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Veel gemeenten hebben nog 
steeds niet duidelijk wat hun 

werkzoekenden willen en 
kunnen. Werkgevers kunnen 
hen daardoor niet vinden en 

dus niet in dienst nemen. Hoe 
kan het dat na twintig jaar nog 

steeds niet duidelijk is wie er in 
de bakken zit? 

TEKST: PETER BOORSMA, BEELD: SHUTTERSTOCK

20 jaar treuzelen
jaar weten we niet wie er in de bak-
ken zit, omdat de bestanden waarin 
mensen worden geregistreerd, zijn 
bedoeld om te bepalen of iemand 
recht heeft op een uitkering, niet op 
wat hij kan op de arbeidsmarkt.”
Volgens Nieuwsma zijn er met be-
geleiding, loonkostensubsidie en no 
risk-polissen voldoende instrumen-
ten om het werkgevers makkelijk te 
maken iemand met afstand tot de 
arbeidsmarkt in dienst te nemen. De 
bottleneck zit bij het vindbaar maken 
van de werkzoekenden. “UWV is 
goed op weg. Maar gemeenten lijken 
veel te hechten aan hun eigen werk-
lozenprojecten. Wethouders denken 
daarmee te kunnen scoren bij hun 
achterban. Daarnaast willen ze graag 
vasthouden aan de schaal van de 
gemeente, terwijl arbeidsmarkten bij 
uitstek regionaal zijn.” 
Gemeenten moeten volgens Nieuws-
ma over hun schaduw heen stappen 
en binnen arbeidsmarktregio’s 
werken aan transparantie van de 
werkzoekendenbestanden. Gebrek 
aan capaciteit om werkzoekenden te 
screenen mag geen argument zijn. 
“Als daar intern geen capaciteit voor 
is, moeten gemeenten maar uitzend-
bureaus inhuren. Die kunnen dat 
uitstekend.”

UIT BEELD
Ook Cora Harteveld zegt dat capa-
citeitsgebrek het probleem niet kan 
zijn. Harteveld is stagecoördinator 
bij vso-school De Wingerd en ziet 
veel jongeren na hun achttiende uit 
beeld verdwijnen. “Voor de groep 

Werkzoekenden in veel 
gemeentebestanden nog 

steeds onvindbaar

R
enate Westdijk van de 
Programmaraad wordt 
weleens gebeld door 
een radeloze moeder 
wiens zoon op de bank 

hangt omdat het maar niet lukt een 
baantje te vinden. Netjes geregis-
treerd bij de sociale dienst, keurig in 
de systemen, maar onvindbaar voor 
werkgevers. Omdat het werkzoeken-
denbestand niet transparant is.
“Voor concrete werkzoekenden 
kan ik weinig doen; ik ondersteun 
gemeenten bij het transparant 
maken van hun bestanden. Maar in 
hun wanhoop struinen ouders het 
internet af op zoek naar hulp, stuiten 
op mijn telefoonnummer en bellen.” 
Het geeft volgens Westdijk wel aan 
hoe belangrijk het is dat gemeen-
ten hun werkzoekenden vindbaar 
maken. “Ook werkgevers zitten erom 
te springen. Zij zijn bang dat zij er 
uiteindelijk op worden afgerekend 
dat de 125 duizend banen niet wor-
den gerealiseerd.”

BAKKEN
Het gebrek aan transparantie is niet 
van vandaag of gisteren. De bakken 
van sociale diensten zitten verkeerd 
in elkaar, zei Sovov-directeur Karin 
Teluy al in 2007 in Sprank op basis 
van jaren ervaring met het ont-
wikkelen van arbeidsmarktbeleid 
voor werkgevers. “De mensen zijn 
niet geregistreerd op motivatie of 
competentie.” Dat constateert ook 
Sip Nieuwsma die zich bij VNO-
NCW altijd heeft beziggehouden 
met arbeidsmarktbeleid. “Al twintig 
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zeer moeilijk lerende kinderen 
is meestal wel een oplossing. Zij 
stromen veelal uit naar beschut werk 
of dagbesteding. De groep daar net 
boven – de uitstroom van mbo 1 en 
vso-PrO-scholen – valt vaak tussen 
wal en schip en belandt op de bank.” 
Ze krijgen een baantje maar houden 
het niet vol, bijvoorbeeld omdat ze 
overvraagd worden, en verdwijnen 
dan uit beeld. “Door zorgvuldig te 
begeleiden en het werk aan te pas-
sen – het zogenoemde job carving 
– zou er veel mogelijk zijn. Als deze 
jongeren zich melden bij het loket 
van de gemeente is er al heel veel 
over hen bekend. Door een warme 
overdracht zou de gemeente meer 
gebruik kunnen maken van de leer-
lingvolgsystemen van scholen. Vanaf 
hun veertiende beginnen we al met 
voorbereiding op de arbeidsmarkt en 
als ze achttien zijn kennen we hen 
van haver tot gort. 

SLEEPTOUW
Als lid van de regionale Vliegende 
Brigade van Werkbedrijf Zwolle pro-
beert Gerlinde Scheper alle veertien 
gemeenten in de regio op sleeptouw 
te nemen om de doelgroepers in 
kaart te brengen. “Ik leg uit wat we 
in Zwolle hebben gedaan, welke 
ervaringen we hebben opgedaan 
met bijvoorbeeld werkprocessen, en 
geef advies aan alle geledingen, van 
bestuur tot directie en uitvoering.”
Volgens Scheper zijn gemeenten 

‘ Als daar intern geen capaciteit 
voor is, moeten gemeenten 
maar uitzendbureaus inhuren; 
die kunnen dat uitstekend’ 

zeker bereid hun bestanden te 
ontsluiten en beseffen ze dat het be-
langrijk is dat gezamenlijk te doen. 
Maar ze worstelen met de vraag hoe 
je het organiseert en ervoor zorgt dat 
de bestanden actueel blijven.
“Ik probeer gemeenten te laten zien 
dat transparantie echt wat oplevert. 
Zo stelde de Zwolse Belastingdienst 
45 garantiebanen ter beschikking. 
Omdat we al ver waren met het 
transparant maken van het bestand, 
hebben we vanuit het Sonar-WBS-
systeem zeventig kandidaten kun-
nen selecteren bij UWV, gemeenten 
en via het dashboard in Sonar uit het 
Doelgroepregister. Inmiddels zoeken 
we naar kandidaten om de echte 
matches tot stand te brengen.”
“Natuurlijk wordt er geklaagd over 
Sonar als het niet lukt om in te log-
gen of als er iets in de instellingen 
verkeerd staat. Op de werkvloer voelt 
het weleens als ‘weer een systeem’. 
Maar landelijk is nu eenmaal 
gekozen voor Sonar”, zegt Scheper. 
Daarbij is UWV bereid tegemoet 
te komen aan de wensen 
van de gebruikers. “Met de 
gemeenten kijken we wat 
we écht uit de Sonar-WBS-
systemen willen kunnen 
halen. Er is al veel verbe-
terd. Zo kunnen werkgevers 
nu met de Kandidaatverken-
ner gericht zoeken naar 
goede kandidaten. Als wij het 
maar goed invullen.”

Scheper zou graag zien dat Sonar 
kan worden aangesloten op de 
systemen die gemeenten gebruiken 
om de rechtmatigheid te toetsen en 
de re-integratie-inspanningen bij te 
houden. “Maar ik weet dat dat niet 
eenvoudig is; je komt al snel in de 
problemen met de privacy.” *


