  proces	  plaats,	  dus	  
voor	  de	  matching	  met	  een	  werkgever.	  Deze	  bepaling	  is	  dus	  anders	  dan	  de	  loonwaardebepaling	  na	  
matching	  met	  een	  werkgever,	  die	  gaat	  over	  de	  loonwaarde	  op	  een	  specifieke	  werkplek	  bij	  een	  
werkgever	  (die	  met	  één	  van	  de	  nu	  9	  gevalideerde	  methoden	  wordt	  bepaald	  in	  opdracht	  van	  de	  
gemeente).	  Het	  doelgroepenregister	  bevat	  alleen	  naam	  en	  BSN	  van	  de	  geïndiceerden.	  Gemeenten	  en	  
werkgevers	  hebben	  meer	  nodig	  om	  de	  schoolverlaters	  goed	  aan	  het	  werk	  te	  helpen.	  De	  



“gebruiksaanwijzing”	  van	  de	  leerlingen	  moet	  o.a.	  van	  de	  scholen	  komen,	  die	  hebben	  veel	  relevante	  
informatie.	  Informatie	  over	  wat	  leerlingen	  kunnen	  en	  waarmee	  de	  werkgever	  rekening	  moet	  houden	  
komt	  op	  werk.nl,	  zodat	  werkgevers	  daar	  kunnen	  zoeken	  naar	  mensen	  met	  indicatie	  
doelgroepenregister	  die	  bij	  hun	  bedrijf	  passen.	  De	  “aanvraag	  beoordeling	  arbeidsvermogen”	  (ABA)	  
kan	  de	  leerling	  zelf	  doen	  via	  de	  website	  van	  UWV.	  Voor	  de	  huidige	  schoolverlaters	  kan	  ook	  de	  school	  	  
samen	  met	  de	  leerling	  de	  gegevens	  van	  de	  jongeren	  doorgeven	  van	  wie	  de	  school	  denkt	  	  dat	  die	  in	  
het	  doelgroepenregister	  thuishoren.	  Dan	  volgt	  een	  tijdelijke	  	  opname	  in	  het	  doelgroepregister.	  

	  Als	  de	  leerling	  wordt	  beoordeeld	  en	  als	  blijkt	  dat	  hij	  toch	  niet	  tot	  de	  doelgroep	  van	  de	  banenafspraak	  
hoort,	  	  dan	  blijft	  de	  indicatie	  nog	  twee	  kalenderjaren	  na	  het	  moment	  	  van	  de	  vaststelling	  geldig.	  
Daarna	  telt	  de	  werknemer	  niet	  meer	  mee	  voor	  de	  banenafspraak	  of	  de	  quotumregeling.	  Dat	  kan	  
trouwens	  ook	  gebeuren	  als	  een	  werknemer	  door	  toegenomen	  vaardigheden	  het	  WML	  blijkt	  te	  
kunnen	  verdienen	  (de	  gemeente	  doet	  immers	  jaarlijks	  een	  loonwaardebepaling).	  Het	  resultaat	  van	  
de	  ABA	  stuurt	  UWV	  aan	  de	  aanvrager	  en	  aan	  de	  woongemeente	  van	  de	  aanvrager.	  Als	  UWV	  
signaleert	  dat	  	  beschut	  werk	  mogelijk	  aan	  de	  orde	  	  zou	  kunnen	  zijn,	  dan	  wordt	  dit	  signaal	  in	  aan	  de	  
gemeente	  doorgegeven.	  De	  gemeente	  bepaalt	  	  zelf	  of	  	  zij	  een	  advies	  beschut	  werk	  aanvraagt.	  	  Naast	  
de	  rechtstreekse	  aanvraag	  doelgroepenregister	  voor	  schoolverlaters	  en	  andere	  beoordelingen	  blijft	  
de	  route	  via	  de	  gemeente	  bestaan.	  Het	  is	  goed	  als	  een	  burger	  bij	  de	  aanvraag	  zo	  veel	  mogelijk	  
informatie	  (van	  de	  school	  bijvoorbeeld)	  meestuurt.	  	  	  

