
Duurzaam matchen van jongeren 

met een arbeidsbeperking

Emmy Mol, emol@minszw.nl

Hans Koemans, jkoemans@minszw.nl



• Eerder onderzoek naar ondersteuning 

nieuwe doelgroep gemeenten

• Nu: onderzoek naar duurzame matching door 

UWV en gemeenten

• Is er aandacht voor duurzaamheid bij het 

matchen en op de werkvloer?

• Van voorlopig referentiekader naar 

handreiking duurzame matching

Introductie onderzoek Inspectie



Aspecten van duurzame matching

Selectie 
werkgevers Duurzame match

•Kwaliteit match
•nazorg

Selectie 
kandidaten



• (Voor)selectie

• Match op de werkvloer

• Nazorg

Drie fases in het matchingsproces



•Kennis werkgevers

•Kennis kandidaten

•Bij elkaar brengen 

van vraag en aanbod

(Voor)selectie



• Arbeidsmarktanalyse (voor doelgroep kansrijke 
werkgevers)

• Werven werkgevers (actief benaderen, 
faciliteren, bijv. tools beschikbaar stellen voor 
zelfscan)

• Bedrijfsanalyse (mogelijkheden tot jobcarving)

• Voorlichting over beschikbare instrumenten

• Relatiebeheer (w.o. één aanspreekpunt)

• Samenwerking met VSO en Pro en UWV is aan 
te bevelen (hebben allemaal met dezelfde 
werkgevers te maken)

Voorselectie (2) kennis werkgevers



• Goede actuele diagnose (mogelijkheden, 

beperkingen, voorkeuren jongere, 

instrumenten)

• Klantmanager kent zijn bemiddelbare klanten 

goed (regelmatige klantcontacten, ook met 

hulp- en zorgverleners)

• Kennis van de kandidaten is op toegankelijke 

wijze geregistreerd (zowel voor uitvoering 

zelf als voor werkgevers)

(voor)selectie (3) kennis kandidaten



• goede aansluiting tussen de dienstverlening 

aan werkzoekenden en de dienstverlening 

aan werkgevers 

• zorg dat vereiste deskundigheid bij het 

selectieproces aanwezig is ter voorkoming 

van mismatches!

• Kunnen werkgevers zelf matches realiseren? 

(via systemen, lastig, het blijft maatwerk)

(voor)selectie (3) match vraag en aanbod



•een proces van 

finetuning

•afspraken over 

nazorg

Match op de werkvloer



• Zorg dat vereiste (arbeids)deskundigheid betrokken 
is!

• Betrek ouders/zorgverleners bij de match

• Sluit werk aan bij persoonlijke voorkeuren 
kandidaat?

• Sluit cultuur organisatie aan bij de jongere?

• Sluit werkplek aan bij mogelijkheden kandidaat

• Draagvlak bij werkgever en collega’s op de werkvloer

• Voorkom teleurstellingen, doe aan 
verwachtingsmanagement (naar werkgever en 
collega’s)

• Is de intentie van de werkgever gericht op duurzame 
arbeidsrelatie?

Match op de werkvloer (2): een proces van 

finetuning



• Ingroeimogelijkheden (beginnen 

met weinig uren, proefplaatsing)

• Begeleiding (op en buiten) de 

werkplek

• Achtervang bij complicaties

• Loonwaardemeting

• arbeidsontwikkeling

Match op de werkvloer (3) maak afspraken 

over:



• Één aanspreekpunt voor werkgever en jongere

• Aandacht voor psychosociale omstandigheden 
en sociale netwerk van jongere (relatie 
prive/werk)

• Monitoren arbeidsontwikkelingen (wees ook alert 
op dreigend uitval)

• Bij dreigend uitval:, zorg voor vervangend werk, 
zo voorkom je inactiviteit

• Bij daadwerkelijk uitval: pak bemiddeling naar 
werk direct weer op (re-
integratieverantwoordelijkheid gemeenten voor 
doelgroep LKS)

Nazorg



• Presentaties beschikbaar op dinsdag 7 maart 

op www.samenvoordeklant.nl

• Praktijkdagen op 1 juni en 2 november 

(onder voorbehoud) 

• Vul uw wenskaart voor de regio in

• SVP evaluatieformulier invullen

• Een inspirerende dag gewenst!

Tot slot

http://www.samenvoordeklant.nl/



