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SNEL GAAT HET 
NIET, MAAR 
VOORUITGANG 
IS ER WEL 

Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt – deel 1 
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Het is ingewikkeld en de decentralisering kent zoveel rege-
lingen en subsidies dat een normaal mens door de bomen 
het bos niet meer ziet. Toch heeft iedereen die zich bezig-
houdt met de begeleiding van mensen met een beperking, 
het er maar mee te doen. Een recept is er niet. Hoe worden 
dan toch resultaten behaald? Sprank vraagt rond. Deel 
1 van een serie over de hobbelige weg naar de inclusieve 
arbeidsmarkt. 

 TEKST: MARTINE DE VENTE, BEELD: BAANBREKEND DRECHTSTEDEN

geheveld naar de gemeenten. Die 
het, als we op Zembla afgaan, niet 
helemaal goed doen. Ga er ook maar 
aan staan.   
“Gemeenten hadden geen erva-
ring met deze doelgroep en kregen 
ook nog eens minder geld voor de 
uitvoering”, schetst Aart van der 
Gaag, die namens VNO-NCW, MKB-
Nederland en LTO Nederland boeg-
beeld is van het project om 100.000 
extra banen te creëren voor mensen 
met een beperking. Aan de ene kant 
kun je hen niet kwalijk nemen dat 
nog niet alles op rolletjes loopt, vindt 
Van der Gaag. Tegelijkertijd hekelt 
hij de versnippering van beleid. Zo 
houdt de ene gemeente haar so-
ciale werkvoorziening open en 
krijgt het bedrijf de kans om zichzelf 
opnieuw uit te vinden, bijvoorbeeld 
door te gaan optreden als detacheer-
der. Andere gemeenten doen net 
als Venlo de boel dicht en verzinnen 
iets anders.   
Voor de uitstroom van vso-scho-
len geldt iets soortgelijks, zegt Van 
der Gaag. Waar de ene gemeente wel 
beleid heeft om leerlingen aan het 
werk te helpen, heeft de andere dat 
niet. “Het is buitengewoon storend 
dat het uitmaakt waar je woont of je 
hulp krijgt bij het vinden van werk.” 
Bovendien is de versnippering ook 
nog eens heel onhandig voor werk-
gevers, vooral de grote, die in die 
verschillende regio’s dus rekening 

moeten houden met verschillende 
regels en voorwaarden. 
Desalniettemin worden er in de 
arbeidsmarktregio’s successen be-
haald, constateert Van der Gaag. Een 
beeld dat haaks staat op de sombere 
schets in de Zembla-aflevering.  
 
OPTIMISTISCH  
“De gemeenten hebben het bud-
get via de decentralisatie, maar in 
feite is het ook een grote veran-
deroperatie, aangestuurd vanuit het 
Rijk”, legt Manon Koldewijn uit, 
programmamanager Werkbedrijf 
Regio Zwolle. In deze arbeidsmarkt-
regio werken partners nauw samen: 
gemeenten, UWV, vakbonden, werk-
geversorganisaties en het onderwijs. 
Het is net pas geregeld dat het Werk-
geversservicepunt (WSP) – UWV én 
de gemeenten – samen een netwerk 
vormen van waaruit ze kunnen 
matchen. Daarbij staat de vraag van 
de werkgever centraal. “In feite is het 
een poldermodel, maar het speelt 
zich nu af in de regio. En dan is 
die regio ook nog eens heel groot. 
Samenwerken is dan wel de sleutel 
tot succes.” 
Snel gaat het niet, maar vooruitgang 
is er wel. “Als je het erover eens bent 
dat iedereen vooruit wil, dan ga je 
ook vooruit.” Koldewijn is optimis-
tisch, ondanks dat er nu pas een 
begin is van een WSP. De samen-
werking gaat verder en verbinding 

Z
embla schetste 
een paar weken 
geleden een bui-
tengewoon 
treurig beeld 
van de gevolgen 

van de Participatiewet voor de soci-
ale werkvoorziening. In het televi-
sieprogramma zagen we kwetsbare 
werknemers die slachtoffer zijn van 
de sluiting van de Wsw-voorziening 
in hun gemeente. Mensen die al drie 
jaar werken en leven in onzekerheid. 
Bestaat hun baan straks nog? We 
zagen ook een werkgever die van zijn 
gemeente minder loonkostensubsidie 
kreeg voor zijn chauffeur met een 
beperking. Daardoor kon hij hem niet 
meer fulltime in dienst houden, met 
alle inkomensgevolgen van dien voor 
de chauffeur.    
In Venlo ging het sw-bedrijf dicht en 
werd de sociale werkvoorziening ver-
plaatst naar buurthuizen, alwaar de 
werknemers niks te doen hebben en 
maar een beetje zitten te ministec-
ken. Een jonge vrouw die voorheen 
bij Jumbo werkte, maar het toch 
niet aankon, zag haar contract niet 
verlengd. Zijn daarmee de Partici-
patiewet en de banenafspraak een 
mislukking?  
 
