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Hoe staat het ervoor met de nieuwe regionale Werkbedrijven? Wat gaat 
goed en wat kan er beter? En zijn er verschillen zichtbaar tussen de 
arbeidsmarktregio’s? Zitten de goede mensen in de besturen? Trekker 
Renate Westdijk vertelt. In Helmond-De Peel kunnen partijen voortbou-
wen op een basis van jarenlange samenwerking.

TEksT: PETER BooRsma En DoRInE van kEsTEREn, BEElD: vERsE BEElDWaREn

samEnWERkIng BInnEn REgIonalE WERkBEDRIjvEn

    Werkgever Frans Huijbregts:  

‘ Vertrouw elkaar tot het 
tegendeel bewezen is’

erkent Renate Westdijk die in de 
Programmaraad trekker is van de 
regionale Werkbedrijven en in het 
dagelijks leven arbeidsmarktadvies 
geeft aan overheden en werkgevers. 
Als voorlopers noemt zij onder 
meer de regio’s Rivierenland, Rijk 
van Nijmegen, Helmond-De Peel, 
Groot Amsterdam en Noord-Holland 
Noord. Ook het regionaal Werkbe-
drijf in de Food Valley, met Ede als 
centrumgemeente, is een lichtend 
voorbeeld. “Deze arbeidsmarktregio 
is later tot stand gekomen, maar het 
Werkbedrijf is er in razend tempo 
van kelder tot zolder opgebouwd.” 
Westdijk verklaart de regionale 
verschillen vanuit de samenwerking 
tussen UWV en de gemeenten, die 
in de ene regio al voor de komst van 
de regionale Werkbedrijven verder 
was dan in de andere. “Regio’s waar 
UWV en gemeenten al nauw samen-
werkten op basis van de SUWI-wet-
geving hadden een voorsprong. Het 
scheelt als de publieke leden in het 
bestuur met één mond spreken. Dat 
is weleens lastig in regio’s met twin-
tig gemeenten, UWV en meerdere 

I
n sommige gemeenten valt 
wat ongenoegen te beluiste-
ren. Het schiet niet op met 
de samenwerking binnen 
het regionaal Werkbedrijf. Er 

moeten mensen aan het werk gehol-
pen worden, maar in plaats daarvan 
worden in de besturen ideologische 
discussies uitgevochten. Dat lijkt te 
maken te hebben met de mensen 
die namens werkgevers en werkne-
mers in het bestuur zitten. Gestaalde 
kaderleden van de bond die best nog 
een robbertje willen uitvechten met 
de functionarissen van de werkge-
versorganisaties en andersom.
Inderdaad blijkt uit een analyse van 
de functies van de werkgeversverte-
genwoordigers in de besturen van 
de regionale Werkbedrijven dat de 
grootste groep – ruim een derde – 
bestaat uit functionarissen van de 
regionale verenigingen van VNO-
NCW of AWVN. Maar is dat erg?
In sommige arbeidsmarktregio’s 
staat het Werkbedrijf al als een 
huis, in andere regio’s voeren 
de discussies over structuren en 
bevoegdheden nog de boventoon, 

sw-bedrijven. Het hangt ook heel erg 
van de mensen af, van de onderlinge 
klik. Na de gemeenteraadsverkiezin-
gen van vorig jaar maart zijn er veel 
wethouderswisselingen geweest en 
was het weer even afwachten hoe dat 
uitpakte.” 
Arjan Kampman, regionaal aanjager 
van de Programmaraad: “Het gaat 
goed in de regio’s waar structuren 
ondersteunend zijn aan gedachten 
in plaats van andersom. Werkgevers- 
en werknemersvertegenwoorders 
moeten ook wennen aan hun nieuwe 
rol in de regionale werkbedrijven. 
Effectief samenwerken en daarbij 
vooral het doel – het creëeren en 
invullen van de baanafspraken – niet 
uit het oog verliezen, daar gaat het 
om. Actiegericht!” Kampman pleit 
voor een heel flexibele organisatie. 
“Stel je voor: in een bepaalde regio 
wordt een grote zorginstelling 
gesloten waardoor je plotseling 
geconfronteerd wordt met heel veel 
werklozen uit die sector. Dan moet 
je daar onmiddellijk op kunnen 
inspringen.”  

