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In het kader van het project Simpel Switchen is al het nodige bereikt maar ook nog genoeg 
te doen. Dat is de rode draad door het ochtendprogramma van het festival Simpel Switchen. 
Wordt deze aanpak het navigatiesysteem door het doolhof van het sociaal stelsel?

Het project Simpel switchen in de participatieketen is in 2019 van start gegaan met een 
duidelijk doel: versoepeling van overgangen tussen de verschillende vormen van meedoen 
zodat mensen gemakkelijker en veiliger stappen richting werk kunnen zetten. Bij het festival 
Simpel Switchen op donderdag 23 september in Ede — eindelijk weer live — wordt na ruim 
twee jaar de tussenbalans opgemaakt. Tijdens het plenaire deel in de ochtend gaat een 
gevarieerd gezelschap van sprekers onder leiding van dagvoorzitter Esther van der Voort in  
op de resultaten tot nu toe en wat nog moet gebeuren.

Het draait om de menselijke maat, benadrukt staatssecretaris Dennis Wiersma van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid in een korte videoboodschap aan de ongeveer 150 aanwezigen. 
“Wat heb jij nodig om de stap van uitkering naar werk gemakkelijk te kunnen zetten?” 
Wiersma typeert het project Simpel Switchen als: met zijn allen praten maar ook gewoon 
doen. “Er is een beweging in gang gezet en al veel bereikt.”

Meedoen collectief mogelijk maken
Erik Dannenberg, voorzitter van Divosa (vereniging van gemeentelijke directeuren en 
leidinggevenden in het sociaal domein) en lid van de Programmaraad, haakt in op de 
toespraak van de staatssecretaris. “Het sociaal stelsel is nu een doolhof zonder 
navigatiesysteem. Simpel Switchen moet dat navigatiesysteem worden.” Veel mensen  
ervaren drempels bij arbeid. De kernvraag is: ligt het aan de persoon zelf dat die niet in  
het systeem past of ligt het aan het systeem? Het tweede, is de teneur van de toespraak  
van Dannenberg.
 
Hij hamert op het belang van het collectief mogelijk maken dat mensen meedoen en haalt  
de metafoor van de trap bij Simpel Switchen aan. De overgang naar werk verloopt niet zo 
goed, zegt Dannenberg. “Door krankzinnigheden in het systeem verdwalen mensen.  
Er is steeds een vakje waar je doorheen moet en dat voelt voor veel mensen onveilig.” 
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Dit draagt eraan bij dat – ondanks veel ondersteuningsmogelijkheden – zelfs tijdens  
de hoogconjunctuur in de tijd vóór corona 1,5 miljoen mensen buitenspel stonden.  
Het gaat om een structuurprobleem, aldus Dannenberg. “De arbeidsmarkt heeft een afstand 
tot bepaalde mensen.” Hij verwijst naar de discussie over de basisbaan. “Veel eenvoudige 
functies zijn verdwenen, waardoor mensen om te werken nu van ijsschots naar ijsschots 
moeten springen.”

De Divosa-voorzitter hoopt dat we toegaan naar de situatie dat iedereen een vaste 
contactpersoon heeft. “Die denkt mee en biedt veiligheid. Een warme hand op de schouder 
dus.” Dannenberg pleit voor één regeling voor de basis van de arbeidsmarkt. “Je kunt de 400 
duizend mensen in de bijstand niet zomaar vanaf de parkeerplaats invoegen op de snelweg 
van de arbeidsmarkt. Dat vraagt om het creëren van banen om hen heen. Pas het systeem  
aan mensen aan.”

Duidelijkheid en veiligheid belangrijk
Dat er flinke belemmeringen voor werk kunnen zijn, blijkt uit de verhalen van ervarings-
deskundigen Caron Landzaat en Danny Verstappen die zijn uitgenodigd door Dannenberg. 
Landzaat verloor na achttien jaar zijn baan en stond voor de vraag waar hij nog terecht kon. 
“Ik heb wel bagage.” UWV bood volgens Landzaat geen hulp en werkte zelfs wat tegen.  
“UWV luistert niet naar de persoon.”

