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HR-directeur Harry van der Kraats vertrekt op 1 augustus 
bij de NS; hij wordt directeur bij de Algemene Werkgevers-
vereniging Nederland (AWVN). Zijn aspiratie blijft 
overeind: meer mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt aan een reguliere baan helpen.  
“Ik zit straks nog dieper in het sociaal overleg.  
Daar kan ik mooi een aantal van 
mijn ambities kwijt.” 
TeKST: WeNDy BRAANKeR,  BeelD:  jeRoeN pooRTVIeT

Locus-ambassadeur Harry van der Kraats 

Liefdewerk 
en 

bittere 
noodzaak 

 D
e knoppen in de lift op het 
hoofdkantoor van de Nederlandse 
Spoorwegen in Utrecht zijn nog 
niet zo lang geleden voorzien van 
brailletekens. ‘Heb je ze opge-
merkt op je weg naar boven?’. Het 
reliëfalfabet werd pas aangebracht 
nadat de NS een blinde werkne-

mer in dienst nam. “Toen kwamen we tot de conclusie 
dat we niet goed ingesteld waren op mensen met een 
beperking”, vertelt Harry van der Kraats. “Zijn aanstel-
ling spoorde ons aan ons meer te verplaatsen in die 
ander. Om een inclusief bedrijf te zijn, moet je in staat 
zijn om te leren.”  
De NS wacht niet af tot mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt zich melden voor een vacature. De organi-
satie wil vijftig mensen met een beperking ervaring laten 
opdoen in een van de vier NS-bedrijfsonderdelen, in de 
retail bijvoorbeeld of in het onderhoud van treinen. Daar-
voor heeft de werkgever afspraken gemaakt in de nieuwe 
cao. Na een jaar volgt een evaluatie en wordt bekeken of 
de NS op nog grotere schaal mensen met een beperking 
kan aannemen, geheel in lijn met de ambitie van de Ne-
derlandse overheid om meer gehandicapten, Wajong’ers 
en andere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
aan een reguliere baan te helpen.   

Deltaplan 
De extra inspanning van de NS voor deze groep werk-

nemers is een paar jaar geleden op gang gekomen. Van 
der Kraats: “We wilden meer doen aan diversiteit, meer 
dan we tot dusver gedaan hadden.” Al snel kwam hij 
in contact met Locus, de netwerkorganisatie die twee 
jaar geleden is opgezet met het idee dat werkgevers en 
werknemers met een beperking elkaar makkelijker moe-
ten kunnen vinden. Hanne Overbeek, drijvende kracht 
achter Locus, wist Van der Kraats te overtuigen zitting te 
nemen in het bestuur.  
Gemotiveerd was hij al, maar de samenwerking met 
Locus heeft Van der Kraats nog vele malen enthousiaster 
gemaakt om concreet voor mensen met een beperking 
aan de slag te gaan. Daar zitten ook economische over-
wegingen achter, zegt de scheidend HR-manager. “Het 
is niet alleen maar liefdewerk oud papier. Ik wil, net als 
Locus, voorkomen dat er straks een heleboel mensen, 
die stuk voor stuk heel veel kunnen, geen of slechts in 
beperkte mate toegang hebben tot de arbeidsmarkt;  
mensen die in de toekomst heel hard nodig kunnen zijn. 
Dat is ook in het belang van het bedrijfsleven.”  
Hij is blij dat de quotumregeling, zoals staatssecretaris 
Klijnsma die voor ogen had, van tafel is. Een quotum, 
van bovenaf opgelegd, werkt niet, zegt hij. “Veel bedrij-
ven hadden geen idee hoe ze moesten inspelen op de eis 
van minimaal 5 procent arbeidsgehandicapte werkne-
mers. Ze waren bang dat ze een heleboel mensen op zich 
af kregen, zonder te weten wat ze met die mensen aan 
moesten.” Werkgevers en werknemers moeten aan de 
slag en dit samen oplossen. Van der Kraats ziet wel wat 
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in een Deltaplan voor werk. “We willen dat meer bedrij-
ven gaan investeren in mensen met een beperking.” 

