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Voorwoord

Uit samenwerking valt veel te halen
Gemeenten, UWV en de uitzendbranche werken sinds enkele jaren steeds
vaker samen om meer mensen sneller aan werk te helpen. De laatste tijd zien
we ook steeds meer interessante vernieuwende samenwerkingsverbanden.
De uitzendbranche en UWV WERKbedrijf hebben bijvoorbeeld de ‘speeddates’ ontwikkeld, om werkzoekenden en
intercedenten op het Werkplein in gesprek te brengen over vacatures. Dit blijkt een succesformule. Ook gemeenten en
uitzenders zoeken elkaar steeds meer op vanwege het werkgeversnetwerk, voor het doorlichten van het bestand met
werkzoekenden en plaatsing van specifieke groepen. Wij geloven beiden sterk in zulke initiatieven. Wij vinden de tijd
rijp om nieuwe initiatieven te nemen. Veel gemeenten zien al in dat er meer vraaggericht gewerkt moet worden en oriënteren zich op betere werkgeversdienstverlening om meer kansen te genereren voor ‘hun’ mensen in de spreekwoordelijke
‘kaartenbakken’. De crux voor gemeenten is dat zij goed zicht krijgen op de (minimale) vereisten die werkgevers stellen. In
de bestanden van gemeenten zitten deels ‘moeilijke doelgroepen’, maar ook zij hebben hun talenten. Het is de kunst deze
mensen goed te begeleiden én te matchen met een werkgever. Uitzendorganisaties kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Zij beschikken over een grote hoeveelheid vacatures en - zeker zo belangrijk - een wijdvertakt netwerk van werkgevers.
Uitzendorganisaties moeten nog meer dan nu beseffen dat er veel potentie aanwezig is in het - door hen vaak als moeilijk
bemiddelbaar veronderstelde - bestand van gemeenten. Dit vereist een andere aanpak dan zij tot nu toe gewend waren.
Wij realiseren ons dat dit inspanning vergt van alle partijen. Met deze uitgave willen wij gemeenten en uitzendorganisaties
inzicht geven in de vele samenwerkingsvarianten, die wij in de praktijk al tegenkomen. We willen u een handreiking en
ideeën bieden om uw eigen verkenningen te doen en de lessen en ervaringen toe te passen in uw eigen praktijk.
Samenwerken is niet altijd gemakkelijk. Uitzendorganisaties zijn nog niet allemaal gewend aan hoe het bij gemeenten
werkt. Gemeenten moeten wennen aan ‘die snelle’ jongens en meiden van commerciële organisaties. Toch kan juist de combinatie van beide krachten zorgen voor succes. Nu al wordt 39% van de werkhervattingen uit de bijstand (WWB) verzorgd
door de uitzendsector.
Samenwerken is ‘samen werken’ aan een resultaat dat voor beide partijen winst oplevert. Om tot een vruchtbare samenwerking te komen, is een aantal randvoorwaarden vereist, zoals: openheid, vertrouwen, (h)erkennen, meerwaarde en commitment. In deze uitgave wordt geschetst wat de voordelen van samenwerking kunnen zijn. Garanties zijn er niet, kansen wel.
Wij hopen dat de lessen en inspiratie uit deze uitgave bijdragen aan een vruchtbare en duurzame samenwerking.

Jan Hamming
voorzitter VNG-commissie Werk en Inkomen
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Aart van der Gaag
algemeen directeur ABU
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Visie

De verschillen overbruggen
Lange tijd werkten gemeenten en uitzendbureaus in gescheiden
werelden. Gemeenten voerden de WWB uit en zetten - met toen nog
ruimere budgetten - re-integratietrajecten in om burgers met een
uitkering te laten stijgen op de participatieladder. Het ultieme doel:
uitstroom. Liefst direct naar duurzaam werk, maar ook tussenstappen
middels tijdelijk werk telden. Uitzendorganisaties richten zich van
nature op het tegemoetkomen aan de wensen van hun opdrachtgevers.
De werkgevers - waaronder gemeenten - maken graag gebruik van
uitzendkrachten bij de klassieke ‘piek en ziek’, maar bouwen in hun
organisatie ook steeds meer flexibiliteit in om mee te kunnen bewegen
met de markt en risico’s te mijden.

