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Voor u ligt een analyse van de praktijkvoorbeelden die zijn gepubliceerd op de website  
www.samenvoordeklant.nl in de periode maart 2019 tot en met 15 oktober 2020. De publicatie 
‘Praktijkvoorbeelden 2019-2020. Welke lessen kunnen we trekken?’ geeft een beeld van de 
belangrijkste thema’s in de 35 arbeidsmarktregio’s en de manier waarop deze worden opgepakt.  
Doel is bestuurders, managers en beleidsmedewerkers in de arbeidsmarktregio’s inzicht te  
geven in de werkzame elementen in de verschillende projecten en hen door verhalen uit andere 
regio’s te inspireren. 

De	Programmaraad	Regionale	Arbeidsmarkt	organiseert	sinds	2014	drie	tot	vier	Praktijkdagen	per	jaar,	
waarop	vertegenwoordigers	van	gemeenten,	WSP’s,	UWV	en	andere	organisaties	in	sessies	vertellen	over	
een	bijzonder	project	of	aanpak	in	hun	arbeidsmarktregio.	De	beste	geëvalueerde	sessies	dienen	als	
Praktijkvoorbeeld	op	de	website	www.samenvoordeklant.nl.	De	sprekers	of	eventueel	hun	collega’s	
worden	gebeld	door	een	journalist	en	gevraagd	hun	verhaal	nog	eens	uit	de	doeken	te	doen	voor	een	
verhaal	op	de	website.	

Sinds	2016	zijn	er	bijna	tweehonderd	Praktijkvoorbeelden	op	de	website	geplaatst.	Vorig	jaar	zijn	de	
cases	uit	2017	en	2018	geanalyseerd.	Welke	trends	zijn	er	te	zien?	Welke	thema’s?	Wat	zijn	de	werkzame	
elementen?	De	publicatie	‘Twee	jaar	Praktijkvoorbeelden.	Welke	lessen	kunnen	we	trekken?’	is	zo	goed	
ontvangen	dat	is	besloten	dit	ook	voor	de	volgende	serie	praktijkvoorbeelden	te	doen.

De	selectie	van	praktijkvoorbeelden	op	de	website	is	pragmatisch	van	aard,	niet	wetenschappelijk.		
Dat	geldt	ook	voor	deze	analyse.	Zo	blijven	minder	geslaagde	projecten	buiten	beschouwing,	al	was	het	
maar	omdat	men	daarmee	niet	graag	naar	buiten	treedt.	Dat	neemt	niet	weg	dat	er	veel	lessen	te	
trekken	zijn	en	werkzame	elementen	te	scoren.

Indeling rapport
De	bevindingen	zijn	ingedeeld	aan	de	hand	van	drie	grote	lijnen:	werkzoekendendienstverlening,	
werkgeversdienstverlening	en	matching.	De	werkzoekendendienstverlening	valt	uiteen	in	drie	
subthema’s:	activering,	beschut	werk	en	verbinding	onderwijs	en	praktijkleren.	Daarnaast	is	apart		
naar	het	thema	psychische	kwetsbaarheid	en	werk	gekeken,	omdat	dit	een	afzonderlijk	project	is	
binnen	de	Programmaraad.

Een	aantal	thema’s	uit	de	verhalen	op	de	website	–	vakmanschap,	samenwerking,	gegevensuitwisseling,	
‘ken	je	klant’,	social	return	en	banenafspraak	–	zijn	niet	als	apart	hoofdstuk	opgenomen.	De	reden	is	dat	
er	per	thema	te	weinig	voorbeelden	waren	om	er	een	analyse	op	te	kunnen	loslaten.	

Ten	opzichte	van	het	rapport	van	vorig	jaar	zijn	er	drie	verschillen.	‘Sociaal	ondernemen’	en	‘Ken	je	klant’	
hebben	geen	eigen	paragraaf,	omdat	deze	thema’s	de	afgelopen	anderhalf	jaar	niet	zelfstandig	aan	bod	
zijn	gekomen.	Nieuw	in	deze	versie	is	‘Psychische	kwetsbaarheid	en	werk’.	

	Inleiding	
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Praktijkvoorbeelden naar regio en thema
Sinds	de	eerste	publicatie	zijn	er	in	totaal	69	praktijkvoorbeelden	op	de	website	geplaatst.	Het	overgrote	
deel	van	de	teksten	is	gebaseerd	op	sessies	van	de	Praktijkdagen.	Van	deze	voorbeelden	ging	het	in	27	
gevallen	om	landelijke	projecten,	onderzoeksresultaten	en	voorlichting,	bijvoorbeeld	over	de	
Uitkeringnaarwerk-berekenaar	van	het	Nibud.	Dit	betekent	dat	er	uiteindelijk	42	projecten	onder		
de	loep	zijn	genomen.

Twaalf	regio’s	zijn	één	keer	in	beeld	gekomen,	dertien	minimaal	twee	keer,	tien	geen	enkele	keer.		
Met	zes	projecten	is	Groot-Amsterdam	het	best	vertegenwoordigd,	Noord-Holland	Noord	volgt	met	vier.

Wat	betreft	de	thema’s	komt	werkzoekendendienstverlening	34	keer	aan	bod,	werkgeversdienst-
verlening	18	en	matching	17.	Uiteraard	zit	er	overlap	tussen	de	verschillende	thema’s.	

Welke thema's komen aan bod (meerdere thema's per project mogelijk)

Als	we	de	aandacht	voor	de	verschillende	thema’s	over	de	jaren	2019-2020	vergelijken	met	die	van	de	
jaren	2017-2018,	valt	op	dat	er	veel	minder	aandacht	is	voor	‘sociaal	ondernemen’	en	‘social	return	on	
investment’	als	zelfstandig	thema.	Omgerekend	naar	percentages	is	de	aandacht	voor	beschut	werk	en	
de	aansluiting	op	het	onderwijs	vrijwel	gelijk	gebleven.	De	aandacht	voor	werkgeversdienstverlening	is	
fors	gegroeid	(van	25%	naar	43%).	Opvallend	is	het	thema	‘Matching’.	Dit	is	enorm	in	opkomst	(van	14%	
naar	40%).	

1.					Werkzoekendendienstverlening 34

2.					Ken	je	klant	(transparantie) 14

3.					Werkgeversdienstverlening 18

4.					Samenwerking	in	de	regio 7

5.					Verbinding	onderwijs	en	Praktijkleren 9

7.					Banenafspraak 3

8.					Beschut	Werk 5

9.					GGZ	&	Werk	en	Inkomen/psychische	kwetsbaarheid 6

10.			Gegevensuitwisseling 1

11.			Social	Return 2

12.			Vakmanschap 4

13.				Matching/Van-werk-naar-werk 17
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WERKZOEKENDENDIENSTVERLENING IN SOORTEN 
Werkzoekendendienstverlening vormt het hart van het werk in de arbeidsmarktregio’s. Bijna alle 
projecten en aanpakken die in de Praktijkvoorbeelden staan beschreven, hebben op de een of 
andere manier te maken met dit thema. Uitzondering zijn enkele bijzondere projecten, zoals  
de corona-loketten in Utrecht voor financiële ondersteuning voor ondernemers in Utrecht en 
Noord-Holland Noord. Het gaat over werkzoekendendienstverlening in de brede zin van het 
woord: alle dienstverlening gericht op mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. 
Dus ook activering van mensen met een licht verstandelijke beperking of praktijkleren voor 
mensen tijdens hun werk. 

In de 35 Praktijkvoorbeelden over ‘werkzoekendendiensteverlening’ zijn ruwweg de volgende 
clusters te ontdekken:
• Activering van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (7 voorbeelden)
• Op weg naar beschut werk (6 voorbeelden)
• Op weg naar werk of oriëntatie op werk (4 voorbeelden)
• Naar een concrete werkplek, matching (7 voorbeelden)
• Herinrichten van processen bij de werkgever (2 voorbeelden)
• Opleiden van werkzoekenden en werkenden (5 voorbeelden)
• Ondersteuning na plaatsing (4 voorbeelden)

Uiteraard kunnen er in een project of proces ook elementen uit een ander cluster  
aan bod komen.

Bij	de	praktijkvoorbeelden	is	ook	gekeken	of	het	gaat	om	een	project	of	om	de	implementatie	van	een	
proces,	nieuwe	werkwijze	of	aanpak.	In	17	van	de	42	gevallen	gaat	het	om	een	proces,	in	25	gevallen	om	
een	project.	Het	lijkt	erop	dat	er	veel	minder	pilots	bij	zijn	dan	eerdere	jaren.	Het	doel	is	vaak	om	
structurele	verbeteringen	te	bereiken	voor	de	lange	termijn,	niet	om	iets	uit	te	proberen.

Samenwerking in de cases
Zeven	praktijkvoorbeelden	komen	uit	één	gemeente,	25	spelen	zich	af	in	een	arbeidsmarktregio	of	een	
sub-regio.	In	tien	gevallen	zijn	er	twee	of	meer	arbeidsmarktregio’s	bij	het	voorbeeld	betrokken.	Een	
mooi	voorbeeld	daarvan	is	dat	van	de	regio’s	Friesland	en	Noord-Holland	Noord,	die	gezamenlijk	mensen	
met	afstand	tot	arbeidsmarkt	plaatsen	bij	bedrijven	die	zijn	betrokken	bij	de	versterking	van	de	
Afsluitdijk.	

In	vrijwel	alle	cases	is	er	sprake	van	samenwerking	tussen	verschillende	partijen.	En	soms	zijn	dat	er	
veel.	In	de	arbeidsmarktregio	Zwolle	loopt	een	project	om	de	uitval	van	zij-instromers	in	een	
zorgopleiding.	Betrokken	partijen	zijn	het	WSP,	werkgeversvereniging	Zorg	en	Welzijn,	twee	roc’s,	acht	
zorginstellingen,	UWV	en	de	gemeenten	in	de	regio.	
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Een	enkele	uitzondering	daargelaten	zijn	bij	alle	voorbeelden	gemeenten	betrokken,	al	dan	niet	via	de	
arbeidsmarktregio.	UWV	doet	in	twintig	projecten	mee.	Dat	is	verhoudingsgewijs	veel	vaker	dan	twee	
jaar	geleden.	Vijftien	voorbeelden	verhalen	van	samenwerking	met	werkgevers	of	netwerken	van	
werkgevers.	Ook	wordt	er	veel	samengewerkt	met	onderwijspartijen	en	Wmo/zorg;	respectievelijk	elf		
en	negen	voorbeelden.	In	negen	gevallen	werken	publieke	organisaties	samen	met	private	partijen	
(anders	dan	werkgevers).	Meestal	gaat	het	dan	om	uitzendbureaus.

In	een	enkel	geval	zijn	de	schuldhulpverlening,	het	Inlichtingenbureau,	de	provincie	of	een	woning-
bouwcorporatie	betrokken.	Ook	worden	soms	bureaus	met	bijzondere	expertise	ingeschakeld,	zoals		
het	Centrum	Inclusieve	Arbeidsorganisatie,	Deloitte	Consulting	of	het	Inlichtingenbureau.

Betrokken partijen

Leeswijzer
Ieder	hoofdstuk	begint	met	een	analyse	en	een	overzicht	van	alle	praktijkverhalen	(met	links	naar		
de	website)		waarin	het	betreffende	thema	aan	de	orde	komt.	Daarna	volgt	van	elk	project	een	korte	
omschrijving.	Een	project	kan	verschillende	thema’s	raken,	bijvoorbeeld	werkgeversdienstverlening	én	
matching.	Er	is	voor	gekozen	om	de	voorbeelden	bij	het	eerste	thema	te	omschrijven	en	er	in	volgende	
thema’s	alleen	naar	te	verwijzen.	De	hoofdstukken	eindigen	met	een	overzicht	van	de	belangrijkste	
werkzame	elementen	uit	de	voorbeelden	van	2019	en	2020	én	een	overzicht	van	de	werkzame	
elementen	van	2017	en	2018.	

Gemeenten 42

UWV 20

Werkgevers(netwerken) 16

Onderwijs 11

Wmo	en	zorginstellingen 9

Private	partijen	(waaronder	uitzendbureaus) 9

Anders 12
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Bij de activeringsprojecten gaat het om het in beweging krijgen van mensen naar wie vaak in jaren 
niet is omgekeken. Vaak is er sprake van multiproblematiek. Dit vergt dan ook samenwerking met  
de afdeling Wmo, welzijns- en zorgorganisaties en soms met ggz-instellingen, zorgorganisaties, 
beschermd wonen en cliëntenraden.

Een	voorbeeld	van	een	project	gericht	op	mensen	met	grote	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	is	dat	van		
de	‘Kiem-uren’.	In	twintig	Brabantse	gemeenten	kunnen	mensen	met	psychische	kwetsbaarheid	binnen	
lopen	voor	een	luisterend	oor	van	ervaringsdeskundigen.	In	het	Westland	en	Apeldoorn	zijn	projecten	
opgezet	om	mensen	met	problematiek	zoals	verslaving	of	dakloosheid	in	beweging	te	krijgen.		
Een	baan	is	voor	hen	nog	heel	ver	weg	en	er	moet	eerst	gewerkt	worden	aan	motivatie.	De	winst	van		
de	inspanningen	zit	hem	dan	niet	zozeer	in	minder	uitkeringen,	maar	in	de	besparing	op	zorgkosten		
en	de	maatschappelijke	toegevoegde	waarde.	Mensen	gaan	beter	functioneren	en	hebben	op	termijn	
minder	zorg	nodig.	

