
Sessie 8: Helpt (meer) scholing 
mensen aan het werk?  

Hoe kan onderzoek beleid en praktijk 
in gemeenten helpen?  

Marloes de Graaf-Zijl CPB 
Bram Schout gemeente Enschede  

Bert Roes VNG  



Wat gaan we doen? 
Programma  

• Vragen over scholing en werk?  
• Wat leert onderzoek ons? Marloes de Graaf-Zijl 

• De praktijk in Enschede Bram Schout  

• Discussie : hoe kan onderzoek Enschede 
verder helpen?  

• Kennisprogramma Vakkundig aan het Werk   



Uitgaven aan scholing  
werkzoekende 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Eurostat, Labor Market Policy data 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Sl
ow

ak
ije

Ro
em

en
ië

Ho
ng

ar
ije

Bu
lg

ar
ije

Po
le

n

Tj
ec

hi
ë

M
al

ta

Li
to

uw
en

Lu
xe

m
bu

rg

Sl
ov

en
ië

N
ed

er
la

nd

Kr
oa

tië

Es
tla

nd

N
oo

rw
eg

en

Le
tla

nd

Zw
ed

en

Ita
lië

Be
lg

ië

Du
its

la
nd

Po
rt

ug
al

De
ne

m
ar

ke
n

Fr
an

kr
ijk

Ie
rla

nd

O
os

te
nr

ijk

Fi
nl

an
d

Uitgaven aan scholing van werkzoekenden in %bbp 



Doel van scholing 

• Productiviteit van werkzoekenden verhogen, 
zodat ze in staat zijn op eigen kracht het 
minimumloon te verdienen. 

• Kan effectief zijn voor werkzoekenden die 
vaardigheden of kennis missen die nodig zijn 
om werk te vinden. 
 



Effect van scholing 
 

• Effect op korte termijn negatief a.g.v. 
insluitingseffect 

• Effect op langere termijn positiever: op lange 
termijn hebben mensen die scholing hebben 
gevolgd grotere kans om aan het werk te zijn. 

• Effect minder positief voor jongeren dan voor 
ouderen en mensen van middelbare leeftijd. 



Verklaringen voor gering effect 

• Insluitingseffect: wie scholing volgt, zoekt niet 
naar werk. NB: geldt ook voor wachttijd. 

• Onvoldoende maatwerk: wat werkt waar 
wanneer, voor wie en hoe? 

• Onderwijs/scholing sluit niet aan bij interesse , 
mogelijkheden, leervermogen van deel van de 
bevolking (en juist dat deel zit in bijstand) 

• Bovendien: duur en grote deadweight loss 
 



Wat werkt wel? 

• Scholing combineren met werkervaring 
(learning on-the-job) in private sector 

• Niet alleen werkvaardigheden maar ook soft-
skills (time management, teambuilding, 
samenwerken, zelfvertrouwen, etc.)  

• Combineren met sollicitatietraining  
• Profiling en targeting 



Maatwerk: profiling en targeting 

• Profiling = profiel opstellen van mensen 
• Targeting =  aan de hand daarvan vaststellen wat 

voor die persoon het meest effectief is 
• Evidence-based werken = datgene inzetten waarvan 

bewezen effectief is dat het voor een persoon met 
die kenmerken werkt 

• UWV ontwikkelt momenteel zo’n instrument 

 



Scholing: op wie richten 

• Richt scholing niet op jongeren 
• Richt scholing niet op mensen met negatieve 

ervaringen in schoolsysteem (of voor hen in 
elk geval geen standaard scholing) 

• Richt niet op de allerzwaksten en niet de 
allersterksten (bij 4 tredes: alleen trede 3). 
 



Scholing in Enschede 

Succesfactoren voor re-integratie: 
• aandacht 
• structuur 
• motivatie van de betrokkene 

• binnen een gegeven verplichtingenkader 

• loonkostensubsidie op basis van de loonwaarde 

 



Scholing in Enschede 

(Vak)scholing in beleidsplan EAA 
 
• Behalen startkwalificatie of verbetering beroepskwalificatie 

 
• Duaal 

 
• Gericht op regulier werk 
 . voor werkzoekenden met korte afstand tot arbeidsmarkt 
 
• Gericht op maatschappelijke participatie en zo mogelijk regulier werk 

. voor werkzoekenden met lange afstand tot arbeidsmarkt 
 

• Indien mogelijk met studiefinanciering 



Scholing in Enschede 

• Uitstroomambitie EAA 
• 40% van werkzoekenden korte afstand 

arbeidsmarkt uit de uitkering 
 

• (Vak)scholing 
• Geen doel, maar middel 
• Op verzoek van werkgever (arrangementen) 
•  Aantal beperkt (10% van doelgroep < 2 jr) 



Scholing in Enschede 

• ROC van Twente biedt  
• 100 BBL en praktijkplekken  
• Uitstroom uit de uitkering > 50% (peildatum) 

• Gemeente betaalt: 
• Wettelijk cursusgeld BBL 
• Jobcoaching 1 FTE 
• No cure less pay 

• Bij plaatsing praktijkplek (BPV) € 1.500 
• Malus € 1.500 als uitkering op peildatum  

 



Scholing in Enschede 
• Meer deelnemers scholing 

• Aantal + 25% 
• Opschoning bestand 

• Kwalificering op Entree en diverse opleidingen niveau 2 en 3 
• ICT, logistiek, facilitair, service medewerker, bedrijfsadministratie, groen AOC 

• Regie en Ruimte 
• Handhaving 
• Ondernemend 
• Als uitstroomproject ingezet bij speeddates met andere werkgeversprojecten 

• Meer uitstroom uit de uitkering 
• Resultaatgerichte afrekening 

 



Vakkundig aan het Werk 

• Kennisprogramma voor gemeenten  
                                                                                                                      samen met onderzoekers 

• Wat werkt? Meer dan interventies!  

 

• Thema’s re-integratie, integraal werken, methodisch werken, armoede & schuld 

 
• 1e ronde (kort 59 aanvragen) , 2e ronde (lang mei 2016) 

 

 Vakkundig aan het Werk  
 
 
 
 

 
 

http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/kennisontwikkeling-voor-gemeentelijke-uitvoeringspraktijk/algemeen/
http://www.zonmw.nl/nl/programmas/programma-detail/kennisontwikkeling-voor-gemeentelijke-uitvoeringspraktijk/algemeen/


Meer informatie 

• www.samenvoordeklant.nl 
•        @samenvdklant +          De Programmaraad 
• E-mail: info@samenvoordeklant.nl 
• Presentaties beschikbaar op 4 april 
• Volgende Praktijkdagen op: 

• 9 juni in Stadhuys Gouda 
• 6 oktober  
• 8 december 

• SVP evaluatieformulier invullen 
 

http://www.samenvoordeklant.nl/
mailto:info@samenvoordeklant.nl
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