
D
e Praktijkdag opent met nieuws 
uit Den Haag. Een brief van staats-
secretaris Jetta Klijnsma aan de 
Tweede Kamer. Er zijn recent drie 

vereenvoudigingen voorgesteld. Zo wordt 
de herbezettingsvoorwaarde van beschut 
werk bij detachering vanuit een SW-bedrijf 
voorlopig losgelaten, komt er een onderzoek 
naar de impact van de praktijkroute (loon-
waardebepaling op de werkvloer in plaats 
van indicering doelgroepregister) en wordt 
verder gekeken hoe beschut werk wettelijk 
wordt verankerd. Een vereenvoudiging is 
vaak prettig maar roept gezien de complexi-
teit van het thema toch vragen op. Tijdens 
de sessie – een gesprek met Betsie Gerrits 
van de Programmaraad en Fer Nieuweboer 
van het ministerie van SZW – kwam een 
aantal daarvan aan de orde. Hoe verhouden 
de theoretische beoordeling en de beoorde-
ling op de werkplek zich tot elkaar? Moeten 
we in de toekomt gaan kiezen of kunnen ze 
naast elkaar blijven bestaan? Wie beoor-
deelt of de mensen die via de praktijkroute 
komen straks nog steeds onder het sociaal 
akkoord vallen? Op deze en nog vele vragen 
werd antwoord gegeven.  

Transparante arbeidsmarkt
Veel interactie was er tijdens de dialoog over 
een transparante arbeidsmarkt.  Aart van 
der Gaag namens VNO-NCW, MKB en LTO, 

Astrid Hendriks van UWV en Saar Spanjaard 
van Avres gaan met de zaal in gesprek aan 
de hand van vragen als ‘waar wachten we 
nog op, wat zit ons nog in de weg en wat 
verwachten we eigenlijk van die transpa-
rante arbeidsmarkt?’ Sommige deelnemers 
hebben de antwoorden op die vragen al heel 
concreet voor ogen. ‘UWV dóét namelijk al 
heel veel om de arbeidsmarkt transparant 
te maken’, zegt een van hen. Voor anderen 
blijkt het toch nog een behoorlijke ver-
van-hun-bedshow. ‘We bouwen al zo lang 
op bestaande structuren en nu moet alles 
ineens anders. Dat gaat niet van de ene 
op de andere dag.’ Vanuit UWV is er veel 
behoefte aan samenwerking met gemeen-
ten. Helaas stokt het daar soms. Zo werkt 
het jongerenloket in Zaanstad perfect, maar 
lijken de werkzoekenden 27+ niet goed in 
kaart te brengen. ‘We weten wel wie het 
zijn, maar niet wat hun motivatie is, wat ze 
in hun vrije tijd doen en wat hun maximale 
woon-werk-afstand is. Allemaal waardevolle 
informatie die we in het UWVPortaal voor 
gemeenten wél kunnen vastleggen.’

Empowerment
Het REA College laat een interessante case 
uit de praktijk zien. In een speciaal project 
begeleiden zij leerlingen met ernstige scho-
lingsbelemmeringen. ‘Wij werken vanuit 
empowerment’, vertelt manager Anita de 

Wit. ‘Wij gaan die leerlingen niet vertellen 
wat ze allemaal moeten doen. We laten 
ze daar zelf achter komen. Fouten maken 
mag. Sterker nog, daar groeien ze van.’ Wat 
is de rol die gemeenten kunnen spelen? 
‘De opgave was altijd om te zorgen dat zo 
veel mogelijk leerlingen kunnen meedoen 
aan het regulier onderwijs’, vervolgt De 
Wit. ‘Maar dat lukt lang niet bij iedereen en 
dat vergt een andere manier van denken. 
Sommige leerlingen kunnen het reguliere 
traject niet aan, door ziekte, door fysieke 
of psychische belemmeringen. Wij leiden 
deze leerlingen tóch op met als doel het 
vinden van regulier werk.’ Gemeenten 
kunnen daarin beter slagen door in een 
vroeg stadium aansluiting te zoeken met het 
onderwijs. 