Ook	de	City	Deals	‘Inclusieve	Stad’,	zoals	die	in	vijf	gemeenten	zijn	ingezet,	richten	zich	op	integrale	
dienstverlening.	In	de	Praktijkvoorbeelden	is	beschreven	hoe	de	City	Deal	‘Eenvoudig	maatwerk’	
oplossingen	regelt	voor	gestapelde	problematiek	in	onder	andere	Zaanstad	en	Utrecht.	De	gemeente	
Kampen	pioniert	met	een	integrale	verordening	voor	het	sociaal	domein	(4).

	Activering
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Integrale	verordening	Kampen	
Brabantse	Kiemuren
Wmo	in	beweging	Apeldoorn
Jongerenloket	regio	Lekstroom
Beter	luisteren	naar	mensen	met	CMD
Activering	naar	werk	in	Westland
City	Deal	‘Eenvoudig	maatwerk’	voor	gestapelde	problemen

Integrale verordening Kampen
Inwoners	uit	Kampen,	arbeidsmarktregio Zwolle,	die	zich	met	multiproblemen	bij	de	gemeente	melden,	
worden	niet	van	het	kastje	naar	de	muur	gestuurd,	maar	integraal	geholpen.	Dankzij	het	feit	dat	negen	
verordeningen	in	het	sociale	domein	sinds	januari	2019	zijn	omgezet	in	één	integrale,	samenhangende,	
begrijpelijke	verordening.	De	verordening	fungeert	als	kompas;	de	klant	en	diens	behoeften	staat	
centraal.	Dat	was	wel	even	wennen	voor	de	consulenten.	Ze	moeten	over	domeingrenzen	heen	kijken	en	
afwegen.	De	integrale	verordening	geeft	hen	de	vrijheid	en	de	verantwoordelijkheid	om	eerst	naar	
iemands	leefwereld	te	kijken	en	dan	pas	naar	de	systeemwereld,	maar	elke	beslissing	moet	inhoudelijk	
worden	onderbouwd.	Onderzoek	moet	uitwijzen	of	de	nieuwe	werkwijze	kosten	bespaart.

Deelgenotencontact bij Brabantse Kiemuren
In	de	arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant,	werd	in	2019	het	twintigste	Kiem-uur	geopend.		
Een	inloopplek	in	de	wijk	waar	mensen	met	psychische	kwetsbaarheid	terecht	kunnen	en	de	kans	
krijgen	om	mee	te	doen	en	bij	te	dragen.	Deelgenotencontact	en	gelijkwaardigheid	staan	voorop.	
Vaak	leidt	dit	tot	een	verbetering	van	het	persoonlijk	herstelproces	en	een	significante	verbetering	van	
kennis	en	vaardigheden.	Zo’n	herstelproces	gaat	niet	altijd	lineair,	maar	met	vallen	en	opstaan.		
Dat	vinden	de	begeleiders	bij	een	Kiem-uur	heel	gewoon.	Ze	hebben	dat	zelf	als	ervaringsdeskundigen	
ook	ervaren	en	geven	bezoekers	van	het	Kiem-uur	onvoorwaardelijk	steun	en	vertrouwen.

Wmo in Beweging in Apeldoorn
Mensen	met	een	psychische	kwetsbaarheid	en	een	Wmo-indicatie	komen	moeilijk	hoger	op	de	
Participatieladder.	In	de	gemeente	Apeldoorn,	arbeidsmarktregio Stedendriehoek,	loopt	een	pilot	om	de	
brug	te	slaan	tussen	zorg	en	werk.	De	pilot	richtte	zich	op	mensen	met	een	combinatie	van	psychische	
kwetsbaarheid,	verslaving	en	dakloosheid	en	mensen	uit	beschermd	wonen	en	dagbesteding.			
Cruciaal	zijn	drie	stappen:	
1.	Aansluiten	bij	de	(sluimerende)	motivatie	van	mensen	om	te	werken.	
2.	Achterhalen	wat	mensen	willen	en	kunnen.	
3.	Een	passende	plek	voor	mensen	vinden.	
En	wat	ook	belangrijk	is:	nog	een	aantal	jaren	nazorg	blijven	geven,	zodat	er	direct	kan	worden	
ingegrepen	als	het	mis	gaat.	De	pilot	is	een	succes.		In	twee	jaar	tijd	zijn	er	130	trajecten	gestart;	80	
procent	van	de	deelnemers	zette	een	stap	vooruit	op	de	Participatieladder;	25	procent	kwam	aan	het	
werk	en	slechts	15	procent	kende	een	terugval.	

	Inspirerende voorbeelden 
Activering

https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/een-nieuw-kompas-kampen-pioniert-met-een-integrale-verordening-voor-het-sociaal-domein
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/weet-wat-werkt-bij-toeleiding-naar-werk
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/hoe-apeldoorn-mensen-uit-de-wmo-beweging-krijgt
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/lekstroom-doorschakeling-hulpvraag-jongere-versnelt-door-opzet-jongerenloket
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/meer-mensen-met-milde-psychische-klachten-aan-het-werk-door-beter-luisteren
https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/succesvolle-gezamenlijke-aanpak-van-activering-naar-werk-door-patijnenburg-en-vitis-welzijn
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/zaanstad-en-utrecht-doorbreken-gestapelde-problemen-met-maatwerk
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Jongerenloket regio Lekstroom
Hoe	begeleid	je	jongvolwassenen	in	een	kwetsbare	positie	op	weg	naar	participatie	zonder	ze	onderweg	
kwijt	te	raken?	Met	een	integrale	aanpak.	De	regio	Lekstroom,	arbeidsmarktregio Midden-Utrecht,	richtte	
daarvoor	een	jongerenloket	in,	dat	in	één	jaar	ruim	600	jongeren	op	weg	hielp.	Bij	de	intake	is	zowel	
iemand	van	het	Werk	&	Inkomen	als	van	het	Regionaal	Meld-	en	Coördinatiepunt	voortijdig	school-
verlaten	aanwezig.	Zij	kijken	welke	hulpvraag	het	eerst	moet	worden	opgepakt.	Zo	nodig	worden	
ketenpartners	als	schuldhulp,	jongerenwerker	en	wijkteams	betrokken.			
De	succesfactor:	het	jongerenloket	laat	de	jongere	pas	los	als	alle	problemen	op	het	gebied	van	
onderwijs,	werk,	inkomen,	zorg	en	wonen	(de	big	5)	zijn	opgelost.	Het	idee	is	dat	als	de	verschillende	
ketenpartners	slimmer	samenwerken	en	erin	slagen	om	jongeren	op	weg	te	helpen,	op	een	later	
moment	hogere	kosten	worden	voorkomen.

Aandacht voor mensen met milde psychische problematiek in Groot-Amsterdam
In	de	arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam wordt	meer	aandacht	besteed	aan	mensen	met	milde	en	
matige	psychische	problematiek	(common mental disorder).	Het	betreft	een	groep	van	bijna	100.000	
mensen,	van	wie	zo’n	12.000	mensen	al	meer	dan	een	jaar	verzuimden	van	werk.	Eerst	is	onderzocht	wat	
er	nodig	is	om	te	zorgen	dat	mensen	met	CMD	aan	het	werk	komen	of	blijven.	Het	belangrijkste	is:	
luisteren	naar	wat	iemand	te	vertellen	heeft.	Samen	onderzoeken	wat	er	nodig	is	om	vooruit	te	komen	
en	waar	kansen	liggen.	Wat	ook	helpt,	is	ondersteuning	door	ervaringsdeskundigen.	Voor	mensen	met	
CMD	is	het	belangrijk	het	gevoel	te	hebben	dat	ze	op	basis	van	gelijkwaardigheid	samenwerken	met	
werkgever	en	professionals	van	ggz,	UWV	en	gemeente.	Bijvoorbeeld	door	middel	van	een	contract	
waarin	cliënt	en	instanties	afspreken	wie	wat	wanneer	doet.

Westlandse aanpak: van activering naar werk
In	het	Westland,	arbeidsmarktregio Haaglanden,	ontwikkelden	welzijnsorganisatie	Vitis	Welzijn	en	
re-integratieorganisatie	Patijnenburg	een	eigen	methodiek	om	mensen	met	een	grote	afstand	tot	de	
arbeidsmarkt	via	vrijwilligerswerk	aan	betaald	werk	te	helpen.	In	hun	methode	staan	de	mensen	om	
wie	het	gaat	en	hun	wensen	en	verlangens	centraal.	Eerst	worden	de	obstakels	in	beeld	gebracht	die	
cliënten	ervan	weerhouden	om	mee	te	doen	aan	(vrijwilligers)werk.	Elke	cliënt	gaat	met	de	nodige	
ondersteuning	aan	de	slag	met	een	plan	van	aanpak.	In	stappen	van	drie	maanden	worden	steeds	
nieuwe	doelen	gesteld	op	verschillende	levensgebieden.	De	aanpak	blijkt	succesvol.	Als	mensen	weten	
wat	ze	willen	en	wat	ze	daar	zelf	aan	kunnen	doen,	is	de	kans	op	een	duurzame	plaatsing	bij	een	
werkgever	het	grootst.		

City Deal Eenvoudig maatwerk voor gestapelde problemen
Samen	optrekken	om	inwoners	met	multiproblemen	te	bedienen	en	vastgelopen	casussen	los	te	
trekken.	Dat	is	de	gedachte	achter	de	City	Deal	Eenvoudig	maatwerk,	waarin	acht	gemeenten	
samenwerken,	waaronder	Utrecht	en	Zaanstad.	Aan	de	City	Deal-tafels	die	gemeenten	hebben	ingericht,	
zitten	vertegenwoordigers	van	alle	betrokken	partijen	in	het	sociale	domein:	van	zorgverzekeraars	en	
schuldhulporganisaties	tot	en	met	medewerkers	Werk	&	Inkomen,	CJIB	en	DUO.	Ze	komen	in	actie	als	
mensen	met	complexe	problemen	vastlopen	in	regels	en	weten.	De	deelnemers	hebben	het	mandaat,	de	
blik	en	de	vaardigheid	om	in	korte	tijd	doorbraken	te	forceren.	De	succesfactor:	doorzettingsmacht.		
De	gemeenten	die	deelnemen	aan	de	City	Deal	leren	van	elkaar	door	uit	de	casussen	die	ze	tegenkomen	
lessen	te	trekken.	De	City	Deal	liep	in	juli	2020	af,	maar	krijgt	mogelijk	een	vervolg.

https://www.samenvoordeklant.nl/sites/default/files/bestandsbijlage/Van activering naar werk.pdf
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Werkzame elementen activering
•	 Maatwerk	per	kandidaat	en	meer	vrijheid	voor	professionals	om	naar	iemands		
	 leefwereld	te	kijken.
•	 Ondersteuning	door	ervaringsdeskundigen.
•	 Onvoorwaardelijke	steun	en	vertrouwen.
•	 Veranderkundige	diagnose	in	plaats	van	een	medische:	kijken	wat	er	nodig	is	
	 voor	herstel	en	participatie.
•	 Integraal	persoonlijk	plan	en	een	stappenplan	met	rustige	aanloop.
•	 Deelnemers	gaan	op	zoek	naar	hun	talenten,	wat	ze	willen	aanpakken	en	hoe.
•	 Inzetten	beschikbare	tijd	van	zorgmedewerkers.
•	 Langdurige	nazorg	na	plaatsing	om	weer	snel	te	kunnen	ingrijpen.

Werkzame elementen activering genoemd in 2019
•	 Begeleiding	tijdens	werkfit-traject,	maar	ook	daarna	door	bijvoorbeeld	jobcoaches.
•	 Empowerment	van	cliënten.
•	 Snel	ingrijpen	met	een	integrale	aanpak.
•	 Werkgevers	ontzorgen	en	een	reëel	verhaal	over	de	kandidaat	vertellen.
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Sommige mensen kunnen wel betaald werk doen, maar alleen met zeer forse aanpassingen. Zo fors, 
dat redelijkerwijs niet van een werkgever kan worden verwacht dat hij die voor zijn rekening neemt. 
In dat geval kan voor de werknemer bij UWV een ‘advies Beschut Werk’ worden aangevraagd.

Beschut	werk	is	per	definitie	maatwerk,	vertellen	de	praktijkvoorbeelden.	Maatwerk	voor	cliënten	en	
maatwerk	voor	bedrijven	en	organisaties	die	plekken	voor	beschut	werk	aanbieden.	Tegelijkertijd		zijn	de	
arbeidsmarktregio’s	ook	bezig	om	vaste	werkwijzen	te	ontwikkelen	in	de	contacten	met		kandidaten,	
aanbieders	van	dagbesteding	en	VSO/Pro-scholen	en	werkgevers.

Twee	succesfactoren	springen	eruit.	In	de	eerste	plaats	een	klein,	dedicated	team,	met	teamleden	die	als	
een	spin	in	het	web	zitten	en	precies	weten	waar	en	bij	wie	ze	moeten	zijn.	In	de	tweede	plaats:	inzicht	
in	de	kandidaat.	Precies	weten	wat	iemand	kan	en	nodig	heeft	en	wat	voor	die	persoon	de	best	passende	
weg	is	naar	werk.

