
Referentiekader voor onderzoek Inspectie SZW naar duurzaam 

matchen jongeren met een arbeidsbeperking 
 

Voor het onderzoek is onderstaand voorlopig referentiekader opgesteld. Het referentiekader is 

voorlopig omdat de Inspectie met het onderzoek mede beoogt het referentiekader verder aan te 

scherpen en te concretiseren en als handreiking aan te bieden aan gemeenten.  

Het referentiekader gaat in op de vraag wat er idealiter nodig is om zo veel mogelijk duurzaam 

werk te realiseren voor  jongeren met een arbeidsbeperking. De Inspectie onderzoekt de kwaliteit 

van de match in termen van duurzaamheid: daarbij speelt de vraag of UWV en gemeente bij de 

match voldoende aandacht heeft voor aspecten die de duurzaamheid van de match bevorderen. Bij 

de totstandkoming van dit referentiekader heeft de Inspectie zich gebaseerd op reeds bestaand  

(wetenschappelijk) onderzoek. Daarnaast heeft de Inspectie gebruik gemaakt van 

beleidsdocumenten, kwaliteitskaders, gesprekken met gemeenten (beleidsmedewerkers, 

management en uitvoerende) en experts (een universiteit en onderzoekcentrum).  

 

Schematische weergave aspecten van duurzame matching 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Het matchingsproces 

Het realiseren van een goede match tussen werknemer met een arbeidsbeperking (kandidaat) en 

werk is een belangrijkste succesfactor voor een langdurige arbeidsrelatie.1 De Inspectie 

onderscheid drie hoofdstappen: de (voor)selectie van werkgevers en kandidaten, de match op de 

werkvloer en de nazorg2. In de fase van de (voor)selectie gaat het om het zoeken en selecteren 

van geschikte kandidaten met een arbeidsbeperking voor werkgevers of andersom het zoeken en 

selecteren van geschikte werkgevers en passend werk voor kandidaten met een arbeidsbeperking3. 

Vervolgens vindt de matching op de ‘werkvloer’ plaats, waarbij het proces van het creëren of 

passend maken van concreet werk voor kandidaten met een arbeidsbeperking in bedrijven centraal 

staat. Nazorg is tenslotte een essentiële fase die continue aandacht behoeft naar gelang de 

arbeidsrelatie tussen de werkgever en kandidaat met een arbeidsbeperking duurt.  

 

Fase 1. (Voor)selectie 

In de fase van de (voor)selectie draait het er om: 

 UWV en gemeenten potentiële werkgevers vinden voor de bemiddelbare kandidaten 

 UWV en gemeenten potentiële kandidaten kennen/vinden voor werkgevers die aangeven 

jongeren met een arbeidsbeperking in dienst te willen nemen 

 

Voor het succesvol laten verlopen van de fase (voor)selectie ziet de Inspectie een aantal 

succesfactoren. Deze succesfactoren zijn hierna beschreven. 

 

                                                
1  Zie bijvoorbeeld Horssen, 2013. 
2  Zie Groenewoud & Mallee (2016), Engelen et al. (2016), Groenewoud et al. (2014) en SBCM (2015) 
3  We beschouwen het bemiddelbaar maken in het kader van dit onderzoek niet tot het matchingsproces. We beperken ons in dit 

onderzoek tot de bemiddelbare kandidaten, kandidaten die arbeidsfit zijn en direct naar werk begeleid kunnen worden. We gaan 

daarbij uit van de diagnose van de gemeente zelf. 

Duurzame match 

 

 Kwaliteit 

match 

 Nazorg 

Selectie werkgevers Selectie jongeren 



Kennis van de bemiddelbare kandidaten 

Een goede kennis van de bemiddelbare jongeren is nodig om geschikte kandidaten snel te kunnen 

selecteren voor mogelijkheden die zich op de arbeidsmarkt voordoen4.  

 

UWV en gemeenten moeten weten welke jongeren bemiddelbaar zijn, wat hun mogelijkheden 

(hard en softskills) en beperkingen zijn en waar hun werkvoorkeuren liggen. Bekend is dat de 

duurzaamheid van een match wordt bevorderd als het werk aansluit bij de voorkeuren van de 

jongere5. De basis voor deze kennis is een goede diagnose en het actueel houden van de diagnose. 