Panelinterview:	  “al	  10	  jaar	  samenwerking	  in	  Zeeland”	  
Hélène	  Oppatja	  interviewt	  de	  panelleden:	  	  

• Patrick	  Hallink	  van	  Edunova;	  	  
• Wil	  Seignette	  van	  SBB	  Boris;	  	  
• 	  Ward	  van	  den	  Dries	  van	  MEE.	  	  

Waarom	  zijn	  jullie	  gevraagd	  voor	  het	  panel,	  denk	  je?	  Patrick	  Hallink:	  Omdat	  we	  in	  Zeeland	  al	  10	  jaar	  
samenwerken	  met	  scholen	  en	  gemeenten	  In	  de	  Zeeuwse	  Stichting	  Maatwerk.	  De	  gemeenten	  hebben	  
brugfunctionarissen	  aangesteld,	  in	  Zeeuws	  Vlaanderen	  bijvoorbeeld	  Esther	  de	  Callafon.	  Er	  is	  ook	  de	  
Werkgroep	  Arbeidsmarkt	  Zeeland,	  WAZ.	  Wil	  Seignette:	  Om	  uit	  te	  leggen	  dat	  SBB	  het	  grote	  leer-‐
werknetwerk	  van	  bedrijven	  en	  leermeesters	  ter	  beschikking	  kan	  stellen	  aan	  de	  scholen,	  via	  het	  
project	  SBB	  Boris.	  Vanaf	  2010	  experimenteren	  we	  daarmee	  in	  opdracht	  van	  het	  ministerie	  van	  OCW.	  
Er	  zijn	  een	  paar	  aanpassingen	  op	  het	  normale	  leer-‐werktraject:	  leerlingen	  halen	  gewoonlijk	  geen	  
volledig	  diploma,	  maar	  worden	  gecertificeerd	  op	  het	  niveau	  van	  werkprocessen.	  Voor	  heel	  veel	  
branches	  zijn	  die	  al	  beschreven.	  Van	  de	  230.000	  leerbedrijven	  wil	  40%	  wel	  met	  de	  doelgroep	  werken,	  
maar	  is	  er	  tegelijk	  ook	  bang	  voor.	  Dat	  vraagt	  om	  goed	  informeren	  door	  scholen.	  Patrick	  Hallink:	  Veel	  
leerlingen	  kunnen	  (een	  deel	  van)	  het	  werk	  inhoudelijk	  wel	  aan,	  maar	  halen	  het	  2F-‐niveau	  van	  taal	  en	  
rekenen	  niet.	  Hélène:	  ik	  ben	  zelf	  ook	  leermeester	  in	  de	  horeca,	  daar	  ben	  ik	  trots	  op!	  Wil	  Seignette:	  
Verder	  is	  er	  een	  met	  o.a.	  UWV	  en	  CNV	  een	  profiel	  ontwikkeld	  voor	  een	  interne	  jobcoach	  bij	  het	  
bedrijf.	  Ward	  van	  den	  Dries:	  MEE	  ondersteunt	  mensen	  met	  beperkingen	  op	  alle	  levensgebieden.	  
Veel	  gemeenten	  zijn	  er	  nog	  niet	  klaar	  voor	  om	  met	  deze	  groep	  te	  werken.	  Het	  is	  een	  ontwikkelings-‐
jaar	  met	  veel	  drukte	  en	  stress.	  Het	  vraagt	  om	  veel	  inzet.	  Er	  zijn	  ook	  mooie	  voorbeelden:	  bij	  een	  
smederij	  in	  Tolbert	  werken	  ADHD’ers.	  Die	  houden	  het	  bij	  de	  hete	  smeltovens	  veel	  langer	  vol	  dan	  een	  
gemiddelde	  medewerker.	  Patrick	  Hallink:	  Ik	  ken	  een	  mooi	  voorbeeld	  van	  een	  schoenenwinkel	  van	  
Manfield	  met	  vier	  verkoopsters	  in	  het	  centrum	  van	  Utrecht,	  die	  op	  drukke	  zaterdagen	  te	  veel	  tijd	  
kwijt	  waren	  met	  het	  zoeken	  in	  het	  magazijn	  van	  de	  tweede	  schoen	  voor	  klanten.	  Daar	  is	  een	  jongen	  
met	  autisme	  aan	  het	  werk	  gegaan	  als	  magazijnmedewerker.	  Die	  vindt	  heel	  snel	  de	  juiste	  schoenen.	  
Ward	  van	  den	  Dries:	  En	  steeds	  meer	  zzp’ers	  nemen	  een	  familielid	  met	  beperkingen	  aan	  als	  stagiair.	  
Hélène:	  hebben	  jullie	  nog	  meer	  tips?	  Wil	  Seignette:	  Werk	  als	  regio	  met	  één	  werkgeversbenadering	  