 | ABU / VNG Duurzaam werken aan werk

Visie

We hoeven er geen doekjes om te winden: er was en is heel
wat negatieve beeldvorming over en weer. Bij veel gemeenten bestond het idee dat uitzendbureaus voornamelijk uit
waren op ‘verdienen aan gemeenten’ en ‘cherry picking’:
alleen gemakkelijk bemiddelbare werkzoekenden plaatsen
tegen een kostbaar commercieel tarief. Werkzoekenden die
zonder gemeentelijke ondersteuning wellicht ook aan de
slag zouden komen. Ook bestond het beeld dat uitzendorganisaties ‘niets kunnen betekenen’ voor mensen met een
grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
Uitzendbureaus zagen gemeenten daarentegen nogal eens
als ‘trage, niet dienstverleningsgerichte uitkeringsverstrekkers’, met een ‘kansloze kaartenbak’. Het is ‘moeilijk zaken
doen’ met gemeenten, ze spreken een andere (ambtelijke en
politieke) taal en er wordt ‘niet zakelijk’ naar samenwerking
gekeken, maar vanuit wantrouwen. Gemeenten hebben
‘geen verstand van de behoeften van werkgevers’ en ze
‘kijken verkeerd’ naar de kansen van werkzoekenden. Zij
zouden bovendien meer aan ‘handhaving en met prikkels’
moeten doen voor werkzoekenden. Tot zover de vooroordelen.
Herbezinning
Tijden veranderen en daarmee ook de beelden die we van
elkaar hebben. Net als de taakstelling en uitdagingen voor
gemeenten. De door het vorige kabinet (Rutte I) ingezette
samenvoeging en decentralisatie van sociale voorzieningen
voor mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de
arbeidsmarkt (voorheen Wet werken naar vermogen), heeft
- samen met andere decentralisaties (AWBZ/jeugdzorg)
en bezuinigingen - een beweging in gang gezet waarin
gemeenten zich herbezinnen op de vraag hoe beperkte
middelen zo effectief en selectief mogelijk ingezet kunnen
worden. Inmiddels is duidelijk dat het nieuwe kabinet
deze lijn doorzet en streeft naar een Participatiewet onder
verantwoordelijkheid van gemeenten. Ook de samenwerking met UWV verandert. UWV zet beperkt midde-
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len in voor re-integratie en trekt zich terug op een aantal
centrumlocaties waar e-dienstverlening het devies wordt.
De wetgever heeft bovendien bepaald dat werkgevers een
betere en onderling gecoördineerde dienstverlening van
publieke partijen dienen te krijgen. Gemeenten zijn aan zet
om het lokale en regionale arbeidsmarktbeleid te bevorderen. Daarbij onderling samenwerkend en de samenwerking
bevorderend met werkgevers en andere partijen (zoals
UWV en SW) 1. Er worden momenteel grote stappen gezet
op dit vlak.
Heroriëntatie bij gemeenten en
uitzendorganisaties
Bij veel gemeenten is het besef doorgedrongen dat winst
te behalen is als werkzoekenden sneller en beter aan werk
worden geholpen. Gemeenten en UWV richten de werkgeversbenadering opnieuw in (samen met andere partners)
en zoeken naar wegen om de werkgever met zijn vacatures
te vinden, verleiden en binden. Publieke partijen zijn echter
geen vanzelfsprekende partner voor werkgevers. Daarom
werken zij in de regio’s aan het vergroten van de betrouwbaarheid en transparantie van de dienstverlening aan
werkgevers. Naast die verbeteringen proberen gemeenten
hun opdrachtnemers en werkgevers te committeren aan
de eigen maatschappelijke opdracht. Bijvoorbeeld door het
toepassen van Social Return On Investment (SROI). Ook
om te zorgen voor werkgelegenheid voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien blijken veel ondernemers zich ondertussen daadwerkelijk in te willen zetten
als maatschappelijk verantwoorde ondernemers.
Uitzendorganisaties hebben, mede door de ontwikkelingen
op de arbeidsmarkt en verschuivende verantwoordelijkheden in het publieke domein, ingezien dat gemeenten
een steeds logischer partner worden en dat investering
in die relatie noodzakelijk is. Voorheen was de gemeente
(als werkgever) voornamelijk afnemer van uitzendkrach-