Vervolgens is het ook van belang dat de jongere arbeidsfit wordt gehouden zolang er nog geen 

werk is.  

 

De klantmanager die de jongere begeleidt draagt een gedegen kennis van de jongeren die in zijn 

caseload zitten6. Die kennis moet niet alleen in zijn hoofd zitten maar ook in registratiesystemen in 

verband met het (snel) kunnen (voor)selecteren van de kandidaten en ten behoeve van de 

overdraagbaarheid van de kennis. Het registratiesysteem bevat alle relevante informatie ten 

behoeve van een duurzame match en is goed toegankelijk voor klantmanagers en andere 

betrokkenen. Het gaat zowel om harde als zachte kenmerken (hard en softskills) van de jongere. 

Bijvoorbeeld de arbeidsbeperking, mobiliteit van de kandidaat, randvoorwaarden om te kunnen 

werken, de arbeidsmogelijkheden, kwaliteiten, voorkeur voor bepaald werk(cultuur) en de affiniteit 

met het soort werk en specifieke taken, psycho emotionele kenmerken van de jongere, de 

psychosociale omstandigheden waarin de jongere verkeert, etc.  

 

De klantmanager draagt ook kennis van de jongeren die vanuit een schoolse stage een 

dienstverband kunnen aangaan met de werkgever maar ook jongeren uit de doelgroep die een 

dienstbetrekking hebben (de klantmanager zal immers op dat moment die instrumenten moeten 

inzetten die nodig zijn voor een duurzame match, arbeidsontwikkeling en het voorkomen van uitval 

uit werk).  

 

Kennis van de werkgevers die jongeren met een arbeidsbeperking in dienst willen nemen 

Een goede kennis van de werkgevers die jongeren met een arbeidsbeperking in dienst willen 

nemen valt of staat met een goede werkgeversbenadering7. Zijn de basisvoorwaarden voor een 

goede werkgeversbenadering voor jongeren met een arbeidsbeperking aanwezig. Die 

basisvoorwaarden zijn: 

 Marktverkenning. Het in kaart brengen (op regionaal niveau) bij welke werkgevers de meeste 

kansen liggen voor jongeren met een arbeidsbeperking (zoals werkgelegenheid in bepaalde 

sectoren of branches en of deze gaan toe of afnemen komende periode, waar werken al 

jongeren met een arbeidsbeperking, de context van organisaties, spreiding grote organisaties, 

aard van het werk en sectorale initiatieven en convenanten); 

 Marktbewerking. UWV en gemeenten benaderen actief werkgevers waar kansen liggen om 

jongeren met een arbeidsbeperking te laten werken, stimuleert hen om die jongeren in dienst 

te nemen door goede voorlichting en ondersteunt hen in het verkennen van de mogelijkheden 

binnen de organisatie van de werkgever om jongeren met een arbeidsbeperking in dienst te 

nemen. 

 UWV en gemeenten onderhouden een goede relatie met werkgevers die jongeren met een 

arbeidsbeperking in dienst hebben dan wel mogelijk in dienst willen nemen. De gemeente 

stimuleert dit door bijvoorbeeld goede toegankelijkheid voor werkgevers die een jongere met 

een arbeidsbeperking in dienst willen nemen, door een herkenbaar loket (één aanspreekpunt8) 

en bekendheid bij brancheverenigingen, ondernemersverengingen, beroepsverenigingen, 

netwerkorganisaties, enzovoort, goede voorlichting (bijv. over de doelgroep en de inzet van 

instrumenten) etc. 

                                                
4  Engelen et al. (2016); Holwerda et al. (2012); Blonk et al. (2015) 
5  Engelen et al. (2016); Groenewoud et al. (2014); Van Horssen et al. (2009), Wissink et al. (2009) 
6  Groenewoud & Mallee (2016), Engelen et al. (2016); Horssen, 2013; Blonk et al. (2015); Groenewoud, et al. (2014) 
7  Groenewoud & Mallee L. (2016, 2014); Engelen M. et al. (2016); Borghouts et al. (2008) 
8  Artikel 10 Wet Suwi 



 UWV en gemeenten werken in de werkgeversbenadering voor de doelgroep samen.9 Ook ligt 

om dezelfde reden een samenwerking met locale SW-bedrijven voor de hand. 