	Beschut	werk



12

Dagbesteding	naar	werk	–	Almere
Activering	naar	werk	in	Westland
Van	dagbesteding	naar	werk	–	Rijk	van	Nijmegen
Van	dagbesteding	naar	werk-	Noordoost-Brabant
Geen	afwijzingen	beschut	werk	–	Noordoost-Brabant

Almere zet twee adviseurs in voor beschut werk 
In	de arbeidsmarktregio Almere	is	een	klein	team	van	twee	accountadviseurs	voortdurend	bezig	om	
mensen	vanuit	de	dagbesteding	door	te	laten	stromen	naar	beschut	werk.	Dat	doorstromen	is	niet	
verplicht	maar	vrijwillig.	De	twee	teamleden	fungeren	als	spin	in	het	web.		Ze	kennen	alle	aanbieders	
van	dagbesteding,	VSO/Pro-scholen,	sociale	ondernemers	en	reguliere	bedrijven	én	de	cliënten	om		
wie	het	gaat.	Ze	zijn	gecertificeerd	om	de	loonwaarde	te	bepalen	en	slagen	erin	om	werkgevers	veel	
administratieve	rompslomp	uit	handen	te	nemen.	Kandidaten	starten	met	een	onbetaalde	proefperiode	
van	8	weken	en	krijgen	zo	nodig	meerdere	kansen	om	te	zien	welke	plek	bij	en	past.		

Westlandse aanpak: van activering naar werk
In	arbeidsmarktregio Haaglanden,	gebeurt	met	de	Westlandse	aanpak	iets	soortgelijks.	Een	klein	team	
van	twee	sleutelfiguren	is	in	de	lead.	De	mogelijkheden	en	wensen	van	betrokken	cliënten	staan	
centraal.	Ze	kijken	in	hun	netwerk	welk	bedrijf	of	organisatie	het	best	past.	

Nijmegen zet in op ontwikkeltraject
Maximale	participatie	op	de	arbeidsmarkt.	Dat	is	het	doel	van	de	route	‘Op	weg	naar	werk’	die	
arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen	heeft	ontwikkeld.	Cliënten	in	de	dagbesteding	krijgen	een	
ontwikkelarrangement	aangeboden.	Aan	de	hand	van	de	treden	van	de	Participatieladder	wordt	een	
ontwikkelpad	neergezet,	waarin	het	ontwikkelen	van	loonwaarde	of	zelfredzaamheid	centraal	staat.	
Voor	zo’n	arrangement	krijgt	een	aanbieder	3.200	euro	per	jaar.	Het	Werkbedrijf	werkt	met	circa		
twintig	aanbieders	en	een	vast	team	van	drie	consulten.	Dit	zorgt	voor	korte	lijntjes.	Het	streven	is	
dat	meer	mensen	dan	voorheen	(tot	2019	jaarlijks	ongeveer	10	procent)	vanuit	de	arbeidsmatige	
dagbesteding	naar	een	opleiding,	vrijwilligerswerk,	beschut	werk	of	betaald	werk	uitstromen.

Helderheid over criteria beschut werk in Den Bosch 
In	Den	Bosch,	arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant,	werken	UWV	en	het	gemeentelijke	werk-	en	
ontwikkelbedrijf	WeenerXL	nauw	samen.	Mensen	die	zich	aanmelden	voor	een	uitkering	worden	
begeleid	naar	een	werkplek	zo	dicht	mogelijk	bij	de	reguliere	arbeidsmarkt.	In	een	observatieperiode		
van	3	maanden	wordt	gekeken	wat	iemand	kan	en	nodig	heeft	en	wat	de	passende	weg	naar	arbeid	is.	
Bijvoorbeeld:	plaatsing	met	loonkostensubsidie	op	grond	van	het	Doelgroepregister,	reguliere	arbeid	
met	sollicitatie-ondersteuning,	arbeidsmatige	dagbesteding	of	beschut	werk.	De	samenwerking	heeft	
helderheid	gegeven	over	aanvragen	voor	beschut	werk.	Voorheen	werden	veel	aanvragen	door	het	UWV	
afgewezen,	zonder	dat	Weener	XL	begreep	waarom.	Voor	de	betrokkene	zelf	was	het	vaak	de	zoveelste	
teleurstelling.	Door	de	aanvragen	door	te	spreken,	zijn	de	criteria	voor	beschut	werk	zo	duidelijk	
geworden,	dat	aanvragen	vrijwel	nooit	meer	worden	afgewezen.

	Inspirerende voorbeelden 
 Beschut werk

https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/almere-organiseren-dagbestedingsinstellingen-ook-betaald-werk
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/mensen-aan-het-werk-krijgen-door-tevoorschijn-luisteren
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/heldere-route-richting-werk-rijk-van-nijmegen
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/binnen-een-jaar-van-dagbesteding-naar-werk
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/den-bosch-zijn-afwijzingen-beschut-werk-verleden-tijd
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Werkzame elementen beschut werk
•	 	Een	compact	team	voor	beschut	werk	en	doorstroming	van	dagbesteding	naar	werk,		

met	professionals	die	alles	en	iedereen	met	elkaar	verbinden.	
•	 	Een	ontwikkelingsarrangement	met	een	heldere	route	van	arbeidsmatige	dagbesteding	naar	

betaald	werk.	
•	 	Een	observatieperiode	waarin	professionals	kijken	wat	mensen	kunnen,	wat	ze	nodig	hebben	en	wat	

de	best	passende	weg	naar	arbeid	is.
•	 Een	netwerk	van	sociale	firma’s	die	bekend	zijn	met	beschut	werk

Werkzame elementen beschut werk genoemd in 2019
•	 Vroegtijdig	contact	met	de	leerlingen	van	de	VSO/Pro-scholen.
•	 Aandacht	voor	de	omgeving	(ouders)	en	privéomstandigheden	van	de	cliënt.
•	 Uitgaan	van	de	kandidaat,	niet	van	de	vacature.
•	 Goed	contact	met	UWV	over	de	aanvragen	Advies	Beschut	Werk.
•	 Organiseren	van	een	stage	of	traject	om	in	de	praktijk	te	zien	wat	iemand	in	zijn	mars	heeft.
•	 Een	traject	om	mensen	werkfit	te	maken.
•	 Voortdurend	contact	met	betrokken	werkgevers	of	een	netwerk	van	werkgevers.
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Een stap richting arbeidsmarkt begint voor werkzoekenden soms bij scholing. Maar ook werkenden 
hebben baat bij scholing om hun positie op de arbeidsmarkt te verstevigen. Scholing is er in  
allerlei vormen en wordt met heel veel creativiteit ontwikkeld en aangeboden. Op basis van de 
praktijkvoorbeelden zijn er twee trends als het gaat om de verbinding naar het onderwijs.

Leren in de praktijk
De	eerste	lijn	betreft	de	nadruk	op	leren	in	de	praktijk	bij	leerwerkbedrijven	of	eigen	‘scholen’,	zoals	het	
Opleidingshuis	in	Rijnmond,	het	Werklab	van	Afeer	in	Groningen	of	Werkleerbedrijf	Emco	in	Emmen	
(Drenthe).	Veel	regio’s	–	zoals	in	Amsterdam,	Midden-Limburg	en	Gorinchem	–	werken	met	de	
‘praktijkverklaring’	voor	mensen	die	nog	nooit	een	diploma	hebben	gehaald.	Een	praktijkverklaring	is	
een	‘diploma’	voor	één	of	meer	onderdelen	van	een	functie.	Zo’n	‘praktijkverklaring’	is	vaak	een	enorme	
opsteker	en	een	stimulans	om	daarna	nog	verder	te	leren.

Competenties en basisvaardigheden
De	tweede	lijn	betreft	de	aandacht	voor	competenties	of	basisvaardigheden	die	op	de	arbeidsmarkt	
worden	gevraagd.	Die	zijn	belangrijker	dan	inhoudelijke	(vak)kennis.	Bij	werkgevers	wordt	onderzocht	
welke	welke	competenties	zij	van	belang	vinden.	Soms	is	er	direct	overleg	met	een	bedrijf	of	een	sector,	
zoals	met	de	zorg	in	de	arbeidsmarktregio	Zwolle	of	een	detacheringsbedrijf	voor	de	taxibranche	in	de	
arbeidsmarktregio’s	Stedendriehoek	en	Noordwest-Veluwe.

Een	deel	van	de	projecten	en	processen	is	alleen	bedoeld	voor	mensen	met	grote	afstand	tot	de	
arbeidsmarkt.	Er	zijn	ook	regio’s	die	zich	richten	op	werkzoekenden	én	werkenden	tegelijk,	zoals	de	
arbeidsmarktregio’s	Groot-Amsterdam	en	Achterhoek.	Zij	sorteren	daarmee	voor	op	de	van-werk-naar-
werk-projecten	die	binnenkort	verwacht	worden.	

Aan de slag met praktijkverklaringen
Steeds	meer	regio’s	zijn	aan	de	slag	gegaan	met	de	praktijkverklaring,	nadat	de	Programmaraad	
hierover	in	2019	een	werkwijzer	publiceerde.	Er	wordt	dus	ook	steeds	meer	ervaring	opgedaan	met		
het	instrument.	

Zo	heeft	Midden-Limburg	ontdekt	dat	de	praktijkverklaring	ook	heel	goed	kan	worden	ingezet	als	
inwerkinstrument	voor	nieuwe	werknemers	van	een	bedrijf.	Groot-Amsterdam	merkt	dat	praktijk-
verklaringstrajecten	met	name	in	het	eerste	jaar	veel	overleg	en	voorbereiding	van	betrokken	
organisaties	vragen.	Maar	daarna	kan	het	als	standaardtraject	worden	opgenomen	in	het	
scholingsaanbod	van	bedrijven.	

Verbinding	onderwijs	
en	praktijkleren
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Betrokken partijen
In	vrijwel	alle	regio’s	zijn	de	volgende	partijen	betrokken:	gemeenten	en	UWV	of	WSP,	werkleerbedrijven	
en	uiteraard	de	roc’s.	Soms	worden	ook	sociaal-werkbedrijven,	de	leerwerkloketten	en	uitzendbureaus	
ingezet.	SBB	is	meestal	betrokken	bij	de	opzet	van	de	praktijkverklaringstrajecten.	

Bijzondere aanpakken
Een	bijzondere	aanpak	is	die	van	de	Radboud	Universiteit	Nijmegen,	die	studenten	met	een	
functiebeperking	ook	ná	hun	studie	begeleidt.		Het	naaiatelier	van	WerkSaam	Westfriesland	is	ook	
anders	dan	andere	projecten.	Het	leerwerkbedrijf	heeft	een	naaiatelier	opgezet	voor	mensen	uit	de	oude	
sociale	werkvoorziening,	beschut	werk	en	statushouders.	Aanvankelijk	was	het	bedoeld	om	naaiwerk	te	
doen	voor	Claudia	Sträter,	maar	er	zijn	inmiddels	ook	andere	opdrachtgevers.	
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Praktijkverklaring	goede	start	
Werkgever	centraal	Praktijkleren	Rijnmond
Boost	voor	praktijkverklaring	Midden-Limburg
Naaiatelier	Werksaam
Minder	uitval	zorgopleiding	Zwolle
Scholingsvouchers	

Praktijkverklaring blijkt goede start in Groot-Amsterdam
Voor	mensen	die	nog	nooit	een	diploma	hebben	gehaald,	is	de	‘praktijkverklaring’	een	enorme	opsteker	
én	stimulans	om	verder	te	leren.	Zo	blijkt	uit	de	3-jarige	pilot	‘Praktijkleren	met	een	praktijkverklaring’,		
in	onder	meer	de	arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam.	De	praktijkverklaring	maakt	werk-	en	
leerervaringen	aantoonbaar.	Doordat	de	praktijkverklaring	aansluit	bij	de	werkprocessen	die	zijn	
omschreven	in	de	verschillende	ROC-opleidingen,	kunnen	mensen	direct	verder	met	een	vervolgcursus	
of	opleiding.	Een	praktijkverklaringstraject	vraagt	goede	samenwerking	tussen	gemeente,	bedrijven,	
uitzendbureaus	en	mbo-instellingen.	In	het	begin	is	er	veel	overleg	nodig,	maar	als	traject	en	
voorwaarden	eenmaal	geregeld	zijn,	wordt	het	makkelijk	om	werknemers/	uitzendkrachten	zo’n		
traject	aan	te	bieden.

Zes leertrajecten met praktijkverklaring in Rijnmond
Arbeidsmarktregio Rijnmond	biedt	zes	verschillende	leertrajecten	aan	waarin	werkzoekenden		
een	praktijkverklaring	kunnen	behalen.	De	doelgroep	zijn	met	name	werkzoekenden	die	onder		
de	Participatiewet	vallen.	De	trajecten	worden	georganiseerd	door	het	participatiebedrijf	van	de	
gemeenten	Maassluis,	Schiedam	en	Vlaardingen	en	het	leerwerkbedrijf	van	de	gemeente	Nissewaarde.	
De	zes	trajecten	zijn	ingericht	op	basis	van	de	wensen	van	werkgevers	in	verschillende	branches.		
Zij	hebben	aangegeven	welke	werknemers-	en	basisvakvaardigheden	zij	zoeken.	Dit	is	vertaald	naar	
werkprocessen	in	het	mbo-kwalificatiedossier.	Het	traject	duurt,	afhankelijk	van	de	leerbaarheid	van		
de	kandidaat,	twee	tot	zes	maanden.	Naast	de	gemeenten	doen	ook	UWV,	SBB,	de	leerwerkloketten	en	
mbo-instellingen	mee.	De	doelstelling	die	Rijnmond	wil	behalen,	is	150	praktijkverklaringen	per	jaar.	