ONHANDIGE VERSNIPPERING 
In 2015 zijn de verantwoordelijkheid 
en de budgetten voor de begeleiding 
van mensen met een beperking over-
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wordt gezocht, ook met de econo-
mische agenda in de regio. Zo is er 
een regionaal ontwikkelfonds in de 
maak waarin werkgevers, gemeenten 
en het onderwijs samen investeren 
in opleidingen voor werkenden, 
werkzoekenden en kwetsbaren op de 
arbeidsmarkt. Dergelijke samenwer-
kingsverbanden waren er eerder niet 
in de regio. Koldewijn: “Hooguit dat 
partijen hier en daar een subsidietje 
te verdelen hadden, maar een echte 
basis om te matchen op de arbeids-
markt, ontbrak. Terwijl de arbeids-
markt van iedereen is.”  

NIET BANG ZIJN 
Die solide basis was er al wel in 
Noord-Holland Noord. Deze arbeids-
marktregio laat bijna juichend weten 
dat het hier crescendo gaat met 
de werkgelegenheid voor de meer 
kwetsbaren. De doelstelling van het 
jaar 2017 – 926 extra banen in de 
regio voor mensen met een arbeids-
beperking – is zelfs al in het derde 
kwartaal van 2017 met 588 banen 
overtroffen.   
Bert Fintelman en Brian Verweij 
zijn respectievelijk projectleider en 
projectcoördinator van het project 
‘Matchen op Werk’ in Noord-Holland 
Noord. Als verklaring voor het succes 

noemen zij dat de contouren voor een 
regionaal plaform al zichtbaar waren 
vóór de invoering van de Participatie-
wet in 2015. Werkgevers, gemeenten 
en UWV hadden al een overlegstruc-
tuur, waar het Regionaal Werkbedrijf 
bijna naadloos in paste.  
Ook belangrijk, aldus de twee Noord-
Hollanders: “Steeds zoeken naar de 
gemeenschappelijke deler, in plaats 
van naar de tegenstellingen. Je moet 
niet bang zijn voor de verschillen en 
geen blauwdruk willen maken voor 
samenwerking.” Om een voorbeeld 
te noemen: de drie verschillende 
subregio’s in het gebied verschillen 
behoorlijk van elkaar: van agribusi-
ness en toerisme tot zorg. “Veel 
seizoensarbeid, maar met twee banen 
kan iemand best het hele jaar werken. 
Met allerlei vormen van creatieve 
samenwerking kun je de golfbewe-
gingen voor blijven.” 
Een andere succesfactor is dat ze 
werkgevers met zo min mogelijk 
kopzorgen opzadelen. Door hen 

bijvoorbeeld niet zelf in de bestanden 
van UWV of de gemeenten te laten 
zoeken naar kandidaten. Als een 
werkgever zich meldt bij het WSP in 
Noord-Holland Noord, dan komt een 
adviseur op de proppen met meer-
dere geschikte kandidaten. Verder re-
gelen adviseurs dat er geld komt voor 
de loonkostensubsidie. “We hebben 
de zaken vooral voor de werkgevers 
stukken simpeler gemaakt.” 
In hun eigen praktijk kunnen werk-
gevers uit de regio Noord-Holland 
Noord gebruikmaken van onder 
meer het programma ‘Harrie Helpt’, 
een laagdrempelige training op de 
werkvloer voor collega’s en leiding-
gevenden die een collega krijgen 
met een beperking. Verweij en Fin-
telman geloven dat kwetsbare 
mensen op deze manier ook aan het 
werk kunnen bij reguliere bedrij-
ven, in plaats van in de beschermde 
omgeving van de sociale werkvoor-
ziening. Fintelman: “We moeten naar 
een nieuwe veiligheid en duurzaam-

DAIZY VAN DER MEULEN (BAANBREKEND DRECHTSTEDEN): 

‘ Werkgevers moeten creatief zijn;  
dat is best veelgevraagd’
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heid van werk. Dat is een verander-
traject en dat kost tijd. Maar als we 
met z’n allen ervan overtuigd zijn dat 
dit gaat werken, dan lukt het ook.” 

