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juist de hoge verwachtingen van het 
kassenproject lastig. De Boer: “Die 
waren niet realistisch en dan lijkt 
het al snel alsof het niet goed loopt. 
Daarom druk ik sociale diensten die 
een soortgelijk project starten op het 
hart: begin kleinschalig en zie het als 
pilot. Dan heb je de tijd om uit te vin-
den wat werkt en kom je uiteindelijk 
tot de beste resultaten.”
Naast kleinschaligheid is volgens De 
Boer ook samenwerking met andere 
gemeenten een sleutel tot succes. 
Om die samenwerking te verbeteren 
en werkgevers een groter en gevari-
eerder kandidatenaanbod te kunnen 
presenteren, heeft de projectgroep 
de regie halverwege overgedragen 
aan het Regionaal Platform Arbeids-
marktbeleid Haaglanden, met daarin 
elf gemeenten plus de regio Rot-
terdam. “De regio heeft de tuinbouw-
sector als een van vier speerpunt- 

Wijze Lessen uit 
het WestLand
Kent u dat verhaal van die bijstandsgerechtigden die in de kassen 
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sectoren benoemd. Zo is er uni-
formiteit ontstaan en hebben we 
de slagkracht richting werkgevers 
vergroot.”

WerKgeVers centraaL
Het kassenproject wordt doorlopend 
geëvalueerd met de betrokken ge-
meenten, het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid en de 
werkgevers. De belangrijkste les, 
aldus De Boer: “Doe het samen met 
de werkgevers. Die moeten centraal 
staan. De werkgever is onze klant, 
niet de werkzoekende. We zijn dit 
project ingestapt met het idee dat 
we plekken moesten zoeken voor de 
mensen in ons bestand, maar dat 
was niet het juiste uitgangspunt. 
Het gaat erom dat werkgevers de 
juiste kandidaten krijgen voor de 
werkzaamheden die gedaan moeten 
worden.”

 I
n 2012 vormden de gemeen-
ten Den Haag, Rotterdam, 
Westland en Delft een pro-
jectgroep om werkplekken in 
de tuinbouw te vinden voor 

bijstandsgerechtigden – in de kas-
sen van het Westland. Het project 
ging met veel media-aandacht en 
hoge verwachtingen van start, maar 
kwam slechts moeizaam op gang. 
Van de 700 belangstellenden kregen 
uiteindelijk 165 mensen een baan 
aangeboden, van wie er nu 84 aan de 
slag zijn. Volgens Jan de Boer van de 
gemeente Delft vertellen de cijfers 
echter maar een deel van het verhaal. 
“Ten eerste loopt het project nog 
en gaat het de goede kant op. Ten 
tweede hebben we ontzettend veel 
geleerd.”
Alles is veel voor wie niet veel 
verwacht, maar het omgekeerde is 
natuurlijk ook waar. Daarom waren 
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Dat is makkelijker gezegd dan 
gedaan. De kandidaten moeten 
voldoen aan de eisen die in de sector 
worden gesteld, bijvoorbeeld op 
fysiek gebied. Daarbij is het voor veel 
mensen die lang zonder werk heb-
ben gezeten niet makkelijk om weer 
aan de slag te gaan. “Een koude start 
werkt in veel gevallen niet. Meer dan 
in het begin nemen we nu de tijd 
om kandidaten werknemersvaar-
digheden te leren als op tijd komen, 
verantwoordelijkheid nemen en sa-
menwerken. Pas als kandidaten deze 
fase succesvol doorlopen, brengen 
we ze in contact met de werkgevers.”
In de beginfase haakte een flink 
aantal kandidaten al snel af, maar 
dat kan niet alleen op een gebrek aan 
motivatie of werknemersvaardighe-
den worden afgeschoven, zegt De 
Boer. “Ook praktische problemen 
kunnen hier een rol in hebben: som-

mige werkgevers in het Westland 
zijn erg lastig te bereiken voor 
kandidaten uit Den Haag of Delft. 
In de regio hebben we dan ook een 
vast vervoersbudget van 2.000 euro 
afgesproken dat kandidaat en werk-
gever zelfstandig kunnen besteden, 
bijvoorbeeld voor de aanschaf van 
een brommer of een kleine auto. Dat 
zijn ingrepen die een enorm verschil 
kunnen maken.”

concurrentie
Werkgevers in de tuinbouwsector 
zijn gewend te werken met uit-
zendbureaus en arbeidsmigranten 
en precies het benodigde aantal 
werknemers te krijgen in de periode 
dat er werk is. Voor de gemeenten is 
het moeilijk om in te spelen op de 
flexibiliteit die deze bedrijven vragen. 
“Hier komt een aantal problemen 
om de hoek kijken: de fluctuerende 
vraag en het geldende WWB-regime 
zijn niet altijd met elkaar te vereni-
gen. Door verrekening van wis-
selende inkomsten kan er een gat 
ontstaan in de inkomsten van de 
kandidaat. Het gebrek aan flexibili-
teit in de WWB leidt tot onevenwich-
tige concurrentie met uitzendbu-
reaus, waardoor de kandidaten met 
een WWB-achtergrond op achter-
stand staan. Dit dilemma hebben 
we neergelegd bij het ministerie. We 
hopen dat er een oplossing komt.”
Ook de doelstelling van de gemeen-
ten om kandidaten een vaste baan te 
bezorgen botst met de behoeften van 
werkgevers in de tuinbouwsector. 
“Het gaat vaak om seizoensarbeid. 
Neem de tomatenteelt, waarvoor 

‘ De tuinbouw is  
ontsloten voor 
onze kandidaten’

werkgevers voor drie maanden een 
aantal kandidaten nodig hebben. Nu 
is de proeftijd met behoud van uit-
kering twee maanden, waardoor er 
maar een maand overblijft die de ge-
meente iets oplevert. De kosten van 
de hele organisatie eromheen stijgen 
in dat geval boven de baten uit. 
Daarom vragen we de werkgevers 
creatief te zijn, bijvoorbeeld door te 
kijken of er in de directe omgeving 
een bedrijf is met andere oogsttijden 
waar de kandidaten daarna aan de 
slag kunnen.”

stijgende Lijn
Het is geen geheim dat er in de kas-
sen van het Westland veel arbeidsmi-
granten werken. De Boer constateert 
echter dat er sprake is van een 
cultuuromslag bij de werkgevers. 
“We hebben de media-aandacht voor 
dit project niet altijd gewaardeerd, 
maar het voordeel ervan is wel dat 
de bewustwording bij werkgevers 
is gegroeid. De tuinbouwsector ligt 
onder een vergrootglas omdat er zo-
veel arbeidsmigranten werken. Het 
is onderwerp van gesprek geworden 
onder werkgevers.” 
Hij is blij dat de gemeenten een voet 
tussen de deur hebben bij de sector. 
“Ga maar na: vijf jaar geleden werkte 
niemand uit onze bestanden in deze 
sector, nu zijn het er 84 en elke week 
komen er plaatsingen bij. Dan heb 
ik het over vaste banen. De sector is 
ontsloten voor onze kandidaten. Ik 
ben ervan overtuigd dat dit project 
zijn vruchten blijft afwerpen en dat 
we een stijgende lijn te pakken heb-
ben.” *