Coronatijd geeft pilot met praktijkleren een boost
Arbeidsmarktregio Midden-Limburg	doet	ook	mee	met	de	pilot	Praktijkleren	met	de	praktijkverklaring.		
De	coronatijd	heeft	de	pilot	heeft	zelfs	een	boost	gegeven.	Met	een	aantal	aanpassingen	kunnen	
deelnemers	gewoon	door	met	hun	leertraject.	Alle	praktische	zaken	rond	het	traject	zijn	zoveel	mogelijk	
vereenvoudigd	en	gedigitaliseerd.	Zo	zijn	er	een	stuk	minder	bedrijfsbezoeken	doordat	de	jobcoach	de	
taken	van	de	trajectbegeleider	van	de	mbo-opleiding	en	van	de	adviseur	werkgeversdienstverlening	
grotendeels	voor	zijn	rekening	neemt.	Het	leertraject	praktijkleren	bevalt	zo	goed	dat	bedrijven		
het	nu	ook	als	inwerkinstrument	gebruiken	voor	nieuwe	werknemers.	Een	functie	wordt	naast	de	
werkprocessen	in	het	kwalificatiedossier	van	SBB	gelegd	en	omgezet	naar	een	instructieboek	waarmee	
de	persoon	in	kwestie	aan	de	slag	kan.	De	werkgever	krijgt	zo	inzicht	in	de	kwaliteiten	en	de	(vak)
vaardigheden	van	de	kandidaat.	Als	alle	onderdelen	zijn	afgevinkt,	is	de	inwerkperiode	voorbij.

Inspirerende voorbeelden     
verbinding onderwijs en praktijkleren

https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/praktijkverklaring-geeft-een-goede-start
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/rijnmond-stelt-wensen-werkgever-centraal-bij-praktijkleren
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/midden-limburg-geeft-corona-de-praktijkverklaring-een-boost
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/geduld-vakkennis-en-vertrouwen-laten-het-naaiatelier-van-werksaam-floreren
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/op-het-ene-moment-moet-je-iemand-aanraken-en-even-later-mag-je-niet-binnen-anderhalve
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/scholingsvouchers-voor-achterhoekers-zonder-toegang-tot-scholing
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Praktijkleren in naaiatelier in Westfriesland
Praktijkleren	gebeurt	ook	in	het	naaiatelier	van	WerkSaam	Westfriesland,	in	arbeidsmarktregio Noord-
Holland.	Kledingmerk	Claudia	Sträter	wilde	een	deel	van	zijn	productie	naar	Nederland	halen	en	klopte	
hiervoor	aan	bij	WerkSaam.	Dat	leek	WerkSaam	een	leuk	idee,	maar	het	bleek	een	hele	uitdaging	om	
hoogwaardig	naaiwerk	te	leveren.	Je	hebt	een	vakman/vrouw	nodig	die	kan	aansturen,	opleiden	en	
begeleiden,	maar	ook	een	vaste	kern	van	mensen	uit	de	werkvoorziening	of	een	beschutte	werkplek	die	
de	capaciteit	en	kwaliteit	hebben	om	het	werk	uit	te	voeren.	Met	alleen	maar	tijdelijk	personeel	is	dat	
niet	te	doen.	De	aanloopperiode	kostte	daardoor	meer	tijd	dan	gedacht.	Daarna	brak	het	coronavirus	uit	
en	hield	het	werk	voor	Claudia	Sträter	even	op.	Inmiddels	heeft	het	naaiatelier	een	aantal	andere	
klanten	binnengehaald,	waardoor	het	minder	afhankelijk	is	van	één	klant.	Ook	is	er	een	belangrijk	doel	
bereikt:	de	mensen	die	een	leer-werkstage	in	het	naaiatelier	doen,	blijken	gemakkelijk	hun	weg	te	
vinden	naar	werk,	onder	meer	bij	zeilmakerijen,	wasserijen,	verstelhuizen	en	een	tentenfabrikant.	

Minder uitval zij-instromers zorgopleidingen Zwolle
In	de	arbeidsmarktregio Zwolle	zagen	ze	een	hoge	uitval	(15	procent)	onder	zij-instromers	die	de	beroeps-
begeleidende	leerweg	(BBL)	Zorg	&	Welzijn	wilden	volgen.	Mensen	bleken	slecht	voorbereid	op	het	
onregelmatige,	mentaal	zware	werk	en	de	vele	uren	thuisstudie.	Daar	is	iets	op	bedacht.	Zij-instromers	
volgen	nu	eerst	een	voorbereidende	stage	om	te	ontdekken	of	de	zorg	echt	iets	voor	hen	is.	In	dat	
voortraject	krijgen	ze	intensieve	persoonlijke	begeleiding	en	coaching.	Het	uitvalpercentage	in	de		
eerste	groep	waar	dit	werd	toegepast	was	nog	1	op	20	deelnemers.	VWS	heeft	het	project	van	het		
Zwolse	samenwerkingsverband	tussen	acht	zorginstellingen,	het	WSP,	beroepsopleiders,	UWV	en	
gemeenten	in	2020	uitgeroepen	tot	‘koploper’	als	het	gaat	om	werken	aan	de	zorg.	

Achterhoeks Fonds verstrekt scholingsvouchers
In	de	arbeidsmarktregio	Achterhoek	gaat	in	november	2020	een	talentontwikkelingsfonds	van	start		
om	alle	werkenden	en	werkzoekenden	in	de	regio	de	kans	te	geven	zich	bij	te	scholen	in	hun	eigen	vak	of	
om	te	scholen	naar	een	ander	vak,	als	er	in	hun	eigen	sector	geen	werk	is.	Het	Achterhoeks	Fonds	voor	
Talentontwikkeling	richt	zich	op	werkenden	en	werkzoekenden	die	niet	via	hun	werkgever,	een	O&O-
fonds	of	de	gemeente	toegang	hebben	tot	scholing	en	deelt	scholingsvouchers	uit.		
Het	gaat	bijvoorbeeld	om	mensen	in	laagbetaalde	beroepen	en	zzp’ers.	Voorwaarde	is	dat	het	
scholingstraject	kans	geeft	op	werk	in	een	sector	waar	mensen	nodig	zijn.	De	Achterhoek	wil	daarmee	
een	boost	geven	aan	de	leercultuur	in	de	regio	en	hoopt	tevens	te	bereiken	dat	moeilijk	te	vervullen	
vacatures	in	sectoren	als	techniek,	ict	en	zorg	worden	ingevuld.	



18

Werkzame elementen onderwijs
•	 	Wensen	van	de	werkgever	vertalen	naar	werkprocessen	in	het	kwalificatiedossier.	In	het	algemeen:	

omschrijven	van	talenten	en	competenties.
•	 Opzetten	van	een	uniform	werkproces	voor	alle	leerlijnen.
•	 	Het	leertraject	Praktijkleren	in	Rijnmond	is	afgestemd	op	de	vraag	van	werkgevers.	Zo	sluiten	de	

vraag	vanuit	de	markt	en	het	aanbod	van	werkzoekenden	precies	op	elkaar	aan.
•	 	Zuid-Limburg	maakte	de	praktische	zaken	rond	het	praktijkleren	eenvoudiger	en	digitaal.	Dat	hielp	

in	coronatijd,	maar	is	wellicht	ook	in	gewone	omstandigheden	nuttig.	
•	 	Een	voorbereidende	stage	helpt	zij-instromers	om	zich	voor	te	bereiden	op	een	(zorg)opleiding	en	te	

ontdekken	of	die	bij	hen	past.

Werkzame elementen onderwijs genoemd in 2019
•	 Intensief	contact	met	de	VSO/Pro-scholen	en	de	leerlingen.
•	 Werken	met	praktijkverklaringen	voor	mensen	die	anders	waarschijnlijk	geen	diploma	zouden	halen.
•	 Scholing	voor	statushouders.
•	 Zoveel	mogelijk	aansluiten	bij	bestaande	infrastructuur	en	systematiek.
•	 Onderwijs	als	onderdeel	van	sectorplannen	voor	branches	met	grote	personeelstekorten.
•	 	Stapelen	van	financiële	regelingen	voor	leren	en	werken	en	deze	in	één	blok	inzetten	en	niet	per	

deelnemer	zodat	uiteindelijk	meer	trajecten	gefinancierd	kunnen	worden.
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Geen werkzoekenden aan het werk zonder werkgevers. Daarom bieden alle arbeidsmarktregio’s 
werkgeversdienstverlening. De aandacht voor de werkgevers is de afgelopen twee jaar fors 
toegenomen, zo valt op te maken uit het aantal praktijkvoorbeelden waarin dit thema aan bod komt.

Bij	het	doornemen	van	de	praktijkvoorbeelden	springen	er	vier	zaken	uit	die	je	zou	kunnen	zien	als	
randvoorwaarden	voor	een	goede	aanpak.	

Goed beeld van de behoeften
Om	te	beginnen	moeten	de	ketenpartijen	Werk	&	Inkomen	een	goed	beeld	hebben	van	de	vraag	en	de	
behoeften	van	werkgevers.	In	de	Limburgse	arbeidsmarktregio’s	spreekt	men	zelfs	van	‘Samen	met	de	
werkgever	hr-vraagstukken	oplossen’.	

Ontzorging
Ontzorging	is	ook	een	belangrijk	punt.	Dat	gebeurt	op	verschillende	manieren.	Door	uniformering	van	
instrumenten,	procedures	en	formulieren.	Iets	dat	je	zou	kunnen	vertalen	als	‘grotere	voorspelbaarheid’.	
Daarnaast	is	het	goed	dat	iedere	werkgever	één	contactpersoon	heeft	die	het	overzicht	heeft	en	die	de	
werkgever	altijd	kan	mailen	of	bellen.	

Ook	na	de	plaatsing	dient	er	één	aanspreekpunt	te	zijn	voor	als	er	wat	misgaat	of	als	er	vragen	zijn.	In	
Midden-Brabant	krijgen	werkgevers	die	het	avontuur	van	de	‘open	hiring’	aandurven	voor	drie	maanden	
een	life	coach	vergoed;	een	professional	die	zo	nodig	kan	ingrijpen	en	de	werknemer	ondersteunt	bij	
problemen	in	de	privé-situatie.	In	Amersfoort	strijkt	een	trajectbegeleider	baan	eventuele	plooien	glad	
en	zorgt	er	zo	voor	dat	werknemers	na	de	bemiddeling	duurzaam	aan	het	werk	blijven.	De	
beschikbaarheid	van	zo’n	begeleider	trekt	werkgevers	over	de	streep	om	iemand	met	afstand	tot	de	
arbeidsmarkt	in	dienst	te	nemen	en	een	contract	voor	onbepaalde	tijd	te	geven.

Proces
Veel	regio’s	hanteren	in	hun	proces	een	soort	tussenfase	tussen	werkloosheid	en	werk.	Die	kan	
bijvoorbeeld	bestaan	uit	een	periode	van	voorbereiding	waarin	kandidaten	via	bijeenkomsten	en	video’s	
kennis	maken	met	het	bedrijf	en	het	werk.	Dit	gebeurde	bijvoorbeeld	bij	het	aan	de	slag	helpen	van	33	
mensen	bij	Mainfreight	in	Rivierenland.	De	regio	Rijnmond	is	drukdoende	met	trajecten	waarin	
werkzoekenden	een	praktijkverklaring	kunnen	behalen.	Dit	proces	voorziet	ook	in	een	voortraject	om	
werkgever	te	ontlasten.	Taxiwerq,	de	grootste	uitzendorganisatie	voor	taxichauffeurs,	voorziet	in	een	
proefplaatsing	van	twee	maanden	voor	minimaal	52	uur	per	maand.	En	werkgevers	in	de	regio	Midden-
Limburg	zetten	de	praktijkverklaring	in	als	inwerkinstrument	voor	nieuwe	werknemers.

	Werkgeversdiensverlening



20

Promotie
Verschillende	regio’s	hebben	ontdekt	dat	niemand	een	werkgever	beter	kan	overtuigen	van	het	belang	
van	inclusieve	organisaties	dan	een	collega-werkgever.	In	West-Brabant	worden	bedrijven	bij	elkaar	
gezet	in	zogenoemde	branchestraten,	zodat	ze	van	elkaar	kunnen	leren.	In	Limburg	wordt	werkgevers	
gevraagd	om	tijdens	events	te	vertellen	over	hun	ervaringen.	

Competenties in plaats van vacatures
Een	duidelijke	trend	is	het	denken	in	termen	van	competenties	in	plaats	van	cv’s	en	vacatures.	Dit	sluit	
nauw	aan	bij	de	wijze	van	matching	die	inmiddels	steeds	meer	wordt	ingezet.	In	enkele	
arbeidsmarktregio’s	worden	werkgevers	getraind	om	hun	vacatures	te	vertalen	naar	benodigde	talenten	
en	competenties.