CREATIEF ZIJN 
Ook in de arbeidsmarktregio Drecht-
steden (Alblasserdam, Dordrecht, 
Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, 
Sliedrecht en Zwijndrecht) zijn er 
het afgelopen jaar meer mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt 
aan het werk gekomen. Er was al 
een samenwerkingsverband tussen 
de gemeenten, UWV, werkgevers 
en de Randstad Groep: Baanbre-
kend Drechtsteden. Wat hielp bij de 
aanpak, vertelt manager Daizy van 
der Meulen, is dat de zeven Drecht-
steden samen één sociale dienst 
hebben, met één beleid en één porte-
feuillehouder. “We hebben dus niet 
te maken met zeven politici met ieder 
een andere agenda.” 
Net als in Noord-Holland Noord 
richt Van der Meulen zich vooral 
op de werkgevers en bundelt de 
aanpak ook alle regelingen en loket-
ten. “De grootste vraag is: waar heb-
ben de werkgevers behoefte aan en 
hoe springen we daar passend op 
in?” Zij wil ook werkgevers elkaar 
laten ‘inspireren en motiveren’. Dat 
gebeurt bijvoorbeeld met ambassa-
deurs: werkgevers die mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt in 
dienst hebben, vertellen anderen hoe 
goed hun dat bevalt. Lastig vindt Van 
der Meulen het dat er maar een 
kleine hoeveelheid passend werk is. 
De economie mag dan bloeien, de 
vacatures zijn niet te vinden op de 
plekken waar mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt terechtkun-
nen. “Banen waar vraag naar is, zijn 
vaak op minimaal mbo 3-niveau in 
de zorg en de techniek; dat is voor 
velen niet haalbaar.” En het werk dat 
voorheen door deze doelgroep werd 
gedaan, zoals gastvrouw in de zorg 
of dossiers scannen, is er nauwelijks 

nog. Dat werk is geautomatiseerd of 
vrijwilligerswerk geworden. “Om 
mensen aan het werk te helpen, 
moeten werkgevers creatief zijn. Dat 
is best veelgevraagd”, erkent Van der 
Meulen. “Om werkgevers over de 
streep te trekken, maken wij het ze 
zo makkelijk mogelijk. We selecteren 
de meest passende kandidaten voor 
ze en bieden zo nodig begeleiding op 
de werkvloer. Ons sleutelwoord is: 
ontzorgen.” 
 
DOORGAAN 
Op veel fronten gaat het goed, be-
sluit aanjager Van der Gaag. Naar 
schatting is in het derde kwartaal 
van 2017 de 30.000 al aangetikt, 
met dank aan de gunfactor van de 
doelgroep. Klanten van Hema of 
Albert Heijn hebben doorgaans wel 
wat meer geduld met een medewer-
ker met een arbeidsbeperking. En de 
bedrijven zelf erkennen die arbeids-
beperking van hun medewerkers; dit 
past in hun businessmodel en is goed 
voor het imago. “Maar het onderwerp, 
het toewerken naar een inclusieve 
arbeidsmarkt, moet continu op de 
agenda staan. Anders verslapt de 
aandacht.”  
Het ‘100.000 banen-project’ 
gaat daarom de komende drie 
jaar door. “Er moeten meer geschikte 
en vooral ook duurzame banen 
komen voor deze doelgroep.” Verge-
leken met drie jaar geleden vindt Van 
der Gaag de huidige situatie nog niet 
per se beter. “Er is gewoon minder 
geld en er zijn mensen die buiten de 
boot vallen. Wat dat betreft hadden 
de sociale werkvoorziening en de ba-
nenafspraak best naast elkaar kunnen 
blijven bestaan.” 

    Op www.opnaarde100000.nl  
vind je voorbeelden van inclusief 
werkgeverschap, informatie over 
ondersteuningsmogelijkheden en 
een toolkit.  

AART VAN DER GAAG (100.000 BANEN):  
‘ Het is buitengewoon storend dat het uitmaakt waar je 
woont of je hulp krijgt bij het vinden van werk’

7HOE MOET HET WEL? 

• Natuurlijk zijn de richtlijnen uit Den Haag belangrijk, maar 
maak daarvan in de regio je eigen vertaalslag. 

• Hoewel je met veel verschillende partijen samenwerkt, is 
het zaak het gemeenschappelijke doel – meer mensen aan 
het werk krijgen – voor ogen te houden. Maar wees niet 
bang voor de onderlinge verschillen.

• Luister naar de werkgevers. Vraag hun wat de belangrijkste 
knelpunten zijn bij het aannemen van iemand met een 
beperking.

• Maak het proces van iemand aannemen met een beperking 
voor de werkgever zo makkelijk mogelijk. Streef daarbij naar 
zoveel mogelijk eenduidigheid.

• Bedenk met de werkgever hoe bepaalde banen kunnen 
worden opgeknipt, zodat ze geschikt worden voor mensen 
met een beperking.

• Verlies niet de kwetsbare jongeren uit het oog die van het 
praktijkonderwijs komen. Zij lopen in het nieuwe systeem 
kans buiten de boot te vallen (zie ook het artikel ‘Jong en uit 
beeld’ op pagina 10).

• Laat eventuele nieuwe regelgeving van het kabinet geen 
reden zijn om het proces te laten stagneren. Ga gewoon 
door op de ingeslagen weg.

TIPS