Via een door de werkgever ingeschakeld re-integratiebureau kon hij uiteindelijk aan de slag 
bij twee nieuwe werkgevers, onder andere met loondispensatie. Waaraan heeft Landzaat 
behoefte? “Goede hulp”, is zijn reactie. “Ik heb duidelijkheid en veiligheid nodig. Ik wil weten 
waaraan ik toe ben en ook niet worden tegengewerkt. Waar doe ik anders mijn best voor?”

Verstappen had de pech dat het bedrijf waarvoor hij werkte, naar China verhuisde.  
Het duurde vier jaar voor hij een “veel minder verdienende” baan vond. Zijn ervaringen 
met de sociale dienst van de gemeente zijn niet positief. “Als je iets wil, wordt er niet naar je 
geluisterd. Ook wordt niet gekeken naar wat je wel en niet kan. Ze bieden je gewoon iets aan.” 
Verstappen is van mening dat de wet moet worden veranderd. “Zorg ervoor dat iedereen 
gelijke kansen krijgt om mee te doen.”

Banen en baantjes creëren
Waarom is het zo belangrijk dat mensen kunnen meedoen? Daarop gaat Margo Trappenburg 
in op basis van inzichten uit de wetenschap. Zij heeft een duidelijke boodschap in haar 
presentatie Iedereen aan het werk: creëer banen en baantjes. Trappenburg is bijzonder 
hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk Werk aan de Universiteit voor Humanistiek 
en universitair hoofddocent Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht.

Werk is volgens haar zowel mogen als moeten. Werk heeft dus een dubbelkarakter, net als 
school daarvoor en pensioen daarna gedurende de standaardlevensloop. “Het is recht en 
plicht tegelijk. Probleem voor mensen met beperkingen is dat zij na school niet naar werk 
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doorstromen. Dat is voor velen vernederend.” Vrijwilligerswerk en dagbesteding vormen 
 geen volwaardige vervanging, zegt Trappenburg. “In beide gevallen gaat het wel om een 
recht maar niet om een plicht. Daarom worden vrijwilligerswerk en dagbesteding niet als 
echt werk gezien.”

Zij komt terug op wat Landzaat en Verstappen vertelden. “Regel aan de voorkant veiligheid, 
zekerheid, rust en werk. Er moet één regime komen: als je klaar bent met leren, ga je 
vervolgens aan het werk.” Daarom is het belangrijk om dagbesteding en vrijwilligerswerk om 
te zetten in banen en baantjes. “Het is gezond om naar de arbeidsmarkt te kijken met het 
uitgangspunt dat iedereen betaald werk wil hebben.” Uit de zaal komt de vraag: wat is voor 
mensen de waarde van werk? “Het gevoel dat je ertoe doet en de gelijkheid”, antwoordt 
Trappenburg. “Kortom, recht én plicht.”

‘Ask the person’
Voor directeur Saskia Rosmalen van Onbeperkt aan de Slag is alleen de ATP-regel van belang. 
“Gewoon ‘ask the person’.” Haar organisatie heeft veel mensen met een arbeidsbeperking in 
dienst en ondersteunt zo’n 150 werkgevers waar ook zulke mensen werkzaam zijn.  
Rosmalen gelooft niet zo in het nut van alle regelingen die ermee samenhangen. “We doen 
zelf niets met de loonkostensubsidie en loondispensatie en grote werkgevers buiten de 
overheid vaak ook niet. Werkgevers kijken gewoonlijk naar: wat kan iemand en wat kan die 
toevoegen aan mijn bedrijf?”

Rosmalen vindt het bezwaarlijk dat wetten zijn gemaakt vanuit een soort wantrouwen.  
Een probleem is verder dat werken zeker niet altijd financieel gunstig is. “Ook tien uur werken 
moet lonen.” Rosmalen betitelt dagbesteding als een erg fout woord. “Geef mensen die dit 
doen een salaris. Daarmee uit je op een simpele manier waardering voor hun werk.” 

Dan sluit Michael Mols — “Niet de oud-voetballer” — van familiebedrijf Loogman (tanken en 
wassen van auto’s) aan via een beeldverbinding. “Voor ons is het belangrijkste dat iemand kan 
werken. Als die soms een stapje terug moet doen, is dat oké.” De onderneming heeft vestigingen 
in diverse delen van het land. Daarom is het lastig dat regels tussen gemeenten en regio’s 
verschillen. “Dit maakt het soms erg ingewikkeld”, zegt Mols. “Centraliseren zou handiger zijn.”