 

Bij al deze voorwaarden is het van belang dat de functionarissen van UWV en gemeenten die zich 

met het selecteren van werkgevers bezig houden goede kennis dragen van de organisatie van de 

werkgevers en over voldoende expertise van de jongeren beschikken en daardoor een goede 

gesprekspartner zijn voor werkgevers. Dit om de kansen goed in te kunnen schatten en om samen 

met de werkgever te kunnen vaststellen welke mogelijkheden (evt. functiecreatie/jobcarving) er 

zijn binnen hun organisatie.  

 

De selectie van geschikte werkgevers wordt bevorderd door een toegankelijke registratie van 

vacatures die mogelijk geschikt zijn voor jongeren met een arbeidsbeperking of van werkgevers die 

jongeren met een arbeidsbeperking in dienst willen nemen. De registratie bevat ook de relevante 

kenmerken van de organisatie van de werkgever. Denk hierbij aan de context van een bedrijf 

(bedrijfscultuur en begeleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden), actuele of verwachte vacatures, 

latente vacatures, kennis over welke (soort) werkzaamheden in een organisatie gedaan moeten 

worden, het liefst op taakniveau, mogelijkheden functieaanpassingen en aannamebereidheid. 

 

Stap 2. Matchen op de werkvloer 

Nadat het selectieproces succesvol doorlopen is, is er een concrete werkgever en een concrete 

jongere die een dienstverband met elkaar willen aangaan. Vervolgens moet de invulling van taken 

en de omstandigheden waaronder de jongere moet werken zo optimaal mogelijk worden gemaakt 

om de match de meeste kans op succes (duurzaamheid) te geven10. Bij dit ‘finetune’ proces is het 

van belang dat de vereiste (arbeidsdeskundige) expertise betrokken is.  

 

Persoonlijke introductie 

Wanneer de voorselectie is gemaakt wordt de kandidaat of worden de kandidaten geïntroduceerd 

bij de werkgever11. Wanneer de bemiddelaar een goede relatie heeft met de werkgever en diens 

vertrouwen geniet, dan verhoogt de persoonlijke introductie van de bemiddelaar de kans dat de 

kandidaat gunstig wordt ontvangen. Daarbij kan ook de intentie van de werkgever besproken 

worden: is de werkgevers maatschappelijk betrokken, is de financiële compensatie het 

belangrijkst, heeft de werkgever de intentie om er een duurzame arbeidsrelatie van te maken, 

hoezeer hecht de werkgever aan goede begeleiding, etc. 

Goede communicatie is belangrijk opdat de werkgever weet wat hij in huis haalt. Ook is 

verwachtingsmanagement naar de werkgever (en collega’s) van belang om toekomstige 

teleurstelling te voorkomen (wordt er een reëel beeld gegeven van de kandidaat en over eventuele 

obstakels in de toekomst?).  

 

Match inhoud werk/context bedrijf12 

Factoren die de duurzaamheid van de match bevorderen zijn: 

 De werknemer heeft een positieve houding (motivatie, acceptatie van de beperking, duidelijke 

communicatie over de eigen (on)mogelijkheden, de bereidheid zelf hulp te vragen en het ter 

sprake kunnen brengen van problemen); 

 De werkgever en de directe collega’s van de jongere hebben een positieve houding ten 

opzichte van een arbeidsrelatie met de jongere (acceptatie van lagere 

productiviteit/aanpassingen in het takkenpakket, minder eisen stellen dan aan andere 

werknemers, voldoende tijd nemen om vragen te beantwoorden en ook periodiek na te gaan of 

de functie en de werkplek nog altijd passend zijn, kosten/baten overwegingen); 

 Functie/werkplek/context moet goed aansluiten bij mogelijkheden en beperkingen van mensen 

met een beperking. Bijvoorbeeld werknemers met een psychiatrische of fysieke aandoening, 

                                                
9  Artikel 10 Wet Suwi 
10  Groenewoud et al. (2016, 2014); SCP, 2010; Van Horssen, 2009 
11  Engelen M. et al. (2016) 
12  Groenewoud et al. (2016, 2014); Engelen et al. (2016); Nijhuis (2014); Wolf et al. (2013); Mallee, (2013); Holwerda et al. (2012); 

SCP, 2010; Van Horssen et al. (2009); Wissink et al. (2009); Van den Toren et al. (2008); Borghouts et al. (2008).  