Bedrijfsleven
Westdijk benadrukt dat een regionaal 
Werkbedrijf nooit af is. De sociaal-
economische en arbeidsmarktont-
wikkelingen maken de organisatie 
organisch. De kritiek dat er weinig 
‘echte’ werkgevers in de besturen 
zitten en vooral mensen van de 
werkgeversorganisaties, waardoor de 
hands-on-mentaliteit nog weleens 
ontbreekt, herkent zij niet. “Dat vind 

>

ik te gemakkelijk. Het klopt dat in 
eerste instantie vooral de mensen 
van kantoor van de koepels naar vo-
ren werden geschoven. Dat was een 
bewuste keuze, omdat we de werk-
gevers uit de praktijk niet wilden 
lastigvallen met de plannen- en be-
leidsmakerij. Maar inmiddels zitten 
in bijna alle besturen ook mensen 
uit het regionale bedrijfsleven.”
Westdijk is overall tevreden over 
de vorderingen van de werkgevers. 
“De AWVN is namens VNO-NCW 
en MKB-Nederland hartstikke goed 
bezig met het 7.500-banen-plan, 
waarvan de teller in februari al op 
ruim 2.300 staat. De administra-
tieve rompslomp blijft echter een 
probleem. Laatst sprak ik nog een 
werkgever in Friesland die iemand 
met een beperking wilde aannemen, 
maar bij de sociale dienst tegen 
enorm veel bureaucratisch gedoe 
aanliep. Uiteindelijk is het pas na 
persoonlijke tussenkomst van de 

Wie zijn toch die werkgevers in de besturen?
Sprank bezit een lijst van de bestuursleden van alle regio’s van half december. In 
totaal gaat het om 110 bestuurszetels, waarvan 6 vacante. van 5 is niet bekend hoe ze 
zijn opgevuld. van de overige 99 zetels worden er 17 bezet door mensen uit de bouw 
of industrie. De landbouw is niet vertegenwoordigd. maar liefst 82 zetels worden 
ingenomen door dienstverleners. veruit de grootste groep (35) is die van de werkgevers-
organisaties. De aWvn heeft er 11, de regionale vno-nCW-verenigingen hebben er 17. 
mkB-nederland levert 4 mensen. De op-één-na grootste groep is die van de uitzend- en 
re-integratiebedrijven (20), gevolgd door die van de adviesbureaus (7). Een aantal 
vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en re-integratiebedrijven zijn in twee, 
soms drie regio’s actief. 
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wethouder gelukt. Een van de taken 
van de regionale Werkbedrijven 
is om dit soort barrières weg te 
nemen. Dat kan ook, omdat UWV en 
gemeenten nu letterlijk dichtbij de 
werkgevers zitten.”

ondernemerschap
De grootste zorg ligt volgens West-
dijk juist bij de publieke bestuursle-
den van de regionale Werkbedrijven. 
UWV en de gemeenten slagen er 
namelijk vooralsnog onvoldoende in 
om het bestand op de juiste manier 
te ontsluiten. “Zij hebben de kan-
didaten wel in beeld, maar niet met 
de kenmerken waarop werkgevers 
selecteren. Als je de gemeente of de 
sociale dienst bijvoorbeeld vraagt 
hoeveel kandidaten een technische 
achtergrond hebben, blijven ze 
het antwoord schuldig. Wat ze wél 
weten, is of iemand analfabeet, van 
buitenlandse komaf of alleenstaande 
moeder is. Maar in welke wervings-
advertentie wordt gevraagd om een 
analfabete, alleenstaande moeder van 
buitenlandse afkomst?”
Dit is een serieuze, grote uitdaging, 
aldus Westdijk, die móet worden 
opgelost als gemeenten en UWV 
werkgevers passende kandidaten 
willen leveren. “Dit vraagt andere 
competenties van de medewerkers 
van de sociale diensten en UWV. Of 
zij gaan heel hard werken om het 
bestand transparant te maken, zodat 
ze het vertrouwen van de werkgevers 
terugkrijgen, of zij moeten nauw 
gaan samenwerken met private 
re-integratiebedrijven of uitzend-
organisaties die als brug naar de 
werkgevers kunnen fungeren.”
Het tweede probleem is dat veel 
publieke leden de neiging hebben 
om van tevoren alles tot op de laatste 
komma te regelen, waardoor de 