ten. Hoewel op korte termijn nog geen grote schaarste
wordt verwacht op de arbeidsmarkt, worden aan de
onderkant van de arbeidsmarkt al wel spoedig problemen
voorzien met de aansluiting van vraag en aanbod. Uit
de Arbeidsmarktprognose 2012-2013 2 blijkt dat tot 2016
grote behoefte is aan onder andere technische krachten,
verpleeghulpen en verzorgenden. Ook naar laaggekwalificeerd personeel blijft vraag ontstaan. Kandidaten die onder
verantwoordelijkheid van gemeenten vallen, zijn straks
hard nodig om openstaande vacatures in te vullen. Ook
heeft een aantal – vooral grote – uitzendorganisaties zelf al
invulling gegeven aan SROI doordat gemeenten dit eisen in
hun aanbestedingen.
Feiten over duurzame werkhervatting
via uitzendwerk
Er blijken nogal wat misvattingen over de duurzaamheid
van uitzendbanen te bestaan. Uit recent onderzoek van de
Raad voor Werk en Inkomen 3 (RWI), blijkt echter dat
uitzendwerk vaak een opstap is naar een vaste baan.
De uitzendsector is de belangrijkste sector waar mensen
met een WW- en/of WWB-uitkering een baan vinden. Niet
alleen de eerste baan, maar ook de tweede (eventueel na
een uitkeringsperiode). Met die cijfers is de baanzekerheid
van uitzendkrachten zonder meer goed te noemen.
Uit onderzoek van ITS 4 blijkt dat veel uitzendkrachten
langere tijd aan het werk blijven in dezelfde baan, bij een
ander uitzendbureau of buiten de uitzendsector. Ongeveer
de helft stroomt door naar niet-uitzendwerk. Iets minder
dan een kwart van de mensen met een uitzendbaan raakt
zijn baan weer kwijt en vindt niet direct een nieuwe baan.
Een kwart blijft aan het werk via een uitzendbureau.
Een vast dienstverband is bij het aangaan van een werkrelatie tussen werkgever en werknemer steeds zeldzamer
geworden. Volgens het CBS krijgt 56% van de baanvinders
een tijdelijk dienstverband en 35% een vast dienstverband.
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Veel werkgevers kiezen er dus voor bij het aangaan van
nieuwe werkrelaties eerst een contract op tijdelijke of uitzendbasis aan te bieden. Dit blijkt in grotere mate het geval
voor werkzoekenden met enige afstand tot de arbeidsmarkt 5.
Het liefst bouwt de werkgever een proefperiode in om kennis te maken met de kwaliteiten van de medewerker.
Uit het RWI-onderzoek blijkt verder dat veel mensen na de
uitkering eerst een deeltijdbaan vinden. Slechts één op de
vijf bijstandsgerechtigden die een baan vindt, gaat direct
fulltime aan de slag. Onder WW’ers is dat iets meer. De rest
vindt deeltijdwerk, maar ook een aanzienlijk deel (bijna
een derde) vindt werk als oproepkracht. Kijken we naar de
duurzaamheid van deeltijdbanen, dan valt op dat die vergelijkbaar is met de duurzaamheid van fulltimebanen. Alleen
onder oproepkrachten verliest op den duur een groter deel
de baan weer.
Uitzendwerk als optie
Kijkend naar deze cijfers loont het dus de moeite om uitkeringsgerechtigden ervan te overtuigen dat werken voor een
uitzendbureau niet of nauwelijks een ‘minder zekere’ optie
is. Ook parttime werk is in sommige gevallen een waardevolle opstapmogelijkheid. De RWI suggereert daarom dat
het mogelijk is om werkzoekenden meer gebruik te laten
maken van uitzendbureaus bij hun zoektocht naar werk.
Daarvoor moeten mogelijkheden en belemmeringen aan
de kant van uitzendbureaus en (al dan niet voormalig)
werkzoekenden in kaart worden gebracht.
Een omslag in denken bij gemeenten ten aanzien van het
soort werk dat kandidaten gaan doen, is gerechtvaardigd.
De bereidheid om een uitzendbaan te accepteren, zal de
kans op werkhervatting aanzienlijk vergroten. Niet alleen
werkzoekenden, maar ook de mensen die hen ondersteunen in hun zoektocht, moeten zich hier meer bewust van
worden.

Visie

Werkgeversvraag centraal
Als publieke partijen serieus werk maken van een
werkgeversbenadering is het belangrijk de vraag van
werkgevers centraal te stellen en daar kandidaten bij te
zoeken. Hierbij moet worden uitgegaan van de mogelijkheden van de kandidaat. Uitzendbureaus beschikken over een
grote hoeveelheid vacatures die kunnen aansluiten bij de
gemeentelijke doelgroepen (39% van de werkhervattende
WWB’ers vindt al werk via de uitzendbranche). De kernactiviteit van uitzendorganisaties is voornamelijk selecteren
en matchen.
Samenwerking kan ook bijdragen aan kennisdeling en
professionalisering bij gemeenten en uitzendorganisaties.
Het is mogelijk de expertise uit beide ‘werelden’ samen te
brengen. Dat geldt ook voor de kennis van werkgevers,
doelgroepen en voorzieningen. Intercedenten weten goed
waar werkgevers naar op zoek zijn. Ook kennen zij de lokale arbeidsvraag en maken een accurate inschatting of een
kandidaat direct bemiddelbaar is of dat hij nog iets extra
nodig heeft. Gemeentelijke klantmanagers hebben ervaring
met de specifieke beperkingen van hun kandidaten en kennen de weg naar beschikbare voorzieningen.
Belemmeringen voor samenwerking
In de praktijk lopen samenwerkende partijen tegen problemen aan. Gemeenten en uitzendorganisaties discussiëren bijvoorbeeld over de vraag wat ‘duurzame uitstroom’
precies is. Daarbij stellen gemeenten soms als voorwaarde
dat een uitzenddienstverband minimaal een halfjaar of
meer moet duren. Andere voorwaarden kunnen zijn: een
minimumaantal gewerkte uren per persoon of een aaneengesloten periode. In sommige constructies is dat mogelijk,
maar vaak ook niet. Voor de uitzendbranche geldt dat
als een werknemer in dienst komt met een contract voor
bepaalde tijd (uitzendfase B) hij recht heeft op loondoorbetaling. De werknemer krijgt dus elke week zijn salaris van
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de uitzendorganisatie, ook als hij niet bij een opdrachtgever
werkt. Deze ‘leegloop’ is een kostbare zaak voor de uitzendonderneming (wel kosten, maar geen inkomsten).
Bovendien zijn werkgevers de laatste jaren erg voorzichtig met aannemen en inhuren van personeel. Wanneer
gemeenten hoge eisen aan de duur van het dienstverband
stellen, verkleint dat dus ook de kans op uitstroom uit
de uitkering. Zij zouden daarom realistisch moeten zijn
bij het bepalen van termijnen. Uit de praktijkcases in deze
uitgave blijkt dat zes maanden een veelgebruikte termijn is.
Flexibele regels voor de bijstand noodzakelijk
Een overweging om werkzoekenden sneller aan het werk
te krijgen, is om het voor hen aantrekkelijker te maken om
vanuit de uitkering een (kort)tijdelijke of parttime baan te
accepteren. Vaak betekent werkaanvaarding het (voorlopige) einde van een uitkering en het gebruik van voorzieningen voor minima. De uitvoeringspraktijk is vaak nog
niet op flexibele arbeid afgestemd 3.
Om tijdelijk en flexibel werk als (r)entree naar de arbeidsmarkt te faciliteren, is het noodzakelijk na te denken
hoe een geleidelijke overgang van uitkering naar werk te
realiseren is. Dat is niet alleen een belangrijke taak voor het
ministerie (vormgeving van wettelijke bepalingen), maar
ook voor lokale overheden bij het nader invullen van de
regels en afstemmen van de uitvoeringspraktijk op flexibele
arbeid. Bij een flexibele arbeidsmarkt passen flexibele
regels voor de bijstand. Dat betreft het eenvoudiger
maken van herleving van een uitkering, na beëindiging van
werkzaamheden en inkomsten. En ook het administratief
eenvoudig aanpassen van de hoogte van een uitkering
als er wisselende inkomsten zijn (bijvoorbeeld parttime).
Voorkomen moet worden dat tijdelijk werk als een bezwaar
kan gelden voor werkaanvaarding door de werkzoekende.
De komende tijd gaat VNG na welke oplossingen denkbaar
zijn, of al zijn gevonden op lokaal niveau. Deze oplossin-