 



zijn minder belastbaar of hebben een sterk wisselende belastbaarheid waardoor ze periodes 

van terugval hebben). Dat vereist aan de kant van de gemeente enerzijds een goede kennis 

van de belastbaarheid van de jongere (zoals capaciteiten en competenties, sociale 

vaardigheden, fysieke mogelijkheden, werktempo, beschikbaarheid aantal uren, benodigde 

aanpassingen werkplek, medische behandelingen nodig tijdens werk, niet werkgerelateerde 

belasting) en anderzijds een goede kennis van de organisatie (qua werkzaamheden, 

bedrijfscultuur, bereikbaarheid/toegankelijkheid, mogelijkheden tot thuiswerken, 

begeleidingsmogelijkheden, leer- en ontwikkelingsmogelijkheden). Bij voorkeur sluiten de 

werkzaamheden aan bij de interesses van de jongere. Eerder onderzoek wijst uit dat dat één 

van de succesfactoren is voor een duurzame arbeidsrelatie; 

 In aansluiting op het voorgaande aspect: in veel gevallen zal het nodig zijn een specifieke 

functie te creëren, bijvoorbeeld via jobcarving;  

 Er is draagvlak en integratie op de werkvloer. Collega’s waarmee de jongere moet werken zijn 

op de hoogte van de mogelijkheden en beperkingen van de jongere en accepteren die 

beperkingen. 

Inzet van instrumenten 

In zijn algemeenheid geldt dat die instrumenten ingezet worden die nodig zijn voor een duurzame 

match, het is maatwerk. Het gaat om instrumententen als proefplaatsing, jobcoaching, 

loonkostensubsidie, werkplekvoorzieningen etc. Gebeurt dat niet, dan is de kans op een match 

kleiner en het risico op uitval groter. De werkgever krijgt goede voorlichting over de mogelijkheden 

van inzet van instrumenten.  

 

Belangrijke instrumenten voor de duurzaamheid van de match en voor de bereidheid van 

werkgevers om een jongere met een arbeidsbeperking in dient te nemen zijn proefplaatsing, 

loonkostensubsidie en jobcoaching13. 

 

Proefplaatsing14 

Proefplaatsing (maximaal zes maanden) kan een belangrijk instrument zijn om werkgever en de 

jongere aan elkaar te laten wennen en om te bekijken of het werk geschikt is voor de jongere. De 

werkgever kan in die periode beoordelen of de jongere aan de functie-eisen incl. productienormen 

kan voldoen. In de periode van de proefplaatsing kan ook bepaald worden wat de loonwaarde is en 

of de jongere past binnen de bedrijfscultuur en welke begeleiding de jongere nodig heeft.  

 

In de geest van de proefplaatsing kan aan het begin van de arbeidsrelatie de mogelijkheid bekeken 

worden of een ingroeiproces kan worden ingebouwd. De jongere start dan met een beperkt aantal 

uren arbeid en breidt dat geleidelijk uit. 

 

Loonkostensubsidie/loondispensatie15 

De meeste werkgevers willen een compensatie voor het productieverlies dat de werkgever lijdt als 

gevolg van de arbeidsbeperking van de jongere. Daarvoor is het instrument loonkostensubsidie in 

de Participatiewet opgenomen en het instrument loondispensatie in de Wajong. UWV en gemeenten 

zorgen voor een adequate (objectieve) loonwaardemeting en verstrekking van loonkostensubsidie.  

 

Begeleiding16 

Begeleiding van de jongereis veelal essentieel voor een duurzame arbeidsrelatie tussen een 

werkgever en een jongere met een beperking. Het risico van uitval is groter wanneer de jongere 

niet de begeleiding krijgt die hij nodig heeft. UWV en gemeentenstellen op zorgvuldige wijze de 

behoefte aan jobcoaching vast en betrekt daarin de totale leefcontext van de jongere. Het is ook 

belangrijk dat er aandacht is voor psychosociale problematiek.  