Landelijke arrangementen
Het	Schakelpunt	Landelijke	Werkgevers	organiseert	samen	met	de	arbeidsmarktregio’s	arrangementen	
voor	bedrijven	met	vestigingen	in	meerder	regio’s	die	mensen	met	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	in	dienst	
willen	nemen.	Dit	om	te	voorkomen	dat	ze	in	alle	regio’s	met	allerlei	verschillende	regelingen	en	
voorwaarden	te	maken	krijgen.	Een	mooi	voorbeeld	van	zo’n	arrangement	is	dat	tussen	A.S.	Watson	
–	bekend	van	het	Kruidvat	–	en	33	arbeidsmarktregio’s	en	360	gemeenten.	
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Landelijke	afspraken	met	A.S.	Watson
Kijken	naar	skills	in	Amsterdam
Regionaal	actieplan	West-Brabant
33	mensen	tegelijk	aan	het	werk	in	Rivierenland
Werkzoekenden	de	regie	in	Gorinchem
Nijmeegse	universiteit	laat	afstudeerders	niet	los	
Limburgse	regio’s	matchen	op	competenties
Iedereen	kan	taxichauffeur	worden	bij	Taxiwerq
Veel	mensen	aan	het	werk	bij	de	Afsluitdijk
Werkgever	centraal	bij	het	praktijkleren	in	Rijnmond
Corona	boost	praktijkverklaring	in	Midden-Limburg
Minder	uitval	zorgopleiding	in	Zwolle	
Taskforce	ondernemers	in	West-Friesland
WIJIJ	en	HIVE	slaan	de	handen	ineen
Een	Corona-loket	voor	ondernemers	in	Utrecht	
Scholingsvouchers	in	de	Achterhoek
Parttime	inkomsten	verrekenen
Peercoaches
Life	coach	Open	Hiring
Trajectbegeleider	Baan

Peercoaches nemen hun eigen ervaring mee
De	beste	jobcoaches	zijn	misschien	wel	de	mensen	die	zelf	ervaring	hebben	met	kwetsbaarheden	en	
beperkingen	en	weten	hoe	het	is	om	aan	de	zijlijn	te	staan.	Dat	is	de	gedachte	achter	de	peercoach-
formule	van	ImPower.	Het	begon	in	2014	als	een	pilotproject	vanuit	Nuon,	in	samenwerking	met		
Philips,	Alliander	en	de	gemeente	Amsterdam.	Het	idee	was	om	jongeren	met	een	arbeidsbeperking	de	
kans	te	geven	om	andere	jongeren	met	een	arbeidsbeperking	te	helpen	om	actief	te	worden	op	de	
arbeidsmarkt.	Inmiddels	draait	de	1-jarige	opleiding	voor	peercoaches	in	Amsterdam,	Rotterdam	en	
Arnhem	en	is	ImPower	met	andere	gemeenten	in	gesprek	om	ook	daar	met	een	opleiding	te	starten.		
De	doelgroep	zijn	mensen	met	een	afstand	tot	de	arbeidsmarkt.	ImPower	werkt	nauw	samen	met	
gemeenten	en	een	aantal	grote	bedrijven.	ImPower	helpt	de	bedrijven	onder	meer	om	aan	hun	social-
return-on-investment	verplichtingen	te	voldoen.

Life coach voor Brabantse bedrijven die Open Hiring aandurven
Aan	een	baan	beginnen	zonder	sollicitatiegesprek,	dat	is	de	gedachte	open	hiring.	Het	idee	werd	in	
maart	2019	door	de	Start	Foundation	in	Nederland	gelanceerd.	Werkgevers	delen	hun	vacatures,	mensen	
besluiten	zelf	of	ze	geschikt	zijn	en	zetten	hun	naam	op	een	wachtlijst.	Zodra	iemands	naam	bovenaan	
de	lijst	staat,	mag	hij	aan	de	slag.	Dus	geen	selectie	vooraf,	geen	intermediairs,	geen	sollicitatie-
gesprekken.	Maar	wel	een	onafhankelijke	life	coach	die	ervoor	zorgt	dat	mensen	die	aan	het	werk	gaan	
ook	aan	het	werk	blíjven.	De	life	coach	helpt	zowel	de	werkgever	als	de	werknemer	om	barrières	op	te	
ruimen	die	werkbehoud	in	de	weg	staan.	Ook	regelt	hij	vergoedingen	en	subsidies	en	geeft	hij	de	
werkgever	advies.	

Inspirerende voorbeelden     
 Werkgeversdiensverlening

https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/een-arrangement-met-bijna-duizend-winkels
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/metropoolregio-amsterdam-kijken-naar-skills-leidt-tot-meer-matches
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/perspectief-op-werk-west-brabant-anders-denken-en-leren-door-te-doen
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/rivierenland-een-klap-33-mensen-aan-het-werk
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/gorinchem-hebben-de-werkzoekenden-de-regie-handen
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/nijmeegse-universiteit-laat-haar-studenten-niet-los
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/limburgse-regios-matchen-op-basis-van-competenties
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/taxiberoep-voor-velen-weggelegd
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/grote-kansen-voor-social-return-bij-megaklus-afsluitdijk
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/rijnmond-stelt-wensen-werkgever-centraal-bij-praktijkleren
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/midden-limburg-geeft-corona-de-praktijkverklaring-een-boost
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/op-het-ene-moment-moet-je-iemand-aanraken-en-even-later-mag-je-niet-binnen-anderhalve
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/westfriese-taskforce-helpt-ondernemers-door-coronacrisis-heen
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/wijij-en-hive-slaan-handen-ineen-naast-matching-nu-ook-scholing-voor-de-arbeidsmarkt-van
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/utrechts-corona-maatwerkloket-voor-ondernemers-het-mes-snijdt-aan-twee-kanten
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/scholingsvouchers-voor-achterhoekers-zonder-toegang-tot-scholing
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/parttime-inkomsten-verrekenen-het-kan-makkelijker
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/parttime-inkomsten-verrekenen-het-kan-makkelijker
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/een-life-coach-voor-bedrijven-midden-brabant-die-open-hiring-aandurven
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/de-trajectbegeleider-baan-maakt-werk-amersfoort-bestendig
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Ondernemers	in	Midden-Brabant	die	mensen	in	dienst	nemen	via	open	hiring,	kunnen	drie	maanden	
gratis	gebruik	maken	van	een	life	coach.	Dit	wordt	betaald	door	Start	Foundation	en	het	Ondernemers-
Akkoord	Midden	Brabant.	De	life	coach	gaat	in	gesprek	met	de	HR-afdeling,	de	directie	en	het	kader-
personeel,	om	te	kijken	hoe	bij	het	hele	bedrijf	de	balans	tussen	werk	en	privé	van	werknemers		
beter	kan.	

Trajectbegeleider baan maakt werk in Amersfoort bestendig
In	Amersfoort	werpt	de	inzet	van	een	trajectbegeleider	baan	(TBB)	vruchten	af.	De	TBB	geeft	nazorg	als	
mensen	met	een	arbeidsbeperking	in	een	bedrijf	geplaatst	zijn.	Hij	bouwt	een	band	op	met	de	cliënt	en	
de	werkgever	en	blijft	langdurig	betrokken.	Doordat	werkgevers	worden	ontzorgd,	durven	zij	het	beter	
aan	om	iemand	met	een	arbeidsbeperking	een	vast	contract	te	geven.	Het	traject	stopt	zodra	iemand	
zelf	het	minimumloon	kan	verdienen.	Omdat	het	WSP	contact	met	de	werkgever	houdt,	kan	de	TBB	snel	
inspringen	als	er	toch	weer	een	vraag	is.	De	gemeente	Amersfoort	is	ervan	overtuigd	dat	de	inzet	van	
TBB’ers	meerwaarde	en	kostenbesparing	oplevert.

Westfriese taskforce helpt ondernemers door coronacrisis 
In	het	begin	van	de	coronacrisis	stonden	arbeidsmarktregio’s	voor	de	vraag:	hoe	kunnen	we	
ondernemers	en	hun	personeel	het	beste	helpen?	In	West-Friesland	bundelden	private	en	publieke	
partijen	hun	krachten	in	de	Taskforce	Katapult.	Zij	geven	samen	voorlichting,	pakken	knelpunten		
aan	en	nemen	het	initiatief	voor	acties.	Ondernemer	kunnen	met	vragen	en	knelpunten,	bijvoorbeeld	
over	de	steunregelingen	NOW	en	TOZO,	terecht	bij	de	online	Corona	InfoDesk	en	het	Corona	Meldpunt.	
De	taskforce	zet	zich	in	om	sectoren	waar	mensen	nu	zonder	werk	zitten,	zoals	de	detailhandel,	
evenementensector	en	de	horeca,	te	koppelen	aan	branches	waar	nu	juist	meer	mensen	nodig	zijn,		
zoals	de	agrarische	sector.	Het	WSP	heeft	en	geeft	inzicht	in	de	sectoren	waar	nog	wel	baan-
mogelijkheden	zijn,	onder	meer	via	de	website	NHN	werkt	door.	Daarnaast	verkent	de	taskforce	
initiatieven	om	ondernemers	op	de	lange	termijn	te	ondersteunen.	

Utrechts corona-maatwerkloket voor ondernemers
Ook	de	arbeidsmarktregio	Utrecht	heeft	een	corona-maatwerkloket	geopend	om	ondernemers	een	
luisterend	oor	en	advies	te	bieden.	Het	loket	wijst	ondernemers	die	dreigen	vast	te	lopen,	de	weg	naar	
de	juiste	persoon	of	regeling,	binnen	de	organisatie	of	bij	de	Utrecht	Regio	Economische	Corona	Alliantie	
(Ureca).	De	alliantie	bestaat	uit	lokale	bedrijven	en	overheden	die	gratis	hulp	en	advies	bieden	aan	
ondernemers	met	problemen.	De	provincie	verstrekt	vouchers	waarmee	ondernemers	zo	nodig	een	
uitgebreider	advies	kunnen	krijgen,	bijvoorbeeld	van	een	accountant	of	jurist.	Het	bijeffect	van	de	crisis	
is	dat	gemeentelijke	afdelingen,	UWV	en	ondernemers	ineens	veel	meer	samenwerken.	Door	de	aanpak	
van	de	crisis	ontstaan	vanzelf	verbindingen.



23

Werkzame elementen werkgeversdienstverlening
•	 Eén	aanspreekpunt	voor	werkgever	voor	én	na	plaatsing
•	 Ook	na	plaatsing	contact	blijven	houden	met	werkgever	en	werknemer
•	 Werkgevers	betalen	voor	de	dienstverlening	maar	krijgen	invloed	op	de	doorontwikkeling	van		
	 het	matching-platform
•	 Processen	vereenvoudigen	en	digitaliseren
•	 	Heldere	afspraken	en	goede	rolverdeling	tussen	de	professionals	en	partijen	die	bij	de	

dienstverlening	betrokken	zijn.
•	 In	Corona-tijd:	bedrijfsbezoeken	van	verschillende	partijen	combineren	of	namens		
	 meerdere	partijen	gaan.
•	 	Coronatijd	biedt	de	kans	om	uitwisseling	van	mensen	te	stimuleren	tussen	branches	die	mensen	

over	hebben	en	die	mensen	nodig	hebben.
•	 De	coronacrisis	versterkt	de	samenwerking	tussen	gemeente,	UWV	en	bedrijven.

Werkzame elementen werkgeversdienstverlening genoemd in 2019:
•	 Er	is	een	netwerk	van	werkgevers	die	wel	wat	extra’s	willen	doen.
•	 Consulenten	spreken	de	taal	van	de	bedrijven	en	zijn	werkgeversgericht,	afspraak	is	afspraak.
•	 Een	eenduidige,	gestroomlijnde	dienstverlening:	één	loket	en	werkprocessen	en	instrumenten		
	 zijn	geharmoniseerd.
•	 Publieke	partijen	kennen	hun	bestand.
•	 	Intensief	contact,	relatiebeheer,	elkaar	kennen	en	vertrouwen	etc.	worden	veelvuldig	genoemd	als	

werkzame	elementen.	
•	 Er	is	nazorg	na	plaatsing.
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Veel projecten en processen die de afgelopen twee jaar in het licht zijn gezet, betreffen matching: het 
efficiënt bijeenbrengen van de vraag van werkgevers en het aanbod van werkzoekenden. Verreweg 
de meeste voorbeelden dateren van voor de uitbraak van de coronapandemie en gaan dus nog uit 
van een krappe arbeidsmarkt. Inmiddels ligt het accent op het overbrengen van werknemer uit 
krimpsectoren naar groeisectoren. 

Sinds	corona	ertoe	heeft	geleid	dat	sommige	sectoren	vrijwel	stilliggen	en	andere	juist	groeien,	is	er		
veel	aandacht	voor	intersectorale	mobiliteit.	Dit	komt	in	een	aantal	praktijkvoorbeelden	aan	de	orde,	
zoals	het	verhaal	over	het	Achterhoeks	Fonds	voor	Talentontwikkeling,	dat	vouchers	verstrekt	zodat	
werkzoekenden	en	werkenden	zich	kunnen	her-	of	bijscholen	voor	een	sector	waar	werk	is.	Het	speelt	
ook	in	het	verhaal	over	de	Taskforce	Katapult	in	Noord-Holland	Noord.	Ook	het	House	of	Skills	in	
Amsterdam	richt	zich	nadrukkelijk	op	mobiliteit	tussen	beroepen	die	qua	competenties	dicht	bij	elkaar	
liggen.	Zo	blijkt	een	hotelreceptioniste	met	haar	gevoel	voor	gastvrijheid	ook	uitstekend	te	kunnen	
functioneren	achter	de	balie	van	een	ziekenhuis.	

De	zestien	verhalen	waarin	matching	een	rol	speelt,	laten	ruwweg	twee	basale	aanpakken	zien.	