voorbereidingsfase te lang duurt. 
“Mensen die met belastinggeld wer-
ken, zijn doorgaans bang om fouten 
te maken. Dat is logisch, maar in 
dit geval kun je niet alle risico’s 
uitbannen. Ik begrijp het dilemma 
hoor, maar in de regionale Werkbe-
drijven moet je gewoon beginnen en 
accepteren dat er soms iets misgaat. 
Daarom is het belangrijk dat we 
ondernemerschap meer als compe-
tentie ontwikkelen.” 
Westdijk – het type doorpakker, 
kordaat en enthousiast – twijfelt niet 
aan de haalbaarheid van de banenaf-
spraken van het sociaal akkoord. Zij 
is er eveneens van overtuigd dat de 
regionale Werkbedrijven erin slagen 
hun essentiële rol te vervullen als 
schakel tussen de mensen met een 
arbeidsbeperking in de aangesloten 
gemeenten en de werkgevers. “De 
wil is er. Veel werkgevers zijn intrin-
siek gemotiveerd om iets te beteke-
nen voor de doelgroep. En als alle 
bestuursleden van de Werkbedrijven 
de handen ineenslaan en accepteren 
dat er nog hindernissen moeten wor-
den genomen, zonder meteen met 
een beschuldigende vinger te wijzen, 
komt het zeker goed.”  
 
ERvaRIng 
Als je vraagt naar een voorbeeldregio 
valt al snel Helmond-De Peel. In deze 
arbeidsmarktregio werken het Werk-
geversplein regio Helmond, de Atlant 
Groep, de Peelgemeenten en de 
gemeente Geldrop-Mierlo samen met 
de werknemersorganisaties, UWV 
en onderwijs aan de totstandkoming 
van één Werkbedrijf. Daarbij kunnen 
de partijen terugvallen op jarenlange 
ervaring van samenwerken.  
Frans Huijbregts is voorzitter van 
de werkgeversvertegenwoordiging 
in het bestuur van het regionale 

Tanja Willemsen is procesmanager bij Divosa met onder 
andere regionale samenwerking en ondersteuning van de 
Programmaraad in haar portefeuille. “goed dat de samenwer-
kingsvorm van de regionale Werkbedrijven wettelijk verankerd 
is. De baanafspraken en de implementatie van geharmoniseer-
de instrumenten als loonwaardebepaling hebben nu prioriteit. 
Het gezamenlijk belang zoeken is het motto: partijen moeten 
elkaar zien te vinden.”  
Tanja Willemsen: twillemsen@divosa.nl of 06-22 41 81 14.

  Renate Westdijk (Programmaraad):

‘ Begin gewoon en accepteer  
dat er soms iets mis gaat’

Werkbedrijf en al 35 jaar directeur 
van de Huijbregts Groep. Hij vertelt 
dat het dreigend tekort aan personeel 
tien jaar geleden aanleiding was om 
elkaar op te zoeken. “Dat tekort is er 
niet gekomen, maar de samenwer-
king is gebleven. Alleen de aandacht 
is verlegd naar het aan het werk 
helpen van mensen, waardoor de 
regio nu al klaar is voor de volgende 
fase met procesherontwerp en job 
carving.” Inmiddels zijn al vijf tot zes 
projecten met succes opgezet, onder 
meer bij brouwerij Bavaria en Dorel, 
producent van onder meer kinderzit-
jes. “Als werkgevers werken we graag 
mee, maar we vinden het wel fijn als 
het werkbedrijf i.o. vervolgens bij de 
aanvraag van een uitkering nagaat 

of de aanvrager technische aanleg 
heeft. Zo ja, dan kunnen wij wel voor 
scholing zorgen.” 
De intensieve samenwerking vertaalt 
zich ook in cijfers. “Om de targets te 
halen zou Helmond-De Peel – een 
regio met 200 duizend inwoners 
– per jaar 250 mensen moeten plaat-
sen. Maar via de matching unit heb-
ben we in 2014 maar liefst vijfhon-
derd mensen geplaatst.” Overigens 
gaat het niet alleen om mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt, maar 
ook om van-werk-tot-werk-trajecten.