SleUTelRol 
Op 1 augustus wordt Van der Kraats directeur van 
werkgeversorganisatie AWVN. Zijn vertrek bij de NS 
betekent niet dat hij Locus gaat loslaten. Misschien kan 
hij bij de AWVN een nog wel belangrijkere rol spelen 
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt dan bij 
de spoorwegen. “Ik heb veel contacten met bedrijven en 
werknemersorganisaties en binnen de AWVN is al veel 
aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeids-
markt.” Neem ‘De Normaalste Zaak’, een initiatief van 
zijn nieuwe werkgever, MVO Nederland en de Start 
Foundation, om meer mensen naar vermogen te laten 
deelnemen aan de arbeidsmarkt.  
Werkgevers, werknemers en gemeenten hebben een 
sleutelrol als het gaat om participatie. Gemeenten moe-
ten daarnaast ook vorm geven aan de 35 werkbedrijven 
die er volgens het sociaal akkoord moeten komen, vindt 
de toekomstige AWVN-directeur. Hij hoopt dat er goede 
faciliteiten worden geboden op het gebied van uitkerin-
gen. Zo zou het minder ingewikkeld moeten zijn als 
een werknemer bijvoorbeeld voor de helft in dienst is bij 
een werkgever en voor de andere helft (voorlopig) een 
uitkering ontvangt. 
En Locus? “Locus kan een intermediair zijn en een gro-
tere schaal krijgen om nog meer bedrijven te ontlasten.” 
Van der Kraats wordt in zijn huidige functie geregeld 
benaderd door uiteenlopende instanties die mensen 
willen plaatsen. “Het is belangrijk dat er een loket bestaat 
dat dit voor bedrijven kan beheersen en daarnaast over 
de kennis en expertise beschikt over hoe mensen ingezet 
kunnen worden.” *

‘ Veel bedrijven 
hadden geen 
idee hoe ze op 
het quotum 
moesten 
inspelen’ 

LOCUS
Het idee was om publieke en private partijen 
bij elkaar te brengen, deze te verbinden 
en de samenwerking te faciliteren, zodat 
landelijk opererende bedrijven en lokale 
gemeenten en sw-bedrijven elkaar mak-
kelijker en sneller weten te vinden. Met als 
beoogd resultaat dat vijfhonderd mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt bij deze 
bedrijven aan de slag zouden kunnen en 
dat deze werkgevers tevredener zijn over de 
samenwerking met meerdere gemeenten en 
sw-bedrijven. 
De oogst van twee jaar locus: 22 bedrijven 
hebben zich aangesloten bij dit initiatief van 
Divosa en Cedris en zo’n duizend mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben 
werk gevonden. “De netwerkaanpak van 
locus werkt”, concludeert locus-directeur 

Hanne overbeek niet voor niets.
Inmiddels doen 53 sw-bedrijven en 37 
gemeenten mee en hebben landelijk 
opererende bedrijven als postNl, Heineken, 
jumbo, NS, philips, IKeA en McDonald’s 
zich aangesloten. 
Grofweg zijn er vier argumenten waarom 
(landelijke) bedrijven zich aansluiten: 
mogelijke personeelskrapte en continuïteits-
problemen, cao-afspraken, MVo-beleid en 
imago, en kostenbesparing.
locus (‘plek’ in het latijn) wil een nog 
grotere speler worden. “We hebben een 
plan, maar daar hebben we wel fi nanciële 
middelen voor nodig. We zijn in gesprek met 
het bedrijfsleven om dit mee te fi nancieren. 
Van gemeenten en sw-bedrijven willen we 
niet meer vragen dan we nu al doen.” 

Werken bij verschillende gemeenten in jouw omgeving?

BeSupported is per direct op zoek naar 

20 Inkomensconsulenten!
Als Consulent Inkomen ga je projectmatig aan de slag bij 
verschillende klantgemeenten van BeSupported. In deze 
functie behandel je aanvragen in het kader van de WWB. 
Je bent verantwoordelijk voor het rechtmatig en effectief 
verstrekken van uitkeringsgelden en je activeert klanten 
richting de arbeidsmarkt, participatie en/of zorg. 

Ben jij in het bezit van een HBO-opleiding? Heb je minimaal 
twee tot vier jaar aantoonbare ervaring op het gebied van 
Sociale Zekerheidswetgeving? Neem dan contact op met 
regiomanager Marc Bos via het nummer 06 - 51 85 43 37. 
BeSupported biedt je een afwisselende functie met carrière- 
perspectief en ruime training- en ontwikkelmogelijkheden. 
Daarnaast behoort een vast contract tot de mogelijkheden.