voor	  de	  Participatiewet	  en	  WW.	  Patrick	  Hallink:	  Scholen	  hebben	  heel	  veel	  relevante	  informatie	  over	  
leerlingen.	  Het	  is	  goed	  om	  dat	  over	  te	  dragen,	  zodat	  de	  gemeente	  niet	  alles	  opnieuw	  hoeft	  te	  doen.	  
En	  je	  moet	  je	  verhaal	  klaar	  hebben,	  bijvoorbeeld	  voor	  de	  jongere	  die	  wil	  weten	  waarom	  hij	  zo	  nodig	  
in	  het	  register	  moet.	  

Ronde	  tafels:	  “Ga	  bij	  de	  Rotary”	  
De	  deelnemers	  gaan	  in	  al	  dan	  niet	  naar	  regio	  gemengde	  groepen	  uiteen	  om	  visitekaartjes,	  ervaringen	  
en	  kennis	  uit	  te	  wisselen.	  Een	  aantal	  gehoorde	  opmerkingen:	  	  

• Ga	  als	  schooldirecteur	  bij	  de	  Rotary,	  dat	  is	  heel	  goed	  als	  werkgeversnetwerk.	  	  
• In	  sommige	  van	  deze	  regio’s	  kan	  de	  verzuiling	  nog	  wel	  eens	  tegenwerken	  bij	  de	  samenwerking	  

tussen	  scholen.	  
• Leerlingen	  uit	  de	  doelgroepen	  overschatten	  zichzelf	  nogal	  eens.	  Ze	  zullen	  bij	  de	  ABA-‐aanvraag	  

invullen	  dat	  ze	  alles	  kunnen.	  
• Werkgevers	  stellen	  veel	  vragen	  aan	  de	  scholen.	  We	  moeten	  ze	  informatie	  kunnen	  geven,	  maar	  

schieten	  daarin	  soms	  tekort.	  
• Veel	  regio’s	  kiezen	  voor	  één	  soort	  loonwaardemeting.	  Dat	  is	  niet	  slim,	  niet	  elk	  instrument	  is	  voor	  

alle	  situaties	  bruikbaar.	  De	  MELBA	  kan	  de	  loonwaarde	  van	  slimme	  jongeren	  die	  hun	  handen	  en	  
voeten	  niet	  kunnen	  gebruiken	  of	  ze	  niet	  hebben,	  bijvoorbeeld	  niet	  goed	  meten.	  

Aan	  het	  eind	  van	  de	  bijeenkomst	  vraagt	  Hélène	  Oppatja	  per	  tafel	  de	  belangrijkste	  punten:	  

• We	  hebben	  de	  voor-‐	  en	  nadelen	  van	  inschrijven	  in	  het	  register	  besproken.	  En	  we	  hebben	  
geconstateerd	  dat	  we	  met	  ondernemers	  om	  de	  tafel	  moeten.	  Die	  zijn	  er	  nu	  niet.	  

• In	  Rijnmond	  hebben	  20	  gemeenten	  hun	  verordeningen	  afgestemd,	  dat	  is	  handig	  voor	  de	  	  
scholen.	  In	  Zeeland	  hebben	  de	  subregio’s	  een	  “verbindingsofficier/	  jobhunter”	  tussen	  scholen,	  
gemeenten	  en	  werkgevers.	  In	  Brabant	  zijn	  jongeren	  een	  jaar	  voor	  ze	  van	  school	  gaan	  al	  in	  beeld	  
bij	  het	  netwerk,	  dat	  zorgt	  voor	  een	  goed	  vangnet.	  