Kandidaatverkenner
Vincent Vermolen, manager bij UWV, praat 
de deelnemers in zijn sessie bij over de 
Banenafspraak en een nieuwe tool van UWV. 
‘Tot 2026 zijn er 125 duizend extra banen 
en dus evenzoveel banenafspraken voor 
speciale doelgroepen. Een fi kse ambitie, 
die we samen met gemeenten en werkge-
vers moeten vervullen. Om beter inzicht 
te krijgen in wie deze mensen zijn, waar 
hun krachten en passies liggen, ontwik-
kelden wij een nieuwe applicatie. Met de 

Kandidaatverkenner hebben werkgevers 
een zeer uitgebreid inzicht in de kandidaten. 
Op die manier voldoen we nog beter aan de 
werkgeversverwachting. Want vaak regelen 
zij het liever zelf.’ Door alle kandidaten online 
te zetten, er een transparant en klantvrien-
delijk zoekprofi el aan toe te voegen, bedie-
nen de samenwerkende ketenpartners in de 
arbeidsmarktregio de werkgevers nog beter. 
Naar verwachting gaat in september de tool 
‘live’ achter werk.nl. 

Sneller aan het werk
Dat mensen aan het werk helpen ook heel 
goed lukt in een publiek-private samenwer-
king tonen Mirjam Manni van Tempo-Team 
en Jorg Bauer van het Werkgeverservicepunt 
Delft aan. Het uitzendbureau zit bij de 
gemeente inhouse en dat werkt volgens 
de partners perfect. ‘We werken heel nauw 
samen en daardoor hebben we veel meer 
kennis die we kunnen koppelen’, zegt Bauer. 
‘Kennis van de arbeidsmarkt, van de bedrij-
ven én van de kandidaten.’ Ook Manni is 
enthousiast. ‘De markt verandert razend-
snel. Het draait al lang niet alleen meer om 
iemands cv maar veel meer om compe-
tenties. Door de intensieve samenwerking 
tussen de gemeente en Tempo-Team zitten 
wij heel dicht op onze kandidaten en krijgen 
we mensen sneller aan het werk.’

De Programmaraad organi-

seert vier keer per jaar een 

Praktijkdag voor de uitvoe-

ring van de Participatiewet. 

Gemeenten, UWV en sociale 

werkbedrijven werken in de 

35 arbeidsmarktregio’s nauw 

samen om de arbeidsmarkt 

volledig transparant te maken. 

Het doel is dat werkgevers en 

werkzoekenden elkaar weten 

te vinden. Tijdens de druk-

bezochte Praktijkdag van de 

Programmaraad op 9 juni jl. 

– thema: transparantie – met 

keuze uit 26 sessies, gingen ze 

hiermee aan de slag.

Programmaraad organiseert 
‘Dag van de Transparantie’

Praktijkdagen Participatiewet

Ook een Praktijkdag bijwonen? 
Het terrein van werk en inkomen is fl ink in 
beweging. Aan arbeidsmarktregio’s de opgave 
hun krachten te bundelen voor een optimale 
match tussen werkgevers en werkzoekenden. 
Dat lukt alleen door samen te werken en 
over gemeentegrenzen heen te kijken. De 
Programmaraad, een samenwerking tussen de 
VNG, UWV, Cedris en Divosa, ondersteunt daarin. 
Onder meer door het beantwoorden van vragen, 
het geven van advies én door het organiseren 
van bijeenkomsten zoals de Praktijkdagen. Op 6 
oktober en 8 december 2016 vinden de volgende 
Praktijkdagen plaats. 
 
samenvoordeklant.nl/praktijkdagen

Betsie Gerrits, programmamanager Programmaraad

Ingezonden mededeling

Programmaraad
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