Indicatie in begin niet genoemd
“Wij zijn inmiddels zover dat we indicaties niet meer noemen, wanneer we mensen voorstellen 
aan werkgevers. Dat vermelden we pas als er een match is. Dan kunnen we wijzen op de 
voordelen van bijvoorbeeld de indicatie beschut werk.” Dat is de manier waarop Werkzaak 
Rivierenland tegenwoordig te werk gaat, trapt projectleider en senior werkcoach Judith van 
Maanen af. Zij is er niet blij mee dat in de definitie van beschut werk over een ‘beschutte 
omgeving’ wordt gesproken. Dat schrikt reguliere werkgevers af. “De arbeidsmarktkansen voor 
mensen die de indicatie beschut werk hebben, worden hierdoor enorm verkleind.”
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Het liefst zou Van Maanen willen dat er geen indicaties meer zijn, al erkent ze dat deze hun 
nut kunnen hebben. “Sommige werkgevers maken er geen gebruik van, maar voor anderen 
kan het financieel handig zijn.” Van Maanen vindt het zonde om binnen de kaders te blijven. 
Zij voelt zich daarbij ondersteund door haar directeur. “Die staat open voor creatief zijn en 
voor mensen gaan staan.” 

Volgens Van Maanen hoeft begeleiding geen geld te kosten, maar levert dit juist geld op. En 
wat gebeurt er als iemand die op een beschut werkplek bij een reguliere werkgever werkt, 
een stapje terug moet doen? “Dan hebben we onder meer het vangnet van de beschutte 
werkplaats. Dat maakt het vrij gemakkelijk om te switchen, zeker bij een 
detacheringsconstructie.”

Gewone taal voor de arbeidsmarkt
Het einde van het plenaire programma komt in zicht. Als afsluiting gaat Esther van der Voort 
in gesprek met ervaringsdeskundige Eva (“Liever geen achternaam noemen”), Erik 
Dannenberg en Amma Asanta (voorzitter van de Landelijke Cliëntenraad, kortweg LCR). Eva 
die op internet als De Bijstandsblogger over haar ervaringen vertelt, laat het haast 
onnavolgbare maandoverzicht van haar uitkering zien. “Ik heb wisselende inkomsten uit 
deeltijdwerk en dat maakt mijn financiële verhaal zeer ingewikkeld. Het overzicht is gewoon 
niet te controleren. Dat zorgt voor stress.”

Het ergst van alles vindt Eva dat zij door medewerkers van de gemeente niet altijd serieus 
wordt genomen. “Een klantmanager vroeg me waarom ik parttime werk, als het zo 
ingewikkeld is. Dat is de omgekeerde wereld. Het is toch 2021!” Maatwerk is erg belangrijk, 
stelt Eva. “Wanneer je als klantmanager probeert iemand in een hokje te stoppen, moet je dit 
werk niet doen.”

Dergelijke signalen krijgt de LCR vaker, zegt Asanta. “Ik krijg veel stress in mijn lijf door de 
onthutsende ervaringen van mensen. Het ontbreekt aan maatwerk, flexibiliteit en 
menselijkheid. Dat is geen verwijt aan de medewerkers in de publieke sector want die willen 
mensen graag helpen, maar systeemkritiek.” De LCR wil van de partij zijn bij Simpel Switchen. 
“Hierbij willen wij kijken naar wetgeving, beleid en uitvoering.”

Asanta raadt aan op te houden met sleutelen aan mensen voor de arbeidsmarkt. “Maak 
arbeidsplaatsen juist geschikt voor mensen.” Dannenberg pleit tot slot voor een gewone taal 
voor de arbeidsmarkt in plaats van het gebruik van allerlei moeilijke termen. Ook wil hij af 
van het grote aantal indicatiestellingen. “Er is een goed gesprek met alle partijen nodig om de 
gekte op te lossen.”
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Een uur in de bijstand, parttime werken zonder gedoe, de waarde van de inzet van 
ervaringsdeskundigen. Dit en nog veel meer krijgen de deelnemers aan het festival  
Simpel Switchen op 23 september voorgeschoteld tijdens de vijf workshops in de middag. 
Deze sfeerverslagen geven een indruk…