gen worden inzichtelijk gemaakt voor gemeenten. Als een
werkzoekende (kort) tijdelijk werk aanvaardt, moet dat
ook echt bijdragen aan de kansen op de arbeidsmarkt.
Hij moet daarom ook gebruik kunnen maken van voorzieningen in de uitzendbranche, zoals scholingsmogelijkheden. De uitzendbranche wil hiervoor verantwoordelijkheid
nemen en is al met de vakbonden in gesprek om flexkrachten die regelmatig een uitzendbaan afwisselen met
een uitkering, in een sterkere uitgangspositie te brengen.
Bijvoorbeeld door hun een opleiding aan te bieden die
leidt tot een startkwalificatie. Of door een ‘ontwikkelbaan’
te organiseren, waardoor iemand steeds een stapje verder
komt. Het opleidingsfonds in de uitzendbranche (STOOF)
maakt voor 2013 al concrete plannen op dit terrein.
Samenwerking loont
Dat samenwerking kan lonen, blijkt uit de praktijkvoorbeelden in deze uitgave. Samenwerking kan lonend zijn
voor alle partijen, maar je moet elkaar wel wat gunnen.
Gemeenten moeten uitzendorganisaties gunnen dat zij
hun ‘product’ in de markt kunnen zetten tegen concurrerende tarieven. Het blijven immers commerciële organisaties. Uitzendorganisaties moeten zich realiseren dat
samenwerking met een gemeente niet alleen commercieel
kan zijn, maar ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent. Deze relatie vraagt investeringen die

zich soms pas later laten verzilveren. Alle cases in deze
uitgave kennen een succesfactor die verborgen ligt in de
manier waarop partijen met elkaar omgaan. Het besef dat
alle partijen baat moeten hebben bij samenwerking, moet
volledig geaccepteerd zijn. Daarnaast blijft het mensenwerk. Een goede verstandhouding tussen de mensen op
uitvoeringsniveau maakt een groot verschil. Dat kan
niet van bovenaf worden opgelegd. Zeker bij beginnende
samenwerking moet daar aan het begin van het proces tijd
voor worden genomen.
Praktijkvoorbeelden
In deze uitgave worden tien praktijkvoorbeelden van
publiek-private samenwerking van verschillende kanten
belicht. Totaal verschillende cases die passen bij de
samenwerkende partners en de lokale arbeidsmarkt. Het
heeft weinig zin vaste samenwerkingsmodellen voor
te spiegelen. Maatwerk is het devies. Samenwerkende
partners moeten hun eigen vorm vinden, passend bij
hun doelstellingen en situatie. Aan de hand van de cases
kunnen gemeente wellicht inschatten welke vergelijkbare
problemen zij willen oplossen en of en in welke vorm samenwerking met de uitzendorganisaties meerwaarde kan
opleveren. De tien praktijkvoorbeelden bieden lessen, rode
draden en inspiratie voor nieuwe samenwerkingsvormen.

1

Meer hierover in de brochure Samenwerking werkgeversdienstverlening gemeenten en UWV, ontwikkelvarianten en afwegingen juni 2012

2

Arbeidsmarktprognose 2012-2013, UWV 2012

3

Dynamiek in uitkering en werk, RWI, mei 2012

4

Arbeidsmarkttransities van uitzendkrachten in de periode 2007-2010, ITS 2012

5

Onderzoek Kansen op de Arbeidsmarkt, Newcom in opdracht van Cedris, 2012
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Hennie Schreurs van Vindt Mens & Capaciteit (links) en wethouder Ramon Testroote:
“Direct alle kaarten open op tafel.”
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Venlo
WWB, baan als springplank voor vervolgfuncties • Project Floriade • Marktconforme facturatie • SROI

Wat? Competentiegericht matchen van werkzoekenden (WWB) om werkervaring op te doen
tijdens grootschalig evenement. Ook bedoeld om door te stromen op de arbeidsmarkt.
Samenwerking tussen gemeente, sociale werkvoorziening en uitzendbranche.

