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Situatie: Empatec

• Empatec is sinds 2002 het SW bedrijf van 

westelijk Fryslân (1.200 SE).

• Om de participatiewet aan te kunnen wordt in 

2014 het veranderprogramma ‘DWAAN’ 

(=doen) ingezet.

Het buffer- of brugmodel



Situatie: Pastiel

• Pastiel was gestart in 2013 als pilot door 

Empatec en de gemeenten voor de re-

integratie van mensen naar werk in het 

‘Empatec-gebied’ (2.000 trajecten per jaar).

• Eind 2014 is de pilot overgegaan naar ‘vast’.

• Zomer van 2015: opdracht om Pastiel

strategisch met Empatec en DWAAN te 

verbinden.

Het buffer- of brugmodel



Uitkomsten strategietraject Pastiel:

• Na de adrenaline van de succesvolle pilot is er 

sturing nodig.

• Onduidelijkheid troef. Wat betekenen nu de volgende 

kreten:

– Maatwerk

– Klant centraal (wie is je klant eigenlijk?)

– Professionals aan de macht

– Pastiel is er voor iedereen (wie is nu de doelgroep 

eigenlijk?)

Het buffer- of brugmodel



Conclusie:

• Alles is aanwezig voor een succesvol re-

integratiebedrijf (infrastructuur, goede medewerkers, 

goodwill bij gemeenten, etc.)

• Wat er nodig is, is een duidelijke organisatie, 

positionering en productdifferentiatie.

Het buffer- of brugmodel



Het buffer- of brugmodel

Overheid
Doelgroep

Markt



• Zowel de overheid (gemeenten) als de markt 

(werkgevers) hebben de behoefte om de 

doelgroep (mensen met een overbrugbare 

afstand tot de arbeidsmarkt) snel, soepel en 

efficiënt van A naar B te bewegen.

• Overheid en markt zijn echter verschillende 

werelden die moeilijk met elkaar mengen. Dit 

leidt, ondanks de goede bedoelingen, tot 

stroperigheid, inefficiëntie en frustraties.
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Overheid

• Rechtmatigheid

• Politieke organisatie

• Publiek belang

• Openbaar

• Geen risico’s
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Markt

• Doelmatigheid

• Private organisatie

• Economisch belang

• Besloten

• Bewust bepaalde 

risico’s



Het buffer- of brugmodel

Overheid
Doelgroep

Markt
Sociaal werkbedrijf

Re-integratiebedrijf



Een positie tussen twee werelden

• Continu ‘scheel’ kijken: hoe bedien ik links, 

hoe bedien ik rechts?

• Differentiatie van bedieningsconcepten links 

en rechts.

• Alleen als links en rechts worden verbonden 

heeft de buffer of brug bestaansrecht.

Dit is geen gemakkelijke taak! 

Hoe heeft dit uitgepakt?

Het buffer- of brugmodel



De praktijk



• Naar aanleiding van het voorgaande heeft 

Pastiel een aangepaste missie, visie en 

kernwaarden geformuleerd.

• Vanuit de ‘buffergedachte’ is er een 

gedifferentieerde aanpak opgezet die zowel 

cliënt, opdrachtgever (gemeente) als klant 

(werkgever) erkent en bedient.

De praktijk



Wij geloven dat er ‘Yn ús Fryske Mienskip’ voor alle mensen een 

plek is op de arbeidsmarkt. De Mienskip heeft groot belang bij een 

economisch gezond bedrijf dat voor iedereen met een beperking 

werk, inkomen, groei, identiteit en zelfstandigheid betekent

Wij kunnen als de beste mensen, die nu niet zelfstandig het 

minimumloon kunnen verdienen, begeleiden naar duurzaam 

regulier betaald werk.

• Passie voor mensen

• De blik vooruit

• Praktisch

• Gedreven

Missie & kerncompetentie & Kernwaarden



• Voor alle partijen is onderzocht wat Pastiel

voor hen kan betekenen en wat de partij van 

Pastiel wil hebben. Hierbij wordt onderscheid 

gemaakt tussen discriminators (D) en 

qualifiers (Q)

• Discriminator: waarin onderscheidt Pastiel

zich?

• Qualifier: wat moet Pastiel minimaal bieden 

om ‘in beeld’ te zijn?