> 1. Workshop Serious game: 1 uur in de bijstand
> 2. Workshop Vertrouwen werkt: deeltijd werken zonder gedoe in Wageningen
> 3. Workshop Drempelloze Doorstroom: de Amsterdamse praktijk
> 4. Workshop Praktijkopleiding als dagbesteding
> 5. Workshop Werken op een STERKplaats

1. WORKSHOP SERIOUS GAME: 1 UUR IN DE BIJSTAND
‘DAT ZIET ER ZORGELIJK UIT’

‘Jullie kennen elkaar niet, maar bij dezen zijn jullie allemaal Leon en Tirsa, een getrouwd 
koppel uit Rommeldam.’ Suzanne de Visser, spelbegeleider van dienst valt met de deur in 
huis. Voor een uur zijn de circa vijftien deelnemers aan deze sessie op het festival Simpel 
Switchen dus niet langer professional bij een gemeente, leidinggevende op de afdeling 
Werk & Inkomen of ondernemer. Game on!

Leon en Tirsa dus. Leon was stukadoor in de bouw en werkte voor een baas. Op een gegeven 
moment besloot hij zelfstandige te worden. Dat bevalt wel. Tirsa was stewardess, maar moest 
stoppen toen de kinderen kwamen. Noodgedwongen overigens, een burn-out deed haar  
de das om. Nu, zes jaar later, zorgt zij voor de kinderen, heeft ze een moeder voor wie ze 
mantelzorger is en doet ze de administratie van het bedrijf van Leon.

Opeens last van de rug
De deelnemers aan de sessie worden als zijnde Leon en Tirsa meegenomen in hun baten  
en lasten. Totale maandlasten: 3.343 euro. Aan inkomsten noteren we 3.477 euro. Het wordt 
augustus als het koppel besluit dat ze meer willen gaan sparen per maand. Waarop kunnen 
zij bezuinigen?
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Leon besluit minder te sparen voor de kinderen. Een andere Leon maakt andere keuzes.  
Al bij al worden er honderden euro’s bezuinigd. Tot Leon opeens last krijgt van zijn rug …  
Het blijkt een hernia en hij kan acht weken lang niet werken als stukadoor. Er is echter geen 
arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Hoe vangen Tirsa en Leon deze klap op? 

Een paar ‘weken’ later staan veel Leons en Tirsa donkerrood op hun virtuele bankrekening. 
“Dat ziet er zorgelijk uit”, zegt Suzanne. “En dan hebben jullie nog geluk dat je een bank  
hebt waar je zo diep rood kan staan.” Tot overmaat van ramp blijkt de rug van Leon niet  
te verbeteren.

Wachttijd bij gemeente
Leon en Tirsa besluiten een uitkering aan te vragen bij de gemeente. “Wat?! Acht weken 
wachttijd?”

En zo gaat het nog een tijd door. De serious game neemt de deelnemers mee in de zorgen  
die je als inwoner hebt als je in de uitkering terecht komt. Wat doe je als het water tot aan je 
lippen staat? Gelukkig is het voor de vandaag aanwezige Leons en Tirsa’s maar voor een uur.

2. WORKSHOP VERTROUWEN WERKT:  
DEELTIJD WERKEN ZONDER GEDOE IN WAGENINGEN
STAP NAAR WERK POSITIEVE ERVARING 

Wageningen is een van de gemeenten die in het project Vertrouwen werkt experimenteert 
met extra vrijheden binnen de Participatiewet. De gemeente zet daarbij sterk in op 
parttime werken vanuit de bijstand. Er is veel aandacht voor de ervaring van deze stap  
naar werk; dit dient een positieve ervaring te zijn. 

De deelnemers aan de workshop zijn geïnteresseerd in hoe men dit in praktijk heeft 
vormgegeven. Er worden voorbeelden gewisseld, waaronder de bejegening naar de klant en 
het type gesprekken: niet vanuit wantrouwen maar vanuit coachende interesse. Ook is er 
aandacht vooraf voor de financiële gevolgen, zoals een oriënterend gesprek over de financiële 
gevolgen en de belofte vanuit de gemeente om eventuele kortingen op de toeslagen als 
gevolg van parttime werk te compenseren. 