Springplank met werkgeversfocus
Tijdens de Floriade 2012 in Venlo gingen 108 mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt aan de slag als hospitalitymedewerker. Zij konden
hierdoor een halfjaar werkervaring opdoen en daarmee hun kansen op een
vervolgbaan flink vergroten.

Voor wethouder Ramon Testroote stond het vooraf vast:
als de beroemde Wereld Tuinbouw Expo naar zijn stad
zou komen, dan wil de gemeente Venlo als hoofdaandeelhouder ook een social return zien. In dit geval in de vorm
van extra werkgelegenheid van uitkeringsgerechtigden.
“Werkervaring en een springplank naar de toekomst bieden, realiseren wij met publiek-private samenwerking,” zegt
Testroote. “Het kan voor gemeenten en andere publieke
partijen zeer waardevol zijn om de specifieke kwaliteiten,
daadkracht en creativiteit in de uitzendbranche te benutten.
Je moet daarvoor alleen wel het juiste model vinden.”

mogelijkheden om duidelijke taal te spreken tegen mensen
die zich onvoldoende inspannen. Loon inhouden is eenvoudiger dan korten op een bijstandsuitkering.”
Om de banden met werkgevers te versterken, is uitzendorganisatie Vindt Mens & Capaciteit opgericht als zelfstandige dochteronderneming van de WAA groep. Speciaal
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Dit
moet zorgen voor betere matching op de arbeidsmarkt,
maar het is ook een nieuw verdienmodel in een tijd dat er
steeds minder geld is voor sociale werkvoorziening,” aldus
de wethouder.

Vernieuwend
De gemeente Venlo gaat verder dan veel andere gemeenten.
Samen met de gemeenten Beesel en Bergen is Venlo aandeelhouder van de WAA groep voor sociale werkvoorziening (ruim 1.600 medewerkers). Werkloze jongeren tot 27
jaar krijgen geen uitkering maar een arbeidsovereenkomst
vanuit de visie dat een baan zoeken ook werk is. Testroote:
“Dit is bepalend voor hen, het biedt nieuwe mogelijkheden
om hen bij werkgevers binnen te brengen en het geeft extra

Omslag in Venlo
De cultuur bij de gemeente is sinds 2006 gekanteld van
‘klassieke uitkeringsverstrekker’ naar het actief aan werk
helpen van mensen met een uitkering. “Niet meer alleen de
focus op uitkeringsgerechtigden en het netjes uitvoeren van
onze wettelijke taak,” schetst Testroote. “Werkgevers zijn
net zo hoog op de ladder komen te staan. Alleen als zij ons
serieus nemen, kunnen wij helpen een match te maken voor
onze kandidaten.”
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oplossend vermogen en bijvoorbeeld samenwerking blijken
werkgevers al snel wél geïnteresseerd in deze werknemers.”

Hennie
Scheurs
“Werkgevers blijken wél geïnteresseerd in
de vaardigheden van deze werknemers.”

Om een serieuze partner te worden voor het bedrijfsleven,
ging het roer om. Testroote: “Wij wilden echt iets toevoegen
op de arbeidsmarkt. De samenwerking met uitzendorganisaties is daar een onderdeel van. Zij hebben niet alleen een
waardevol netwerk van werkgevers, maar spreken ook hun
taal. En ze hebben een goed concept voor de behoefte aan
flexibiliteit op de arbeidsmarkt.”
Floriade
Door goede samenwerking tussen gemeente, UWV WERKbedrijf en uitzendorganisatie Vindt kon de behoefte aan
hospitalitymedewerkers voor tachtig functies tijdens de Floriade 2012 uitstekend worden ingevuld. Na een voorselectie
van gemeenten en UWV (van ruim 700 kandidaten), zorgde
Vindt voor verdere selectie van zo’n 400 mensen die aan
groepssessies bij de Floriade hebben deelgenomen. “Uiteindelijk zijn er 108 aan de slag gegaan voor de 80 functies,” vertelt
regiomanager Hennie Schreurs van Vindt. “De Floriade bleek
al snel blij verrast met de kwaliteit van de kandidaten.”
Vindt heeft de deelnemers in dienst genomen en gedetacheerd bij de Floriade (hierbij is de ABU-CAO voor Uitzendkrachten gevolgd). Ook zorgde Vindt voor de dagelijkse
operationele coördinatie: van de roosterplanning tot de administratie en verloning. Schreurs: “Door onze werkgeversrol
konden wij perfect de beoogde springplank naar de volgende
baan bieden. Wij zorgen voor de juiste match en begeleiding
vanuit de competenties van kandidaten. Wij kijken daarvoor
verder dan alleen hun cv. Daarvoor is het prettig als je
mensen goed kent. Door hun vaardigheden en competenties
op het gebied van gastvrijheid, communicatie, probleem-