 

                                                
13  Nijhuis, 2014; Van der Burg et al. (2012); Aarts et al. (2008);  
14  Gemeenten moeten dat wel in een verordening hebben geregeld, zie artikel 8a, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet  

en art 2.24 van de Wajong 
15  Artikel 10d, lid 1 Participatiewet, artikel 2.10 van de Wajong 
16  Artikel 10da Participatiewet, zie protocol jobcoach UWV 2014 



Jobcoaching kan op diverse manieren ingezet worden. UWV schakelt bijvoorbeeld externe 

jobcoachorganisaties in. Bij gemeenten organiseren de begeleiding op diverse manieren. Sommige 

gemeenten hebben zelf jobcoaches in dienst, andere schakelen weer professionele jobcoach 

organisaties in. Ook worden werkgevers gefaciliteerd als zij zelf interne jobcoaching willen inzetten. 

In alle vormen van begeleiding is het zaak dat de behoefte aan begeleiding afgestemt wordt op de 

specifieke situatie. Dat is maatwerk. De intensiteit van de begeleiding kan bijvoorbeeld lager zijn 

als de kandidaten voorafgaande aan de match de nodige werknemersvaardigheden hebben 

aangeleerd. Is dat niet het geval, dan zal de behoefte aan begeleiding groter zijn.  

 

Bekend is dat gemeenten terughoudend zijn met de inzet van jobcoaching vanwege het 

kostenplaatje. Als gemeenten niet de jobcoaching kunnen inzetten die feitelijk nodig is, dan 

moeten gemeenten de begeleiding op andere wijze waarborgen. Elke vorm van jobcoaching dient 

te voldoen aan de kwaliteitseisen die UWV en gemeenten stellen aan jobcoaching. Kwaliteitseisen 

kunnen verschillen afhankelijk van de arbeidsbeperking die een jongere heeft.  

 

Fase 3: Nazorg 

Nazorg aan de werkgever en de jongere is van belang om onnodig uitval te voorkomen en kan de 

duurzaamheid van de match bevorderen.  

Op het moment van matching maakt UWV of de gemeente afspraken over de nazorg die wordt 

geleverd aan de werkgever en de jongere. Belangrijke aandachtspunten in het kader van nazorg 

zijn: over:  

 Er is één aanspreekpunt voor de werkgever; 

 UWV en gemeenten volgen het functioneren en de arbeidsontwikkelingen van de jongere in de 

tijd;  

 Afspraken over duur en frequentie van het contact;  

 Afspraken over hoe te handelen wanneer er iets voor valt op het werk (wie meldt het bij de 

klantmanager?); 

 hoe te handelen als het contract niet verlengd wordt.  

 
Organisatorische randvoorwaarden 

Vereiste deskundigheid17 

Een goede diagnose, ondersteuning en matching van jongeren met een arbeidsbeperking vereist de 

inzet van specifieke deskundigheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan deskundigheid van 

verstandelijke en psychische handicaps, belastbaarheid en expertise voor het aanpassen van de 

werkplek. UWV en gemeenten waarborgen de inzet van deze deskundigheid in alle fasen van het 

proces in voldoende mate .  

 

Een goede aansluiting tussen de werkgeversdienstverlening en de werkzoekenden dienstverlening 

Er moet aansluiting zijn tussen het onderdeel van UWV en de gemeente dat de dienstverlening 

verzorgt aan de werkgevers en het onderdeel dat de jongeren ondersteunt bij het vinden van werk. 

De kennis van de werkgevers zit doorgaans bij de werkgeversdienstverlening en de kennis van de 

jongeren bij de werkzoekendendienstverlening. Een goede aansluiting zorgt ervoor dat vraag en 

aanbod zo snel en goed mogelijk bij elkaar gebracht kunnen worden. Bij een goede aansluiting 

tussen werkgevers- en werkzoekendendienstverlening denkt de Inspectie bijvoorbeeld aan: 

 korte lijnen tussen de werkgevers- en werkzoekendendienstverlening  

 regelmatig overleg waarin vraag en aanbod worden beoordeeld op mogelijke (duurzame) 

matches 

 kansrijke vacatures zijn toegankelijk voor de werkzoekendendienstverlening. 

 

                                                
17  Zie bijv. Groenewoud et al. 2014 