Werk moet altijd lonen
Uitgangspunt van de gemeente is dat werken altijd moet lonen. Projectleider Hans Zuidema 
geeft aan dat overstappen naar deze positieve benadering in het begin onwennig was voor 
zowel de klanten als de gemeentelijke organisatie. Aan beide kanten was er dus sprake van 
een leercurve. 
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Volgens Zuidema vergt het faciliteren van parttime werk vanuit de bijstand überhaupt het 
nodige omdenken binnen de organisatie. Helaas lijkt er in de Participatiewet sprake te zijn 
van een nul-of-één-denken als het gaat om participatie vanuit de bijstand: óf men kan niet 
werken, zit daarom in de bijstand en dient te participeren middels vrijwilligerswerk. Óf men 
kan werken en heeft daarom geen bijstand nodig. Het systeem rondom de wet is zo gebouwd, 
dat het vervelend is als iemand er tussenin zit. 

Vervelend voor uitvoering én klant
Parttime werken is vervelend voor de uitvoering en vervelend voor de klant. Zowel de 
consulent als de klant krijgt met een veelheid aan mensen te maken. Het levert zodanig veel 
extra uitvoeringswerk op, dat voorafgaand aan het experiment er soms zelfs sprake was  
van ontmoediging door consulenten om parttime aan de slag te gaan.

In de workshop volgt een geanimeerde discussie dat dit toch niet de bedoeling van  
de Participatiewet kan zijn. Partiële participatie wordt op deze manier ontmoedigd.  
Hans Zuidema geeft aan dat ‘werken vanuit vertrouwen’ bij de start heel afwijkend en 
vernieuwend was. Nu lijkt er door de toeslagenaffaire meer momentum voor een  
dergelijke aanpak.

Meer plaatsingen
En wat heeft het experiment opgeleverd? Dit resulteerde in meer plaatsingen naar parttime 
werk, een toename in het aantal gewerkte uren onder de parttimers en uitstroom van 
parttimers naar fulltime werk. Daarnaast is er sprake van een welvaartswinst:  
mensen hebben het gevoel dat ze er weer toe doen, ze worden ergens verwacht en  
het verdiende salaris geeft eigenwaarde. Echter, door kleine onderzoekaantallen binnen 
Wageningen komen de effecten bij deze gemeente helaas maar matig naar voren in  
het landelijke evaluatieonderzoek (met onder andere ook Tilburg en Utrecht). 

In de workshop is veel interesse voor de bijverdienpremie en inkomstenvrijlating.  
De gemeente Wageningen gebruikt de mogelijkheid in de Participatiewet tot incidentele 
inkomstenvrijlating, voor mensen boven 27 jaar. De uitstroom naar werk blijft centraal staan, 
maar wel voor wie dat mogelijk is. Daarmee acht de gemeente de inkomstenvrijlating in lijn 
met de Participatiewet. Het experiment laat bovendien zien dat mensen vanuit parttime 
werk in de bijstand regelmatig doorstromen naar fulltime werk. Dit geldt met name voor 
alleenstaanden. Want op huishoudniveau loont doorstroom naar fulltime werk niet altijd.
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Voorlichting door bijstandsgerechtigden zelf
Tot slot worden interessante voorbeelden gedeeld van hoe gemeenten mensen proactief 
kunnen begeleiden bij de inkomstenonzekerheid als gevolg van de stap naar werk. Eén 
Wagenings voorbeeld is om tafels te organiseren, waarbij bijstandsgerechtigden die reeds de 
stap hebben gezet voorlichting geven aan bijstandsgerechtigden die de stap willen gaan 
zetten. Waar moeten ze op letten? De gemeente leert daar ook van. 
Een ander voorbeeld komt uit Amersfoort. Hier wordt een geldpot gereserveerd voor het 
overbruggen van de eerste maand waarop het loon mogelijk later komt dan de bijstand. 
Indien een inwoner die eerste maand niet kan overbruggen, springt de gemeente bij. 
Aanvankelijk had Amersfoort hiervoor jaarlijks 30.000 euro gereserveerd, maar er bleek maar 
3.000 euro nodig te zijn. 

3. WORKSHOP DREMPELLOZE DOORSTROOM: DE AMSTERDAMSE PRAKTIJK
SIMPELER VAN DAGBESTEDING NAAR WERK ÉN TERUG

De wisselwerking tussen dagbesteding en werk gemakkelijker maken. Dat stond 
zorgaanbieder Cordaan en sociaal werkbedrijf Pantar voor ogen bij het project Drempelloze 
Doorstroom in Amsterdam. Het doel is bereikt, vertellen Annemiek Beemsterboer 
(strategisch adviseur bij Pantar) en Renata Wieringa (projectmanager dagbesteding & 
Werk bij Cordaan). Het project heeft de samenwerking tussen beide organisaties  
verstevigd en vooral mensen extra kansen gegeven.