Vervolgbaan
Tijdens de Floriade zijn deelnemers al voorbereid op toekomstige sollicitaties, met sollicitatietrainingen en ondersteuning bij het doorontwikkelen van hun cv. Ook zijn tijdens
de Floriade al vier werkgevers events georganiseerd op het
Floriadeterrein om deelnemers in contact te brengen met
nieuwe werkgevers. Die ontvingen vooraf informatie over de
kandidaten en konden aangeven met wie ze wilden praten. In
de maanden na de Floriade moet blijken hoeveel mensen op
korte termijn daadwerkelijk doorstromen naar ander werk.
“Wij rekenen op minimaal de helft. Al tijdens de Floriade
zijn de eerste deelnemers daadwerkelijk doorgestroomd naar
ander werk.” De doorstroom vindt vooral plaats naar hospitalityfuncties in de detailhandel, retail, horeca en het toerisme.
Transparantie
Naast de ‘eigen’ uitzendorganisatie Vindt, werkt de gemeente
ook samen met andere uitzendorganisaties. Sinds 2008 zijn
raamovereenkomsten gesloten met drie andere partijen die
ook inhouse actief zijn op het regionale Werkplein (TempoTeam, Randstad en horeca-uitzendbureau JMW). Testroote:
“Zij werken integraal met één gezamenlijke doelstelling, in
plaats van eigen domeintjes met concurrerende logo’s. Dat
was eerst wennen voor de uitzenders, maar het werkt! Samen
hebben ze meer profijt van die aanpak. Uitzendbureaus waren in het begin huiverig, maar stonden vervolgens in de rij.”
Belangrijke voorwaarde voor goede publiek-private samenwerking is volgens Testroote en Schreurs: transparantie en
respect voor elkaars doelen. Testroote: “Gemeenten zijn
vaak huiverig voor commerciële partijen uit angst om aan
hen ‘overgeleverd’ te worden. Met het juiste model voor
samenwerking is dat totaal niet nodig en kun je elkaars rol
en kwaliteiten perfect aanvullen. Maak duidelijke afspraken over doelstellingen en randvoorwaarden, maar met
voldoende inhoudelijke ruimte voor de uitzender om aan de

LES
Focus op de belangen van de werkgever waar kandidaten aan de
slag gaan. Zet hen daarvoor in. “Zo kunnen gemeenten een vette
plus zetten op de uitstroom van hun uitkeringsgerechtigden,”
aldus wethouder Ramon Testroote.
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slag te kunnen. Leg vanaf dag één alle kaarten open op tafel.
Bijvoorbeeld over tarieven en het verdienmodel.” Schreurs:
“Zorg vooraf voor helderheid over ieders doelstellingen. Heb
respect voor elkaars doelen en kijk naar het gezamenlijke
belang. Dat is een belangrijke succesfactor.”
Het verdienmodel bij dit project was zeer overzichtelijk. De
inzet van Vindt is betaald met reguliere facturen voor de inlener. “Gewoon tegen marktconforme tarieven,” zegt Schreurs.
“De opdrachtgever stelde hoge eisen aan de medewerkers.
Of zij uit de bijstand komen, is eigenlijk niet relevant. Als zij
maar voldoen aan de gevraagde competenties en kwaliteitseisen. Daar wil een werkgever ook voor betalen. Bij een goed
antwoord op zijn vraag past een gangbaar tarief. Daar moet je
niet mee marchanderen bij dergelijke projecten. Dat is vragen
om problemen. De vraag van de werkgever moet voorop blijven staan. De sociale doelstellingen kun je daarnaast zetten,
maar je moet ze niet vermengen.”

Ramon
Testroote
“Werkgevers zijn net zo hoog op de ladder
		

komen te staan als de kandidaten.”

2012 bedankte algemeen directeur Paul Beck van de Floriade
dan ook expliciet het personeel, met speciale aandacht voor
de 108 hospitalitymedewerkers. “Ik maak een diepe buiging
voor het personeel. Zij hebben een grote bijdrage geleverd
aan het succes van deze Floriade,” aldus Beck.

Niet alleen de inlener, maar ook de ruim 2 miljoen bezoekers
van de Floriade waren zeer tevreden over de hospitalitymedewerkers. Zij gaven het personeel van de Floriade als
cijfer een 9,2. Bij de afsluiting van de Floriade in oktober

Kerngegevens prOject

Wat:

Bemiddeling vanuit WWB voor inzet als hospitalitymedewerker tijdens Floriade 2012.

Wie:

Het Werkplein en Vindt Mens & Capaciteit.

Doelstelling:

Bemiddeling werkzoekenden voor 80 hospitalityfuncties, als nieuwe werkervaring

		
Rolverdeling:

én springplank naar vervolgbaan.
Drie medewerkers van het Werkplein verzorgden de voorselectie van kandidaten.

		

Vindt Mens & Capaciteit zorgde voor verdere selectie en de kandidaten werden door

		

hen gedetacheerd bij de Floriade. Vindt verzorgde ook de coördinatie en administratie van

		

de hospitalitymedewerkers.