Bediening verschillende partijen



Partijen:

• Cliënten/kandidaten

• Opdrachtgevers

– Bestuurlijk: wethouders

– Ambtelijk: beleidsambtenaren

• Werkgevers

Bediening verschillende partijen



Pastiel kan als beste mensen begeleiden die 

niet zelf hun weg kunnen vinden naar werk

De kandidaat wil een goede coach, passende 

baan en geen gedoe met de uitkering.

• D: BESTE KANS OP WERK EN SUCCES

• Q: EEN EERLIJKE, BETROKKEN COACH, EN

DIRECT AAN HET WERK

WAT BIEDT PASTIEL DE KANDIDAAT



WETHOUDERS:

Pastiel is het re-integratiebedrijf van de gemeente. 

Het resultaat: tevreden burgers en lagere kosten 

per P-wet deelnemer. 

• D: MEER MENSEN UIT DE BIJSTAND DAN ANDERE

GEMEENTEN EN DAN VOORHEEN

• Q: PLEZIERIGE MANIER, GEEN POLITIEKE ONRUST

EN AANVAARDBARE KOSTEN

WAT BIEDT PASTIEL DE OPDRACHTGEVER



Beleidsambtenaren:

Pastiel zorgt voor meer mensen uit de bijstand via 

aantoonbaar resultaat. Door uitstroom, minder 

mensen in de bijstand. 

• D: RELATIE, WAARIN VERNIEUWING, KENNIS, EN

DIENSTBAARHEID DE KERN IS

• Q: UITSTROOMPERCENTAGE, PRO-ACTIEF

WAT BIEDT PASTIEL DE OPDRACHTGEVER



Pastiel zorgt voor eenvoudige toegang tot mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt zonder gedoe. Pastiel kan dat 

omdat het gepositioneerd is tussen overheid en privaat in 

en voor werkgevers zo de poort naar de overheid kan 

vormen. 

• D: POSITIE IN HUN MARKT T.A.V. MVO EN EEN SOCIALE

OPLOSSING VOOR PROBLEMEN RONDOM PERSONEEL: 

HET GEVOEL GOED TE DOEN IN DE MAATSCHAPPIJ

• Q: GEEN GEDOE EN EEN SOCIAAL GEZICHT EN TOEGANG

TOT HET PUBLIEKE DOMEIN

WAT BIEDT PASTIEL DE WERKGEVERS

:



Propositie

In loondienst bij werkgever
(al dan niet na een proefperiode)

Zonder
begeleiding

Met
begeleiding
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Re-integratieproces

24

Startfase
2.1

Kort-traject
2.2

Lang-traject
2.3

XL lang-traject
2.4

Arbeidsmarkt

Doel re-integratieproces Pastiel:

z.s.m. in loondienst bij een werkgever!
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Startfase
5 uur begeleiding
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Output:
• Ontwikkelpunten
• Initiële 

loonwaarde
• Selectie
• Trajectplanvervolg
• Gedrag:

- Gemotiveerd
- Werknemers-
vaardigheden

5 weken

3 dagen per week meewerken 

Basistesten:
• HZO
• Disc

Matching op
Vacatures (WBS)

Maatwerkaanpak om belemmeringen
richting werk weg te nemen

Extra onderzoek bij
verwachting LKS (Dariusz)

Standaardtraining:
• CV-workshop
• Op weg naar werk

Begeleiding door Jobcoach en APL

Gebruikte systemen: Sonar, WBS, Dariusz en Werkstap
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• Pastiel realiseerde in 2016 met 16 fte jobcoaches 

514 plaatsingen

• Jobcoaches hebben gemiddeld 37 kandidaten per fte 

gelijktijdig in portefeuille

• De gemiddelde plaatsingskosten per kandidaat 

bedragen €6.000 - €7.000

• Uitval: H1-2017 45% met een gemiddelde 

doorlooptijd van 7,5 mnd

• Uitstroom H1-2017 55% met een gemiddelde 

doorlooptijd van 6,8 mnd

Pastiel weergegeven in cijfers



• Welke conclusies kunnen we trekken?

• Wat betekent dit voor andere sociale 

werkbedrijven?

• Vragen?

Conclusie