De aanwezigen krijgen eerst een video over Drempelloze Doorstroom te zien, waarin vier 
klanten van Cordaan en Pantar vertellen over hun overstap naar een nieuwe werkomgeving. 
Zij zijn blij met het nu beter passende werk en de begeleiding tijdens de overgang. Dat is ook 
precies de bedoeling, zeggen Annemiek Beemsterboer en Renata Wieringa. “De aanleiding 
van ons project was om iedereen op de juiste plek te krijgen.”

Leren door ervaren
Drempelloze Doorstroom is in mei 2018 van start gegaan en na twee jaar in 2020 afgerond. 
Cordaan en Pantar waren voorheen eigenlijk gescheiden werelden en daarom is gekozen 
voor een pragmatische aanpak, vertelt Wieringa. “Wij hebben het niet ingewikkeld gemaakt.  
We zijn gewoon gaan doen en leren door ervaren.”

Het streven was tien om tien mensen uit te ruilen, maar na de selectiegesprekken bleek  
de overgang toch niet voor alle aangedragen kandidaten geschikt. Daarom hebben acht 
klanten van Pantar en vijf van Cordaan meegedaan. Naderhand zijn buiten het project om 
nog meer mensen doorgestroomd van Cordaan naar Pantar. Bij beide partijen zijn 
instroomcoördinatoren aangesteld. Wielinga licht toe: “Als iemand bijvoorbeeld graag  
digitaal werk wil doen, kijkt de coördinator of dit passend is. Het belangrijkste criterium  
is wel: wie wil, kan.”
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Behoud van rechten
Bij de uitwisseling heeft iedereen zijn rechten behouden, zegt Wieringa. “Anders sla je de deur 
dicht. Dat mensen andere rechten hebben, is het ingewikkeldste deel.” Van groot belang is 
volgens haar: hoe bespreken we de overgang met de medewerkers van de andere organisatie 
en de cliënten? Hierbij staat zorgvuldigheid voorop en dat kost tijd. “Mede daardoor heeft het 
project langer geduurd dan we verwacht hadden”, merkt Beemsterboer op.

Vooraf werd gedacht dat de methodieken van Cordaan – leerlijnen op basis van 
vakvaardigheden – en Pantar – een eigen ontwikkelmethodiek – goed bij elkaar zouden 
passen. Dat bleek volgens Beemsterboer in werkelijkheid niet het geval. “Ook het soort 
werkzoekenden en de begeleiding verschillen. We willen meer gaan kijken naar skills.  
Dat zou helpen voor een betere aansluiting.”

Altijd een zoektocht
Er zijn diverse categorieën kandidaten, zoals de twijfelaar, iemand die op adem wil komen,  
de tweedekanser en de persoon die op zoek is naar redding. Daarmee moet je rekening 
houden, aldus Wieringa. “Wij hebben van elkaar geleerd dat je veel meer kunt doen in het 
vangnet rondom iemand heen.”

Zij wijst er ook op dat het vinden van een geschikte plek voor een kandidaat geen kwestie is 
van ‘dit is het probleem en dit de oplossing’. “In alle gevallen gaat het om een zoektocht.” 
Wieringa ziet de methode van Individuele Plaatsing en Steun (IPS) als goed voorbeeld.  
“De motivatie moet leidend zijn bij het zetten van de stap naar werk. Leren kan volgens IPS 
daarna nog.”

Verlagen van drempels
Beemsterboer en Wieringa besluiten met een aantal conclusies en aanbevelingen. De naam 
van het project is in hun ogen wat te pretentieus. “Doorstroom is niet drempelloos maar we 
kunnen drempels wel verlagen.” De participatie van de deelnemers is toegenomen. Dat geldt 
ook voor uitvallers. “Die zitten nu beter op hun plek.” 