Financiering:

Marktconforme facturatie bij opdrachtgever. Besparing gemeente: 90 uitkeringen tijdens 		

		
Resultaat:

zes maanden Floriade én extra besparingen bij doorstroom naar vervolgbaan.
108 mensen bemiddeld uit WWB voor 80 functies, tot grote tevredenheid van inlener en 		

		

bezoekers Floriade. Eindresultaat van doorstroom naar vervolgbanen was nog niet bekend

		

bij het ter perse gaan van deze uitgave (tussenstand november: 44%).
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Wethouder Bert van de Burgt (rechts) en Rogier Schweitzer van Randstad (midden) bij Peute Recycling in Dordrecht,
waar al drie medewerkers via Baanbrekend aan de slag zijn gegaan.
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Baanbrekend Drechtsteden
Vanuit WWB naar reguliere banen • Eén gezamenlijk team • Eén herkenbaar label • Reeds landelijke uitrol

Wat? WWB-uitstroom onder één vlag door integraal team van gemeenten en uitzendorganisatie.
Door directe bemiddeling en met intensieve begeleiding waar dat nodig is. De gemeenten realiseren
flinke besparingen, terwijl de partners elkaars kracht optimaal benutten en van elkaar leren.

Uitkeringsloket werd poort naar werk
Door vernieuwende samenwerking tussen de Sociale Dienst Drechtsteden
en Randstad Groep Nederland zijn in 2011 ruim 450 werkzoekenden aan
werk geholpen. Een klinkend resultaat van de leerzame succesformule
Baanbrekend Drechtsteden. De grootste successen worden ‘aan de poort’
gerealiseerd.

De Sociale Dienst Drechtsteden en Randstad Groep
Nederland sloegen in april 2011 de handen ineen. Doel:
mensen die een bijstandsuitkering aanvragen of al hebben
- maar vrijwel direct aan de slag kunnen - zo snel mogelijk
aan werk helpen. En dat met één integraal team met zeven
medewerkers van de Sociale Dienst en zeven van Randstad.
“De krachten van twee partijen verenigd in één team met
één gezamenlijk doel,” schetst Rogier Schweitzer, salesmanager sociale zekerheid bij Randstad Payroll Solutions en
één van de architecten van de formule. “Twee verschillende
culturen zijn samengevoegd tot één sociaalcommerciële
cultuur. Samen bestieren we de kandidatenpool én de
markt. Ook voor de communicatie richting werkgevers is
de integrale aanpak met één herkenbaar label en een helder
verhaal van groot belang.”
Vanaf het begin was ook het wederzijds leerelement belangrijk, zegt wethouder Bert van de Burgt van de gemeente
Dordrecht en portefeuillehouder namens de zes Drechtsteden. “Wij leren van de uitzendorganisatie hoe zij met de
markt van werkgevers omgaan. Zij leren van ons met onze
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doelgroep van werkzoekenden om te gaan. Wel de groep
die het dichtst bij de arbeidsmarkt staat, maar vaak is wel
iets extra nodig om ze aan het werk te krijgen.”
Meer tijd
Iets extra’s doen voor de kandidaten zit ingebakken in de
formule van Baanbrekend. Schweitzer: “Wij kunnen in deze
constructie meer tijd steken in de doelgroep dan bij het
reguliere werk op onze vestigingen. Uiteraard zonder het
belang van de werkgevers uit het oog te verliezen.”
De grootste successen worden volgens de wethouder ‘aan
de poort’ gerealiseerd. Als iemand zich meldt voor een uitkering, wordt in een workshop gekeken of iemand geschikt
is om via Baanbrekend snel weer aan de slag te gaan. Ook
het bestaande bestand is hierop gescreend. In de rolverdeling richten de Drechtsteden zich op de begeleiding van
mensen die eerst extra voorbereid moeten worden voor
de arbeidsmarkt. “Zij zorgen voor de mensen, wij voor de
banen,” typeert Schweitzer de essentie. Van de Burgt: “Ieder
blijft doen waar hij goed in is.” De dagelijkse leiding is in
handen van iemand van Randstad die de koers uitzet en

Rogier
Schweitzer
“Iets extra’s doen voor kandidaten
zit ingebakken in de formule.”

zorgt dat gestelde doelen gehaald worden. De programmamanager is van de Drechtsteden.
Duurzame banen
Via Baanbrekend stromen werkzoekenden niet alleen uit
naar Randstad-banen, maar ook naar grote werkgevers in
de regio en banen van andere uitzendorganisaties. Op deze
manier is er een ontsluiting richting de totale arbeidsmarkt. Het gaat om veel reguliere banen, maar om nieuwe
kansen te bieden, worden ook leerwerkbanen ingezet en
Re-integratie Werk Overeenkomsten gesloten. Schweitzer:
“Van werkgevers verwachten wij duurzame banen. Dit
kunnen wij zelf ook bieden door meerdere banen te bieden.
Daarnaast verwachten we van werkgevers dat zij bijdragen
aan de ontwikkeling van de uitkeringsgerechtigde wanneer
deze nog niet voor 100% productief is. Als ‘beloning’ voor
deze extra begeleiding ontvangt de werkgever tijdelijk een
gereduceerd tarief.”
Daarvoor wordt een Re-integratie Werk Overeenkomst
(RWO) gesloten, maar alleen wanneer dat nodig is, benadrukt Schweitzer. “Deelnemers moeten zo snel mogelijk
op de echte loonlijst zodra een werknemer 100% productief is en de baan wederzijds bevalt. Je moet geen ‘extra
arbeidsmarkt’ creëren. Om dit te kunnen realiseren, is voor
Baanbrekend Drechtsteden met de vakbonden een afspraak
gemaakt voor de groep mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.”