Open hiring
De	eerste	is	open	hiring:	een	aanpak	waarbij	een	werkgever	‘ongezien’	één	of	meer	kandidaten	in	dienst	
neemt.	Daarbij	wordt	soms	gekeken	of	er	nog	een	korte	scholing	of	opleidingstraject	nodig	is	om	de	
nieuwe	werknemer	goed	zijn	werk	te	kunnen	laten	doen.	Arbeidsmarktregio	Midden-Brabant	biedt	
werkgevers	die	open	hiring	aandurven	voor	drie	maanden	een	life	coach	aan,	die	barrières	helpt	
opruimen	zodat	de	kandidaat	die	aan	het	werk	gaat,	ook	aan	het	werk	blijft.	

Open	hiring	wordt	meestal	ingezet	als	er	een	concrete	vraag	ligt	van	een	bedrijf,	branche	of	sector.	
Iedereen	is	welkom,	ongeacht	je	voorgeschiedenis,	je	opleiding	of	je	ervaring.	Andere	projecten	
gebruiken	elementen	van	open	hiring,	zoals	het	ongezien	aannemen	van	mensen.	Zo	is	het	de	
organisatie	voor	werk	en	inkomen	Werkzaak	en	Randstad	Participatie	in	de	arbeids-marktregio	
Rivierenland	gelukt	om	in	korte	tijd	33	mensen	te	plaatsen	bij	logistiek	dienstverlener	Mainfreight.		
Ook	bij	de	werving	voor	het	project	Versterking	Afsluitdijk	en	de	aanpak	om	taxichauffeurs	te		
werven	ziet	de	werkgever	wel	wie	zich	meldt.	Maar	in	deze	drie	gevallen	is	er	wel	sprake	van		
voorselectie	door	een	extern	bureau,	waarmee	het	formeel	geen	open	hiring	is.

Skills en vaardigheden
De	tweede	trend	is	matching	op	basis	van	skills	en	vaardigheden	in	plaats	van	op	opleiding	en	werk-
ervaring.	Soms	worden	ook	de	talenten	van	kandidaten	in	kaart	gebracht,	soms	juist	hun	interesses,	
maar	daar	zit	vermoedelijk	veel	overlap	tussen.	Het	achterliggende	idee	is	dat	er	veel	meer	beroepen	
binnen	bereik	liggen	als	je	op	talenten	en	competenties	matcht.	Voorwaarde	is	wel	dat	werkgevers	leren	
hun	vacatures	te	formuleren	in	termen	van	competenties.	

Deloitte	Consulting	heeft	een	codering	van	competenties	uitgewerkt	waar	onder	meer	de	arbeids-
marktregio	Groot-Amsterdam	mee	werkt.	Ook	in	Gorinchem,	regio	Rivierenland,	wordt	met	een	
matchingsplatform	gewerkt.	Werkzoekenden	krijgen	de	kans	om	zelf,	vrijwillig,	online	hun	profiel	in		
te	vullen	en	een	portfolio	op	te	bouwen	van	competenties,	voorkeuren	en	beschikbaarheid.

	Matching
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Zelf de regie
Wat	helpt	bij	matching	is	dat	werkzoekenden	zelf	de	regie	hebben.	Bij	het	Groningse	sociaal	werkbedrijf	
Afeer	zijn	het	de	werkzoekenden	zelf	die	een	persoonlijke	e-portfolio	aanleggen	met	competenties,	
vaardigheden,	ontwikkelmogelijkheden	en	beschikbare	vacatures.	Ook	in	Gorinchem	hebben	werk-
zoekenden	zelf	de	regie:	ze	doen	online	testen	om	hun	competenties	en	vaardigheden	scherp	te	krijgen	
en	vullen	zelf	hun	profiel.	Wel	is	er	een	intake-team	dat	de	informatie	helpt	aanscherpen.	

Scholing
Als	de	vaardigheden	eenmaal	in	kaart	zijn	gebracht,	kan	blijken	dat	er	kennis	of	vaardigheden	missen	
om	écht	in	een	nieuwe	sector	of	nieuwe	beroep	aan	de	slag	te	kunnen.	Er	is	dan	aanvullende	scholing	op	
een	opleiding	nodig.	Bij	veel	projecten	is	er	dan	ook	een	combinatie	met	opleidingen	en	cursussen.	
Matchingplatform	WIJIJ	in	Gorinchem	werkt	samen	met	de	community	HIVE,	die	gratis	opleidingen	en	
trainingen	aanbiedt	en	ook	actief	is	in	Zeeland,	West-Brabant,	Amsterdam,	Zuid-Holland	en	Gelderland.

Specifieke doelgroep of niet
Veel	van	de	matchingsplatforms	staan	open	voor	alle	werkzoekenden,	en	zelfs	voor	zzp’ers	en	
werkenden.	Een	aantal	van	de	zestien	projecten	richt	zich	op	een	specifieke	doelgroep,	zoals	leerlingen	
van	VSO/Pro-scholen,	mensen	met	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	of	kandidaten	voor	de	Banenafspraak.

Werken vanuit de vraag of vanuit het aanbod
Bij	het	project	Versterking	Afsluitdijk	staat	de	vraag	van	de	werkgevers	juist	centraal.	De	bouw-
combinatie	en	onderaannemers	bieden	tijdens	de	uitvoering	plek	voor	wel	130	tot	140	banen	in	het	
kader	van	social	return	on	investment.	Als	er	een	plek	wordt	aangeboden,	komt	de	Regiegroep	Afsluitdijk	
Werkt!	In	actie	om	geschikte	kandidaten	te	vinden.	In	andere	voobeelden	staat	juist	de	kandidaat	met	
zijn	competenties	en	vaardigheden	centraal	en	wordt	geprobeerd	daar	een	werkplek	bij	te	vinden.		
De	voorkeur	voor	het	een	of	ander	hangt	samen	met	de	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	van	de	kandidaten.	
Hoe	grote	die	afstand,	hoe	meer	maatwerk	nodig	is.	

Hobbels bij matching
Er	zijn	hobbels	die	matching	in	de	weg	staan.	Zo	formuleren	werkgevers	hun	vacatures	nog	steeds	vaak	
in	inhoudelijke/	functionele	termen.	O&O-fondsen	zijn	nog	steeds	erg	gericht	op	hun	eigen	sector	in	
plaats	van	op	intersectorale	mobiliteit.	Een	probleem	is	ook	dat	verschillende	organisaties/	instanties	
verschillende	applicaties	gebruiken	die	verschillende	talen	spreken,	waardoor	gegevens	van	en	over	
kandidaten	niet	altijd	beschikbaar	en	inzichtelijk	zijn.	SZW	is	bezig	om	samen	met	de	ketenpartners		
een	standaardtaal	te	ontwikkelen.	
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Life	coach	Open	Hiring	in	Midden-Brabant
Meer	zelfregie	dankzij	app	020	Werkt
Werkzoekenden	Zwolle	vullen	zelf	profiel	in
Platform	WIJIJ	in	Gorinchem	matcht	anders
WIJIJ	en	HIVE
Gronings	Afeer	stelt	regie	centraal
Een	arrangement	voor	alle	Watson-winkels
Kijken	naar	skills	en	verborgen	matches	in	Amsterdam
33	mensen	aan	het	werk	in	Rivierenland
Limburgse	regio’s	matchen	op	competentie
Inclusief	herontwerp	Groningen
Taxiberoep
Megaklus	Afsluitdijk
Regionaal	actieplan	West-Brabant
Taskforce	ondernemers	in	West-Friesland

Meer zelfregie dankzij app 020 Werkt 
De	gemeente	Amsterdam	heeft	in	de	zomer	van	2020	de	app	020 Werkt	gelanceerd.	De	app	helpt	
inwoners	informatie	te	vinden	over	werk,	inkomen	en	meedoen	in	de	wijk.	De	app	is	gratis	en	anoniem	
en	kan	door	de	gebruiker	aan	zijn	wensen	en	voorkeuren	worden	aangepast.	Op	deze	manier	wil	de	
gemeente	haar	dienstverlening	digitaliseren	en	beter	toegankelijk	maken.	Ook	voor	mensen	met	een	
afstand	tot	de	arbeidsmarkt,	die	vaak	geen	computer	maar	wel	een	smartphone	hebben.		
Het	doel:	burgers	zelfredzamer	maken,	hun	zelfregie	versterken.	En	klantmanagers	van	de	gemeente	
ontlasten,	doordat	ze	voor	informatie	naar	de	app	kunnen	verwijzen.	

Werkzoekenden Zwolle maken zelf profiel 
Voor	een	goede	match	is	het	essentieel	om	de	affiniteiten,	competenties	en	ambities	van	werk-
zoekenden	te	kennen.	Die	gegevens	waren	in	het	UWV-portaal	van	de	arbeidsmarktregio Zwolle	niet		
in	beeld.	De	campagne	Kandidaat in Beeld	en	de	inzet	van	de	webapp	van	BlendedWorks	moest	dat	
veranderen.	De	kandidaten	kregen	per	brief	de	uitnodiging	om	via	de	webapp	een	interactieve	
vragenlijst	in	te	vullen	over	zaken	als	ervaring,	opleiding	en	wensberoep;	60	procent	van	de	kandidaten	
gaf	daar	gehoor	aan.	De	antwoorden	werden	ingelezen	in	het	UWV-portaal.	Zo	kreeg	de	arbeids-
marktregio	in	korte	tijd	en	met	weinig	moeite	veel	meer	inzicht	in	het	kandidatenbestand.	Bij	een	
nieuwe	uitkeringsaanvraag	krijgen	kandidaten	het	verzoek	de	vragenlijst	via	de	webapp	in	te	vullen.		
Het	plan	is	om	werkzoekenden	jaarlijks	te	vragen	om	de	vragenlijst	bij	te	werken,	zodat	de	gegevens	in	
het	portaal	bij	de	tijd	blijven.

Inspirerende voorbeelden    
Matching

https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/een-life-coach-voor-bedrijven-midden-brabant-die-open-hiring-aandurven
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/amsterdam-meer-zelfregie-dankzij-de-app-020-werkt
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/zwolle-gaat-uit-van-vertrouwen-werkzoekenden-vullen-zelf-hun-profiel
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/gorinchem-hebben-de-werkzoekenden-de-regie-handen
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/wijij-en-hive-slaan-handen-ineen-naast-matching-nu-ook-scholing-voor-de-arbeidsmarkt-van
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/oost-groningse-afeer-stelt-eigen-regie-centraal
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/een-arrangement-met-bijna-duizend-winkels
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/metropoolregio-amsterdam-kijken-naar-skills-leidt-tot-meer-matches
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/rivierenland-een-klap-33-mensen-aan-het-werk
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/limburgse-regios-matchen-op-basis-van-competenties
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/groningen-draait-pilot-met-inclusief-herontwerp-arbeidsorganisaties
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/taxiberoep-voor-velen-weggelegd
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/grote-kansen-voor-social-return-bij-megaklus-afsluitdijk
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/perspectief-op-werk-west-brabant-anders-denken-en-leren-door-te-doen
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/westfriese-taskforce-helpt-ondernemers-door-coronacrisis-heen
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Platform WIJIJ matcht anders in Gorinchem
Het	matchingsplatform	WIJIJ	in	de	arbeidsmarktregio Gorinchem	matcht	niet	op	CV’s	maar	op	
competenties,	talenten	en	passies.	Werkzoekenden	maken	vrijwillig	een	profiel	aan	en	doen	enkele	
online	testen	die	inzicht	geven	in	hun	talenten	en	drijfveren	en	in	de	functies	die	bij	passen.	De	uitslag	
van	de	testen	wordt	gematcht	met	beschikbare	functies	die	in	iemands	bereik	liggen	als	hij	of	zij	een	
aanvullende	opleiding	of	cursus	doet.	Het	webcareteam	zorgt	dat	ervoor	dat	de	profielen	waar	nodig	
worden	aangescherpt.	Door	op	die	manier	naar	vacatures	te	kijken,	blijken	er	veel	meer	en	betere	
matches	mogelijk.	De	werkzoekenden	hoeven	niet	zelf	te	solliciteren,	maar	worden	benaderd	door	
werkgevers	die	mensen	met	bepaalde	competenties,	talenten	en	passies	zoeken.	Ook	worden	er	
kleinschalige	bijeenkomsten	gehouden	waar	zo’n	dertig	kandidaten	en	vijftien	werkgevers	elkaar	
ontmoeten.	Als	mensen	de	gezochte	talenten	hebben,	maar	nog	niet	de	juiste	kennis	of	het	
vakmanschap,	is	de	werkgever	vaak	bereid	een	aanvullende	opleiding	te	financieren.	Het	platform		
is	georganiseerd	als	een	coöperatie,	waarvan	inmiddels	tientallen	regionale	werkgevers	lid	zijn.		
De	ontwikkeling	van	het	platform,	het	maken	van	de	online	testen	en	de	marketingcampagne	zijn	
uitbesteed	aan	externe	partijen.	