Zij noemen vier factoren die bijdragen aan een succesvolle plaatsing: goede begeleiding, 
veilige sfeer, aansluiting bij de wensen en mogelijkheden van de deelnemer en een betrokken 
netwerk. Op de vraag uit de zaal wat de grootste meerwaarde van het project is geweest, 
komt Beemsterboer tot deze slotsom: “Dit heeft ons echt ervan bewust gemaakt dat onze 
organisaties elkaar veel meer van dienst kunnen zijn.”
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4. WORKSHOP PRAKTIJKOPLEIDING ALS DAGBESTEDING
NIEUWE ROUTE RICHTING WERK

In een landelijk project zijn drie brancheopleidingen ontwikkeld voor mensen met een 
indicatie dagbesteding. Hiermee is een nieuwe route richting werk gecreëerd, waaraan met 
rijkssubsidie vijfhonderd mensen tot en met 2023 kunnen deelnemen. Projectleider Isabel 
Verleun en trainer Stans Konter van de Academie van Zelfstandigheid delen samen met 
drie ervaringsdeskundigen de eerste ervaringen. 

Het gaat om brancheopleidingen voor de functie van assistent op drie terreinen: facilitair, 
logistiek en groen. Zij zijn erkend door landelijke werkgeversorganisaties. Buiten het project  
is ook nog een brancheopleiding voor woonhulp ontwikkeld. De praktijkgerichte opleidingen 
zijn bedoeld voor mensen voor wie leren niet vanzelfsprekend is en die een indicatie 
dagbesteding hebben.

Isabel Verleun omschrijft het niveau als pre-Entree. De nieuwe leerweg heeft volgens haar 
veel meerwaarde. “Je kan iets doen en haalt echt een diploma.” De brancheopleidingen  
bieden mogelijkheden tot groei. Ze zijn bijvoorbeeld een uitkomst voor leerlingen in het 
praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, voor wie meteen werken een brug  
te ver is. “We zijn al met vier vso-scholen bezig om deze opleidingen te integreren in  
het lespakket.”

Niets zonder ervaringsdeskundigen
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport subsidieert tot en met medio 2023  
het opleiden van vijfhonderd studenten. Onlangs is een groep van 180 mensen begonnen. 
Twintig zorgaanbieders doen mee aan het project, vertelt Verleun. “De samenwerking met 
hen begint een beetje op gang te komen.” Ook ervaringsdeskundigen zijn er nauw bij 
betrokken. “We doen bij de Academie voor Zelfstandigheid niets meer zonder hun inbreng!”

Caron Landzaat die werkt bij de LFB (de landelijke belangenorganisatie door en voor mensen 
met een verstandelijke beperking), is zo’n ervaringsdeskundige. Hij is lid van de redactieraad 
bij een van de brancheopleidingen. “Erg nuttig. Het is heel goed dat er naar ons wordt 
geluisterd.” Zo heeft Landzaat ervoor gezorgd dat bepaalde moeilijke en onduidelijke 
bewoordingen niet in de opleiding worden gebruikt.
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Veel leren door de praktijk
Kimberley van Grondelie die tien jaar niet had gewerkt, doet de brancheopleiding voor 
woonhulp. Zij zit wekelijks een dag op school en loopt drie dagen stage bij een instelling in  
de gehandicaptenzorg. “Ik neem een stukje huishoudelijke hulp weg van de begeleider, zodat 
die meer tijd voor de cliënt heeft.” Het werk bevalt Van Grondelie goed. “Ik vind het leuk, dit is 
echt mijn plek. Ik leer het meeste door de praktijk.” Zij vindt het een voordeel dat Nederlands, 
lezen en rekenen niet in het concept van de opleiding zijn opgenomen, want daar heeft ze 
moeite mee.

Van Grondelie hoopt in de toekomst door te kunnen groeien naar de functie van begeleider. 
De zorginstelling heeft al een jaarcontract aangeboden voor wat ze nu doet. Jammer genoeg 
moet zij momenteel door een heftig ongeluk pas op de plaats maken. “Het voelt voor mij  
als falen, maar ik krijg wel steun van de jobcoach van UWV die aangeeft: neem even rust  
voor jezelf.” Wat zou het halen van een diploma voor haar persoonlijk betekenen?  
“Een overwinning. Ik wil een voorbeeld voor mijn kinderen zijn!”