• De	  vele	  regelgeving	  is	  niet	  voor	  iedereen	  duidelijk.	  En	  communicatie	  binnen	  alle	  disciplines	  in	  het	  
netwerk	  is	  heel	  belangrijk.	  

• In	  Zeeland	  en	  Brabant	  is	  het	  netwerk	  van	  scholen	  en	  andere	  partijen	  verschillend	  geregeld.	  
Verder:	  op	  beleidsniveau	  worden	  in	  het	  netwerk	  vaak	  beslissingen	  genomen	  die	  op	  uitvoerend	  
niveau	  slecht	  werkbaar	  blijken.	  Tussen	  die	  niveaus	  is	  dus	  meer	  afstemming	  nodig.	  En	  scholen	  als	  
ZMLK	  en	  Mytyl	  hebben	  te	  maken	  met	  twee	  nieuwe	  wetten:	  Participatiewet	  en	  Wmo.	  Bij	  
gemeenten	  is	  de	  verbinding	  tussen	  beide	  vaak	  nog	  niet	  soepel	  geregeld.	  Er	  is	  een	  
verbindingsloket	  nodig.	  

• Een	  gemeente	  heeft	  een	  arbeidsdeskundige	  in	  dienst	  genomen.	  Dat	  is	  handig.	  
• Een	  sluitende	  aanpak	  is	  hard	  nodig,	  zeker	  voor	  jongeren	  onder	  de	  18	  jaar.	  Het	  beleid	  rond	  

schoolverlaters	  verschilt	  erg	  per	  gemeente.	  Bij	  gemeenten	  is	  nog	  te	  weinig	  kennis	  over	  de	  
doelgroep.	  Bij	  grote	  gemeenten	  duren	  processen	  lang	  (veel	  lagen),	  bij	  kleine	  gemeenten	  is	  het	  
proces	  kwetsbaar,	  omdat	  maar	  weinig	  ambtenaren	  met	  dit	  onderwerp	  bezig	  zijn.	  

• School	  en	  gemeente	  moeten	  werken	  aan	  hetzelfde	  gedachtengoed	  en	  eenzelfde	  taal	  gaan	  
spreken.	  

• We	  moeten	  gaan	  samenwerken	  op	  allerlei	  niveaus,	  ook	  uitvoerend.	  Mensen	  in	  de	  betrokken	  
organisaties	  moeten	  vrijgesteld	  worden	  voor	  deze	  klus.	  Er	  is	  sprake	  van	  bureaucratische	  
processen,	  bijvoorbeeld	  in	  Rotterdam	  bij	  de	  overdracht	  van	  het	  jongerenloket	  naar	  
werk&inkomen.	  



• Er	  is	  veel	  nieuwsgierigheid	  en	  er	  gaat	  veel	  zorg	  naar	  de	  jongeren	  en	  een	  sluitend	  netwerk.	  
Bestuurlijke	  processen	  zijn	  niet	  altijd	  helpend	  voor	  een	  praktisch	  netwerk	  rond	  de	  jongere.	  Een	  
jobhunter,	  zoals	  Esther	  de	  Callafon	  in	  Zeeuws	  Vlaanderen,	  is	  heel	  handig.	  	  

• Steeds	  meer	  scholen	  maken	  een	  portfolio.	  Gemeente:	  weet	  dat	  dat	  er	  is!	  Gemeenten	  zetten	  hun	  
instrumenten	  nog	  terughoudend	  in,	  dat	  kan	  beter.	  	  

André	  van	  Amsterdam,	  de	  organisator	  van	  deze	  bijeenkomsten,	  sluit	  af	  en	  legt	  uit	  dat	  werkgevers	  
bewust	  nog	  niet	  zijn	  uitgenodigd.	  Eerste	  doel	  was	  om	  het	  netwerk	  van	  de	  publieke	  partners	  bij	  elkaar	  
te	  brengen	  en	  de	  recente	  wijzigingen	  in	  de	  werkprocessen	  te	  delen.	  Hij	  wenst	  de	  aanwezigen	  veel	  
succes.	  

	  

	  

 