WIJIJ en HIVE bundelen krachten
Het	matchingsplatform	WIJIJ	in	de	arbeidsmarktregio Gorinchem	heeft	zijn	krachten	inmiddels	
gebundeld	met	de	ontwikkelcommunity	HIVE.	Het	gezamenlijke	doel:	mensen	van	werk	naar	werk	
begeleiden	door	op	een	nieuwe	manier	in	te	zetten	op	matching	en	scholing.	Alle	aandacht	gaat	uit	
naar	talenten	en	vaardigheden,	in	plaats	van	naar	CV’s	en	functiecategorieën.	Alle	werkzoekenden	
(werkenden	en	uitkeringsgerechtigden),	kunnen	gebruik	maken	van	het	matchingsplatform	WIJIJ	en		
via	de	community	HIVE	hun	competenties	verbeteren.	WIJIJ	matcht	op	talenten,	vaardigheden	en	
passies.	HIVE	is	biedt	mensen	de	kans	om	zichzelf	en	hun	talenten	beter	te	leren	kennen	en	om	hun	
(digitale)	vaardigheden	voor	de	toekomst	te	ontwikkelen.	WIJIJ	is	actief	in	de	arbeidsmarktregio	
Gorinchem.	HIVE	is	ook	actief	in	Zeeland,	West-Brabant,	Amsterdam,	Zuid-Holland	en	Gelderland.

Gronings Afeer stelt eigen regie centraal
Het	Oost-Groningse	sociaal	werkbedrijf	Afeer	helpt	jaarlijks	meer	dan	vijfhonderd	werkzoekenden	aan	
werk.	Dit	is	het	directe	resultaat	van	de	methode	die	Afeer	zelf	heeft	ontwikkeld:	in	het	Werklab	van	
Afeer	staan	eigen	regie	en	ontwikkeling	centraal.	Werkzoekenden	leggen	binnen	het	Werklab	een	vast	
traject	af	waar	alles	in	zit:	voorlichting,	een	werkleertraject,	een	ontwikkeltraject	en	workshops.	Ook	is		
er	een	sollicitatielab	dat	hulp	biedt	bij	het	solliciteren.	Werkzoekenden	kunnen	kennismaken	met	
verschillende	werksoorten	in	kansrijke	arbeidsmarktsectoren.	Zo	ontdekken	ze	waar	hun	talenten	liggen.	
De	werkzoekende	legt	ook	een	persoonlijke	e-portfolio	aan	met	competenties,	vaardigheden,	ontwikkel-
mogelijkheden	en	beschikbare	vacatures.	

Eén arrangement voor alle A.S. Watson-winkels
Het	is	voor	de	950	Nederlandse	winkels	van	A.S.	Watson	een	stuk	makkelijker	geworden	om	vacatures	in	
te	vullen	met	kandidaten	die	onder	de	banenafspraak	vallen.	A.S.	Watson	heeft	vier	winkelformules,	
waaronder	het	Kruidvat.	In	plaats	van	in	elke	gemeente	of	arbeidsmarktregio	aparte	afspraken	te	
maken,	hebben	A.S.	Watson	Benelux	en	het	Schakelpunt	Landelijke	Werkgevers	één	landelijke	werkwijze	
afgesproken.	Er	is	één	contactpersoon	per	arbeidsmarktregio	en	een	standaardformulier	dat	wordt	
gebruikt	voor	CV’s.	Ook	zijn	er	vaste	afspraken	over	wanneer	iemand	kan	starten	met	werken	en	over	
een	vaste	termijn	van	proefplaatsing.	De	aanpak	blijkt	succesvol	en	kan	desgewenst	door	andere	grote	
werkgevers	worden	overgenomen.	Ook	voor	andere	doelgroepen.	
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Verborgen matches in metropoolregio Amsterdam
Hoe	kan	het	dat	er	op	een	krappe	arbeidsmarkt	toch	veel	mensen	aan	de	kant	staan?		
Deloitte	Consulting	onderzocht	samen	met	werkgeversvereniging	AWVN	of	vraag	en	aanbod	beter	bij	
elkaar	kunnen	worden	gebracht	door	niet	naar	functie	of	beroep,	maar	naar	taken,	vaardigheden	en	
werk-	en	denkniveau	van	functies	te	kijken.	Uit	het	onderzoek	bleek	dat	veel	beroepen	in	krimp-	en	
groeiberoepen	qua	taken,	vaardigheden	en	werk-	en	denkniveau	sterk	op	elkaar	lijken.	Daardoor	zijn		
er	veel	verborgen	matches	mogelijk	en	kunnen	moeilijk	vervulbare	vacatures	toch	worden	vervuld.		
Soms	kunnen	mensen	gelijk	overstappen,	soms	is	er	enige	scholing	nodig,	in	het	bedrijf	of	met	op		
maat	gemaakt	modulair	onderwijs.		In	verschillende	arbeidsmarktregio’s	wordt	inmiddels	met	
matching	op	basis	van	skills	geëxperimenteerd.	In	de	Metropoolregio	Amsterdam	daagt	de	House	of	
Skills	mensen	uit	om	na	te	denken	over	hun	toekomst	op	de	arbeidsmarkt.	House	of	Skills	werkt	onder	
meer	samen	met	de	Hogeschool	van	Amsterdam	aan	de	ontwikkeling	van	producten	als	het	‘skills-
paspoort’	en	de	‘skills-paskamer’,	een	online	tool	voor	assessment	en	matching.

Werk voor 33 mensen (Banenafspraak) in Rivierenland 
In	de	zomer	van	2018	meldde	logistiek	dienstverlener	Mainfreight	zich	bij	arbeidsmarktregio 
Rivierenland.	Het	bedrijf	opende	een	vestiging	in	Zaltbommel	en	zocht	zo	snel	mogelijk	ruim	dertig	
mensen	uit	de	doelgroep	Banenafspraak.	In	no	time	ontstond	er	een	intensieve	samenwerking	tussen	
Werkzaak,	UWV,	Randstad	Participatie	en	Mainfreight.	Werkzaak	selecteerde	de	kandidaten,	Randstad	
Participatie	vervulde	de	juridische	werkgeversrol.	Voorgestelde	kandidaten	kregen	allemaal	de	kans	om	
bij	Mainfreight	aan	het	werk	te	gaan	(open	hiring).	Zo	nodig	kregen	kandidaten	niet	één,	maar	meerdere	
kansen	en	werden	werktijden	en	werkplekken	aangepast.	De	samenwerking	bleek	succesvol:	in	twee	
jaar	tijd	zijn	er	33	mensen	uit	de	doelgroep	Banenafspraak	bij	Mainfreight	aan	het	werk	gegaan	en	is	
vrijwel	niemand	uitgevallen.	Alle	betrokkenen	zijn	daar	heel	tevreden	over.

Limburgse regio’s matchen op basis van competenties
Gemeenten,	UWV,	de	Limburgse	Werkgevers	Vereniging	en	de	provincie	Limburg	hebben	hun	krachten	
gebundeld	om	mensen	met	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	aan	het	werk	te	helpen.	Het	is	makkelijker	
mensen	op	te	leiden	en	naar	werk	te	helpen	als	je	aanhaakt	bij	waar	ze	goed	in	zijn.	Gemeenten	en	UWV	
bleken	echter	te	weinig	te	weten	van	de	mensen	in	hun	bestanden	om	ze	goed	te	kunnen	matchen.	Met	
het	actieplan	‘Door	inzicht	aan	de	slag’	worden	de	competenties	van	werkzoekenden	in	kaart	gebracht.	
Het	gaat	om	7.000	profielen	in	de	Kandidatenverkenner	Banenafspraak.	Tegelijkertijd	worden	
werkgevers	gestimuleerd	anders	naar	het	werk	in	hun	organisatie	te	kijken,	met	behulp	van	de	aan	de	
Universiteit	Maastricht	ontwikkelde	methode	Inclusief	Herontwerp	van	Werk	(IHW).	Door	werk	anders	te	
verdelen,	is	het	mogelijk	zwaarbelaste	werknemers	in	de	organisatie	te	ontlasten	en	banen	te	creëren	
voor	mensen	uit	de	doelgroep	Banenafspraak.			

Inclusief Herontwerp van Werk in Groningen
De	methode	Inclusief	Herontwerp	van	Werk	(versie	2.0)	werkt	goed	in	de	arbeidsmarktregio Groningen.	
IHW-experts	van	het	UWV	lichten	bedrijven	en	organisaties	door	op	knelpunten	en	behoeften.	Het	doel	
is	dat	taken	in	alle	lagen	van	een	organisatie	efficiënter	worden	verdeeld	en	dat	daardoor	nieuwe	banen	
ontstaan	voor	mensen	uit	de	doelgroep	Banenafspraak.	De	herverdeling	van	taken	levert	voor	alle	
medewerkers	voordeel	op.	De	huidige	medewerkers	krijgen	meer	rust	en	plezier	in	hun	werk,	doordat	
taken	die	zij	niet	per	se	hoeven	doen,	door	iemand	anders	worden	overgenomen.	Medewerkers	die	door	
ziekte	zijn	uitgevallen,	krijgen	mogelijk	nieuwe	passende	taken	toebedeeld,	waardoor	ook	zij	weer	
inzetbaar	zijn.	Nieuwe	medewerkers	krijgen	de	kans	deelcertificaten	te	behalen,	passend	bij	het	werk	
wat	zij	aankunnen.	Zo	worden	alle	talenten	optimaal	ingezet.
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Bijna iedereen kan taxichauffeur worden
Detacheringsbureau	Taxiwerq	in	Hoogeveen	detacheert	meer	dan	3.000	chauffeurs	bij	taxibedrijven	in	
het	hele	land.	Het	bedrijf	bemiddelt	jaarlijks	1.200	mensen	per	jaar.	Veel	van	hen	hebben	een	uitkering	of	
zitten	in	een	re-integratietraject.	Taxiwerq	heeft	twee	landelijke	overeenkomsten	met	UWV:	de	ene	
gericht	op	WW’ers,	de	andere	op	mensen	met	een	WIA,	WAO-	en	Wajonguitkering.	Het	bedrijf	werkt	ook	
samen	met	een	aantal	gemeenten,	onder	meer	in	de	regio	Apeldoorn,	Deventer	en	Zutphen.	Kandidaten	
volgen	een	leer-werktraject,	behalen	een	tijdelijke	chauffeurskaart	en	kunnen	dan	aan	het	werk.		
Het	werk	blijkt	geschikt	voor	mensen	die	vrijheid	en	afwisseling	zoeken.	Per	kandidaat	wordt	gekeken	
waar	hij	het	best	aan	de	slag	kan.	Kandidaten	met	een	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	starten	doorgaans	
met	dagbestedings-	of	leerlingenvervoer,	omdat	ze	dan	met	vaste	routes	en	op	vaste	tijden	werken.	
WW-kandidaten	gaan	over	het	algemeen	direct	aan	de	slag	bij	contractvervoer,	zoals	het	Wmo-vervoer	
en	de	regiotaxi.

Social return bij project Afsluitdijk
De	versterkingsoperatie	van	de	Afsluitdijk	is	het	grootste	project	op	het	terrein	van	social	return	in	ons	
land.	Het	project	loopt	van	2019	tot	2023.	Onderdeel	van	de	overeenkomst	tussen	bouwconsortium	
Levvel	en	Rijkswaterstaat	is	een	stevige	afspraak	over	social	return	on	investment.	Het	project	kent	130	
tot	140	functies	geschikt	voor	mensen	met	een	afstand	tot	de	arbeidsmarkt,	ofwel	bij	Levvel	zelf	of	bij	
onderaannemers.	Het	gaat	om	functies	als	assistenten	bij	het	inkoopproces,	projectsecretaresses,	
terreinchefs,	chauffeurs	en	zelfs	een	vogelschouwer.	Die	functies	worden	in	de	loop	van	het	project	
ingevuld.	De	arbeidsmarktregio’s Friesland en Noord-Holland Noord	en	het	gespecialiseerde	
uitzendbureau	Ampliar	werken	nauw	samen	in	de	Regiegroep	Afsluitdijk	Werkt!	Als	een	aannemer	of	
onderaannemer	een	geschikte	functie	heeft,	wordt	die	uitgezet	bij	gemeenten,	UWV	en	sociaal	
werkbedrijven.	Daarna	worden	drie	tot	vijf	kandidaten	voorgesteld.	De	mensen	die	afvallen	blijven	in	
beeld	voor	een	volgende	functie.	