Stans Konter die haar trainer is, heeft het in het algemeen over een win-winsituatie. 
“Studenten doen ervaring op en begeleiders en woonteams krijgen extra handen erbij.”
De intake is goed opgezet zodat geschikte kandidaten worden geselecteerd, zegt Konter.  
Al mag niet te licht over de opleiding worden gedacht. “Het is een mooi avontuur maar ook 
een uitdaging.”

Talent en tempo van student centraal
De derde ervaringsdeskundige die aan het woord komt, is Eliza de Kruyff. Zij volgde met 
succes de brancheopleiding assistent facilitair en ontvangt in oktober het diploma. De Kruyff 
heeft er geen spijt van. “Ik heb heel veel geleerd en ben daar erg dankbaar voor. Ik kan nu 
doorgroeien naar een mooie baan, al weet ik nog niet wat de concrete vervolgstap wordt.”  
De opleiding leidde ook tot persoonlijke groei. “Ik ben best wel verlegen”, zegt De Kruyff. “Bij 
het leerwerkbedrijf waar ik werkte, ben ik behandeld als een van hen. Ik heb hierdoor een 
andere kant van mezelf leren kennen.”

Konter wil tot slot nog iets kwijt. “Het talent en het tempo van de student vormen het 
uitgangspunt bij de brancheopleidingen. De opleiding kan misschien al in een jaar worden 
afgerond, maar ook drie jaar duren. Het is echt maatwerk.”
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5. WORKSHOP WERKEN OP EEN STERKPLAATS
‘EEN BEETJE KLAAR MET DE CADEAUBONNENCULTUUR’

Ze willen mee kunnen doen op de werkvloer, aansluiting vinden bij mensen zonder 
beperking of leren hun wensen kenbaar te maken bij gemeenten. Werken en leren op  
een STERKplaats van de LFB bieden Sandra Gerritsen, Rob Jacobs, Beppie Jansen en alle 
andere aanwezigen met een (verstandelijke) beperking die mogelijkheid. Bovenal leren  
zij op verschillende manieren hun ervaringsdeskundigheid in te zetten. Met een klein 
steuntje in de rug, zo blijkt tijdens de workshop, wordt een beperking al snel een kracht.

De sessie begint met een voorstelrondje aan de hand van ieders sleutelbos. Welke sleutel is 
voor jou het belangrijkst? En waarom? Een laagdrempelige maar handige manier om ieder 
zich te laten voorstellen. De gekozen sleutel blijkt te kunnen staan voor iemands 
zelfstandigheid (“Eindelijk een eigen plek”), maar ook voor een gevoel van vrijheid (“Als eerste 
op kantoor kunnen zijn”). De antwoorden verschilden hierbij overigens niet tussen mensen 
met of zonder beperking.

Inzet van ervaringsdeskundigheid
Na de voorstelronde ontspint zich een gesprek over de STERKplaatsen die de LFB, de landelijke 
belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking, door het hele 
land heeft. Wat leren studenten er? Hoe kunnen nieuwe studenten zich aanmelden?  
Meest interessant nog is de schijnwerper op wat mensen met een beperking nodig hebben 
van anderen, zoals van de volgers van de workshop. Hoe kun je als gemeente, UWV of andere 
organisatie mensen met een (verstandelijke) beperking helpen?

Een van de antwoorden luidt: “Zet ons in als ervaringsdeskundige. Laat ons aanwezig zijn  
bij een overleg, een bijeenkomst, een test van een product, app of website.” Medewerkers van 
STERKplaatsen lenen zich echter ook perfect voor het op langere tijd meedenken en 
meewerken op een locatie. “Of zet ons in als co-docent of co-onderzoeker.”

Door het inzetten van medewerkers van STERKplaatsen als ervaringsdeskundigen, help je dus 
niet alleen hen direct in het opdoen van onder andere werkervaring. Maar je vergaart ook zelf 
heel bruikbare inzichten in hoe je als gemeente, UWV of andere organisatie meer kunt doen 
voor mensen met een (verstandelijke) beperking.

Direct vragen
Andere antwoorden op de vraag gaan over het serieus nemen van mensen met een 
beperking. “Vraag mij direct wat ik heb, vraag dat niet aan een ander.” En over de beloning 
van ervaringsdeskundigen: “Betaal me niet uit in bonnen, maar geef me een uurloon. Ik ben 
wel een beetje klaar met de cadeaubonnencultuur.”
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Samen verbeteren we de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden
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