mEnTalITEIT
Het grote verschil tussen Helmond-
De Peel en veel andere regio’s zijn 
de korte lijntjes en de mentaliteit van 
‘gewoon doen’, vertelt Huijbregts. “ 
We hebben zeer betrokken partijen 
met een gezamenlijke doelstelling. 
De bedrijven hebben bijvoorbeeld een 
tekort aan techneuten. De gemeenten 
willen mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt plaatsen. Hoe krijgen 
we die wensen bij elkaar? We hebben 
geleerd elkaar te begrijpen en aan-
vaarden de wetgeving als realiteit. Als 
je al begint met ‘het deugt niet’,  dan 
komt er niets van de grond.”
“Meer mensen aan het werk, dat is 
ons doel. Daarbij gaat het erom heel 
goed te begrijpen wat werkgevers 

nodig hebben en vervolgens begrip 
bij hen te kweken en een beeld te 
schetsen van de mogelijkheden en 
talenten van moeilijke groepen”, 
zegt Yvonne van Mierlo, wethouder 
Economische Zaken, Sociale Zaken 
en Organisatie van Helmond. “Niet 
wij moeten de kritische prestatie-
indicatoren bepalen, dat moeten 
de werkgevers zelf doen. Er is een  
verschil in tempo tussen bedrijfsle-
ven en overheden. Je moet elkaars 
tempo en werkwijze begrijpen en 
naar elkaar toe groeien.”
In Helmond-De Peel worden proble-
men opgelost op het moment dat ze 
zich voordoen. Van Mierlo: “Je hebt 
natuurlijk gezamenlijk beleid, de Par-
ticipatiewet. We hebben een markt-
bewerkingsplan en een bijbehorend 
actieplan. Maar we beseffen dat we 
het nooit 100 procent dichtgeregeld 
krijgen. Waar lopen we tegenaan? Als 
iets niet goed loopt, dan bellen we 
even en gaan we om tafel.”

loBBy
Van Mierlo heeft de vorige bestuurs-
periode samen met de Peelge-
meenten, Geldrop-Mierlo en het 
bedrijfsleven gelobbyd voor een 
eigen arbeidsmarktregio Helmond-
De Peel, los van die van Zuidoost-
Brabant. “We hadden namelijk al 

één sw-bedrijf, één Werkplein en 
één werkgeversplein met de zes 
Peelgemeenten. Het organiserend 
vermogen in de regio was en is heel 
goed. Dat is ook belangrijk: het gaat 
om effectieve regio’s.”
Huijbregts wijst erop dat veel 
werkgevers in Helmond en De Peel 
zijn geworteld in de omgeving, heel 
anders dan in andere regio’s, waar 
veel multinationals zijn gevestigd. 
“Er zijn veel familiebedrijven en 
een paar ondernemers die hun nek 
uitsteken.”
Is het succes van Helmond-De 
Peel ook te kopiëren naar andere 
arbeidsmarktregio’s? “Jazeker!”, zegt 
Van Mierlo. “Voorwaarde is dat het 
bedrijfsleven goed georganiseerd 
is en de overheid zich faciliterend 
opstelt. Het begint natuurlijk met 
een paar goede ondernemers met 
draagvlak in de regio. Iemand als 
Frans Huijbregts toont in zijn eigen 
bedrijf het goede voorbeeld. En je 
moet draagvlak zoeken bij de regio-
nale werkgeversorganisaties zoals de 
BZW.”
Huijbregts: “Elke regio heeft zijn 
eigen DNA. Maar ik denk dat het 
belangrijk is dat niet gemeenten of 
UWV maar werkgevers de lead heb-
ben en ook de noodzaak zien om sa-
men te werken. En: vertrouw elkaar 
tot het tegendeel bewezen is.” *
 

De Huijbregst Groep
is een familiebedrijf dat zich 
toelegt op het verwerken van 
poeders voor de voedingsmid-
delenindustrie. De zorg voor 
mens en omgeving waar de 
onderneming voor staat, uit 
zich onder meer in een grote 
maatschappelijke betrokken-
heid. Dat gemeenten en UWV 
hun mensen niet goed kennen, 
vindt directeur Frans Huijbregts 
zorgelijk. “UWV heeft nog vier 
jaar nodig om alle Wajongers 
te keuren.” Het Doelgroepen-
register van UWV noemt hij 
‘onnozel’. “Je moet pas keuren 
bij solliciteren. Dan pas weet je 
wat iemands beperking is voor 
die specifieke functie.”