Perspectief op werk in West-Brabant
De	arbeidsmarktregio West-Brabant	heeft	in	het	kader	van	Perspectief	op	Werk	een	regionaal	actieplan	
gemaakt	met	een	doe-agenda	om	werkzoekenden	duurzaam	aan	het	werk	te	helpen	en	moeilijk	
vervulbare	vacatures	te	vervullen.	Uitgangspunt	is	dat	het	matchen	van	vraag	en	aanbod	en	het	dichten	
van	de	kloof	ertussen	een	gezamenlijke	verantwoordelijkheid	is	van	UWV	en	WSP’s,	werkgevers,	
werknemers	en	onderwijsinstellingen.	Werknemers	worden	opgeleid	en	krijgen	meerdere	kansen	om	
een	passende	baan	te	vinden.	Ook	worden	ze	een	langere	periode	begeleid	en	gecoacht.	Als	iemand	
uitvalt,	is	dat	een	kans	om	te	kijken	waar	die	persoon	beter	op	z’n	plek	zou	zijn.	Werkgevers	krijgen	
coaching	en	ondersteuning	om	stappen	te	maken	naar	een	inclusieve	arbeidsmarkt.	Waar	nodig	leveren	
ze	een	extra	inspanning	door	werkprocessen	aan	te	passen	en	minder	productiviteit	te	verwachten.		
Ook	krijgen	werkgevers	de	kans	van	elkaar	te	leren.	Dat	gebeurt	in	vier	‘branchestraten’:	sectoren		
met	veel	vacatures	die	passen	bij	de	doelgroep:	techniek	&	logistiek,	groen,	schoonmaak	&	zorg,	horeca	
&	detailhandel.
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Werkzame elementen matching
•	 Competenties	en	interesses	kandidaten/schoolverlaters	uitvragen	en	inlezen	in	Sonar
•	 Werkzoekenden	maken	zelf	profiel	of	portfolio	aan
•	 Online	skills	assessments	en	omscholing	naar	naastliggende	beroepen
•	 Modulaire	cursussen	ontwikkeld	door	onderwijs	en	bedrijfsleven
•	 	Goede	voorbereiding	en	afspraken	over	de	rolverdeling	tussen	bijvoorbeeld	het	WSP		

en	het	uitzendbureau.	
•	 Goed	beeld	van	het	aanbod	aan	scholings-	en	opleidingsmogelijkheden
•	 Eigen	personeel	trainen	in	het	denken	over	matchen	in	termen	van	competenties

Werkzame elementen matching genoemd in 2019
•	 	Organiseren	van	kleine	of	grootschalige	banenmarkten	voor	uitkeringsgerechtigden	en		

andere	werkzoekenden.
•	 	Communicatie	in	massamedia	of	social	media	om	ook	werkzoekenden	te	bereiken	die	niet	op	het	

netvlies	van	de	ketenpartners	staan.
•	 Zachte	data	van	kandidaten	beschikbaar	zoals	motivatie	en	vrijetijdsbesteding	zijn	beschikbaar.
•	 Werkzoekenden	gedoseerd	laten	aansluiten	op	platforms	voor	werkenden.
•	 	Koudwatervrees	werkgevers	overwinnen	door	ze	te	laten	kennis	laten	maken	met	kandidaten	door	

vrijblijvende	arrangementen	als	stages,	proefplaatsingen	en	payrolling.
•	 Aansluiten	op	UWV-systeem	Sonar.
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Er is nog een wereld te winnen als het gaat om het aan het werk helpen en houden van mensen met 
psychische kwetsbaarheid. Het gaat om een diverse doelgroep met meer hoogopgeleiden en technici, 
die meer kunnen verdienen van het minimumloon. ‘Arbeid’ werkt voor velen van hen als medicijn en 
leidt daardoor tot minder zorgkosten.

Maatwerk	is	de	sleutel	om	mensen	met	een	psychische	kwetsbaarheid	aan	het	werk	te	helpen.			
Soms	betekent	dat	meekijken	bij	financiële	vragen,	soms	betekent	dat	een	duwtje	richting	werk	geven.	
En	vooral	ook:	een	veilige	plek	creëren	waar	mensen	kunnen	werken	aan	herstel	en	oefenen	om	weer	
mee	te	doen.		

Aan	dit	thema	zitten	relatief	weinig	praktijkvoorbeelden	vast.	Dit	heeft	ermee	te	maken	dat	het	een	
afzonderlijk	project	is	binnen	de	Programmaraad.	Het	project	heeft	een	eigen	hoek	op	de	website.		
Daar	zijn	onder	meer	de	31	projecten	te	vinden	die	in	evenzoveel	regio’s	zijn	uitgevoerd	in	het	kader	van	
de	Impuls-regeling.	

Een	aantal	projecten	en	processen	richt	zich	op	het	in	beweging	krijgen	van	mensen	met	grote	afstand	
tot	de	arbeidsmarkt,	onder	wie	mensen	met	(lichte)	psychische	aandoeningen	en	verslaving.	Het	gaat	
daarbij	om	trajecten	van	lange	adem,	veel	langer	dan	een	jaar.	Vooral	het	‘aanhaken’	bij	de	motivatie	van	
mensen	of	het	aanboren	van	die	motivatie,	vergt	een	forse	tijdsinvestering.

Een	specifieke	interventie	is	die	van	de	benefit	counselor.	In	Haarlem	bleek	dat	mensen	met	psychische	
kwetsbaarheid	de	stap	naar	werk	vaak	niet	durven	te	maken	omdat	ze	ongerust	zijn	over	de	financiële	
gevolgen.	Een	onafhankelijke	professional	rekent	hen	nu	precies	voor	wat	de	gevolgen	zijn	voor	hun	
inkomsten	en	toeslagen	als	ze	aan	het	werk	gaan.	Die	blijken	vaak	mee	te	vallen.

	Psychische	kwetsbaarheid	en	
werk	&	inkomen
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Benefits	counselor
Dagbesteding	naar	werk
Kiemuren
Nijmeegse	universiteit
Wmo	in	beweging
Beter	luisteren	naar	mensen	met	CMD

Benefits counselors Haarlem geven onafhankelijk raad 
Onzekerheid	over	de	financiële	gevolgen	is	vaak	een	grote	hobbel	voor	mensen	die	van	een	uitkering	
naar	werk	gaan.	Ze	zijn	bang	dat	toeslagen	wegvallen	of	uitkeringen	zelfs	terug	moeten	betalen.	Om	de	
drempel	naar	werk	te	verlagen,	zet	de	gemeente	Haarlem,	arbeidsmarktregio Zuid-Kennemerland	en	
IJmond,	samen	met	welzijnsorganisatie	DOCK	Haarlem,	zogeheten	benefits	counselors	in.	Dit	zijn	
onafhankelijke	raadlieden	die	samen	met	de	cliënt	bekijken	wat	de	financiële	gevolgen	zijn	als	ze	van	
een	uitkering	naar	een	baan	gaan.	In	hun	advies	kijken	ze	niet	alleen	naar	de	financiële	effecten	maar	
ook	naar	andere	opbrengsten	van	werk.	De	pilot	richt	zich	vooral	op	mensen	met	een	psychische	
kwetsbaarheid	en	wordt	gefinancierd	vanuit	de	Wmo.	

Van dagbesteding naar werk in Noordoost-Brabant
In	de	arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant	ontwikkelden	GGZ-instelling	Reinier	van	Arkel	en	de	
werkbedrijven	WeenerXL	en	WSD	een	innovatieve	aanpak	om	meer	mensen	met	ggz-problematiek	aan	
het	werk	te	krijgen.	De	filosofie	is	‘gewoon	doen’.	Mensen	in	de	dagbesteding	krijgen	de	vraag	of	ze	
willen	werken,	en	zo	ja,	wat	voor	soort	werk	dat	zou	zijn.	Daarna	wordt	er	een	persoonlijk	plan	van	
aanpak	gemaakt	om	dat	mogelijk	te	maken.	Zo	nodig	komt	er	een	planregisseur	bij,	die	contact	
onderhoudt	met	alle	betrokken	partijen	in	het	sociale	domein.	Het	uitgangspunt	is	regulier	werk,	
minimaal	12	uur	(bij	minder	uren	blijven	gunstige	effecten	uit).	Als	dat	niet	lukt	beschut	werk	of	
vrijwilligerswerk.	Van	de	eerste	groep	die	dagbesteding	volgde	was	25	procent	binnen	een	jaar	aan	de	
slag,	bij	de	tweede	groep	dit	percentage	al	op	35	procent.	

Deelgenotencontact bij Brabantse Kiemuren
In	diezelfde	arbeidsmarktregio Noordoost-Brabant,	werd	in	2019	het	twintigste	Kiemuur	geopend.	Een	
Kiemuur	is	een	inloopplek	in	de	wijk	waar	mensen	met	psychische	kwetsbaarheid	terecht	kunnen	en	de	
kans	krijgen	om	mee	te	doen	en	bij	te	dragen.	Deelgenotencontact	en	gelijkwaardigheid	staan	voorop.	
Vaak	leidt	dit	tot	een	verbetering	van	het	persoonlijk	herstelproces	en	een	significante	verbetering	van	
kennis	en	vaardigheden.	Zon	herstelproces	gaat	niet	altijd	lineair,	maar	met	vallen	en	opstaan.	Dat	
vinden	de	begeleiders	bij	een	Kiemuur	heel	gewoon.	Ze	hebben	dat	zelf	als	ervaringsdeskundigen	ook	
ervaren	en	geven	bezoekers	van	het	Kiemuur	onvoorwaardelijk	steun	en	vertrouwen.

Inspirerende voorbeelden     
Psychische kwetsbaarheid en 
werk & inkomen

https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/haarlem-rekent-de-benefits-counselor-het-allemaal-voor
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/binnen-een-jaar-van-dagbesteding-naar-werk
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/binnen-een-jaar-van-dagbesteding-naar-werk
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/nijmeegse-universiteit-laat-haar-studenten-niet-los
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/hoe-apeldoorn-mensen-uit-de-wmo-beweging-krijgt
https://www.samenvoordeklant.nl/praktijk/meer-mensen-met-milde-psychische-klachten-aan-het-werk-door-beter-luisteren
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Universiteit Nijmegen steunt studenten met functiebeperking
Steun	en	begeleiding.	Daar	draait	het	ook	om	in	de	aanpak	van	de	Universiteit	Nijmegen,	
arbeidsmarktregio Nijmegen.	Dit	is	de	eerste	instelling	voor	hoger	onderwijs	in	Nederland	die	studenten	
met	een	functiebeperking	niet	alleen	tijdens	maar	ook	ná	hun	studie	begeleidt,	vanuit	het	besef	dat	
onderwijsinstellingen	de	verantwoordelijkheid	hebben	om	te	zorgen	dat	afgestudeerden	in	de	
maatschappij	kunnen	landen.	Studenten	met	een	functiebeperking,	zoals	een	autismestoornis,	ADHD	of	
een	chronische	ziekte,	krijgen	een	loopbaantraject	aangeboden.	De	universiteit	werkt	hierbij	samen	met	
UWV	en	Werkbedrijf	Rijk	van	Nijmegen.	De	student	gaat	samen	met	de	loopbaanbegeleider	aan	de	slag	
om	een	geschikte	baan	te	vinden	op	basis	van	wat	hij	kan	en	wat	er	op	de	arbeidsmarkt	mogelijk	is.	

Wmo in Beweging in Apeldoorn
Mensen	met	een	psychische	kwetsbaarheid	en	een	Wmo-indicatie	komen	moeilijk	hoger	op	de	
Participatieladder.	In	de	gemeente	Apeldoorn,	arbeidsmarktregio Stedendriehoek,	loopt	een	pilot	om	de	
brug	te	slaan	tussen	zorg	en	werk.	De	pilot	richtte	zich	op	mensen	met	een	combinatie	van	psychische	
kwetsbaarheid,	verslaving	en	dakloosheid	en	mensen	uit	beschermd	wonen	en	dagbesteding.	Cruciaal	
zijn	drie	stappen:	1.	Aansluiten	bij	de	(sluimerende)	motivatie	van	mensen	om	te	werken.	2.	Achterhalen	
wat	mensen	willen	en	kunnen.	3.	Een	passende	plek	voor	mensen	vinden.	En	wat	ook	belangrijk	is:	als	die	
passende	plek	is	gevonden,	nog	een	aantal	jaren	nazorg	blijven	geven,	zodat	er	direct	kan	worden	
ingegrepen	als	het	mis	gaat.	De	pilot	is	een	succes.		In	twee	jaar	tijd	zijn	er	130	trajecten	gestart;	80	
procent	van	de	deelnemers	zette	een	stap	vooruit	op	de	Participatieladder;	25	procent	kwam	aan	het	
werk	en	slechts	15	procent	kende	een	terugval.	

Aandacht voor mensen met milde psychische problematiek 
In	de	arbeidsmarktregio	Groot-Amsterdam	wordt	meer	aandacht	besteed	aan	mensen	met	milde	en	
matige	psychische	problematiek	(common mental disorder).	Het	betreft	een	groep	van	bijna	100.000	
mensen,	van	wie	zo’n	12.000	mensen	al	meer	dan	een	jaar	verzuimden	van	werk.	Eerst	is	onderzocht	wat	
er	nodig	is	om	te	zorgen	dat	mensen	met	CMD	aan	het	werk	komen	of	blijven.	Het	belangrijkste	is:	
luisteren	naar	wat	iemand	te	vertellen	heeft.	Samen	onderzoeken	wat	er	nodig	is	om	vooruit	te	komen	
en	waar	kansen	liggen.	Wat	ook	helpt,	is	ondersteuning	door	ervaringsdeskundigen.	Voor	mensen	met	
CMD	is	het	belangrijk	het	gevoel	te	hebben	dat	ze	op	basis	van	gelijkwaardigheid	samenwerken	met	
werkgever	en	professionals	van	ggz,	UWV	en	gemeente.	Bijvoorbeeld	door	middel	van	een	contract	
waarin	cliënt	en	instanties	afspreken	wie	wat	wanneer	doet.

Werkzame elementen psychische kwetsbaarheid en werk & inkomen
•	 Onafhankelijk	advies	over	de	financiële	consequenties	van	het	aanvaarden	van	werk.	
•	 Maatwerkplan	per	deelnemer	met	een	duidelijk	ontwikkelingsdoel.
•	 Inzet	ervaringsdeskundigen	voor	bijvoorbeeld	open	spreekuren.
•	 	Intensieve	samenwerking	tussen	werk	&	inkomen	en	zorginstellingen	en	benutten	mogelijkheden	

tot	langere	gesprekken	door	zorgprofessionals
•	 Aansluiten	op	de	motivatie	van	mensen.
•	 Een	veranderkundige	diagnose	in	plaats	van	een	medische	diagnose
•	 	Mensen	met	complexe	problemen	en	psychische	kwetsbaarheid	krijgen	langdurige	aandacht.	Zo	

worden	de	werelden	van	zorg	en	werk	met	elkaar	verbonden.	



Samen verbeteren we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden
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