tigden van de Sociale Dienst Drechtsteden daalde met ruim
450 tot onder de beoogde 4.700. Bijna driekwart van de
mensen was bovendien na een halfjaar nog steeds aan het
werk. Ook belangrijk omdat wordt ingezet op duurzame
banen.
De mate waarin gebruik is gemaakt van een RWO is flink
lager dan vooraf werd verwacht. Van de Burgt: “De mensen
in ons bestand blijken vaker geschikt voor directe plaatsing
dan wij vooraf hadden verwacht. Van de duizend banen,
zijn er zeker 400 direct geschikt voor de doelgroep.”
De doelstelling voor 2012 (terug naar 4.324) lijkt ook
gehaald te worden. Van de Burgt: “Ondanks extra instroom
en minder uitstroom begin 2012. Respectievelijk door een
na-ijleffect van de conjunctuur - waar wij altijd mee te maken hebben in deze regio - en door een reorganisatie. Die is
ingezet om de interne focus van de Sociale Dienst te verleggen van uitkering naar werk. Eerder hadden wij medewerkers voor inkomen en medewerkers voor werk. Nu hebben
wij alleen nog medewerkers voor werk en inkomen.”
Doorzetten
De samenwerking is ontstaan vanuit een bestaande relatie.
Randstad zorgde al voor personeel voor de gemeenten. Zo
kwam het gesprek op bemiddeling van werkzoekenden
naar de arbeidsmarkt. Van de Burgt: “Vanaf het begin
hebben we elkaar de maat genomen om te kijken hoe we
de meerwaarde van de ander konden benutten. Ook in de
startfase hebben veel gesprekken plaatsgevonden in het
team om elkaar echt goed te leren kennen. Dat hoeft ook
echt niet altijd lief te gaan. Als je op de moeilijke momenten
maar doorzet en de doelstellingen op lange termijn in de
gaten houdt.” Schweitzer: “Juist als er discussie of wrijving
ontstaat, wordt het interessant. Dan kan echte vooruitgang

LES
Twee krachtenvelden en culturen kunnen worden gebundeld

Veel directe plaatsingen
De resultaten mogen er zijn. De doelstelling voor 2011
(geen volledig jaar) is gehaald. Het aantal uitkeringsgerech-

in één integrale aanpak. Daarvoor moeten beide partijen zich
openstellen voor samenwerking en ook eerlijk zijn over waar ze niet
goed in zijn. Dan kun je elkaars meerwaarde benutten. “Duurzame
samenwerking begint met een open gesprek waarbij alles open
op tafel ligt,” aldus wethouder Bert van de Burgt.

16 | ABU / VNG Duurzaam werken aan werk

worden geboekt voor de samenwerking en resultaten. Dat
kan bijvoorbeeld gebeuren als discussie ontstaat over de
vraag of iemand jobready is of nog hulp nodig heeft.”
Businesscase
Voor de Drechtsteden heeft de businesscase (besparingen min alle kosten: van bemensing en opleidingen van
werkzoekenden tot marketing) van Baanbrekend onder de
streep zwarte cijfers. Bovendien is begin 2012 bij de Sociale
Dienst Drechtsteden een flinke besparing gerealiseerd (42
fte) door de eerder genoemde reorganisatie en nieuwe
werkwijze. “Randstad heeft hierbij geen taken overgenomen, maar zorgt puur voor toegevoegde waarde bij het aan
werk helpen van onze werkzoekenden,” aldus Van de Burgt.
De formule uit de Drechtsteden heeft inmiddels naam
gemaakt als schoolvoorbeeld van succesvolle publiekprivate samenwerking. Vele gemeenten kwamen de aanpak

Bert
van de Burgt
“Een ieder blijft doen
				

waar hij goed in is.”

al bekijken en Baanbrekend heeft al op drie andere plaatsen
een vervolg gekregen (Baanbrekend Fryslân, Nieuwegein
en Nieuwe Waterweg Noord van de samenwerkende
gemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen).

Kerngegevens prOject

Wat:

Bemiddeling mensen die een bijstandsuitkering aanvragen of al hebben, door één 		

		
Wie:

integraal team van Sociale Dienst en uitzendorganisatie.
Sociale Dienst Drechtsteden (Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, 			

		

Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht: de Drechtsteden) en Randstad Groep

		

Nederland (Randstad Uitzendbureau, Tempo-Team Uitzendbureau, Randstad HR

		
Doelstelling:

Solutions en Randstad Payroll Solutions).
Uitkeringsgerechtigden terugbrengen tot 4.700 in 2011 (4.324 in 2012, een daling van 7%).

Rolverdeling:

Matchen kandidaten en werkgever gebeurt binnen één integraal team waar beide partijen

		

competenties inbrengen. Randstad zorgt voor marktbewerking en banen. Gemeenten voor

		

begeleiding van kandidaten die extra ondersteuning nodig hebben voor ze instromen bij

		

Baanbrekend.

Financiering:

Verdienmodel gemeente wordt bepaald door WWB-uitstroom en beperking instroom. 		

			Medewerkers Randstad zijn ingehuurd door de gemeenten. Bij plaatsing besparen de 		

		

Drechtsteden op uitkeringen (in 2011 8,2%) en krijgt Randstad een plaatsingsbonus.

		

De vergoeding die werkgevers betalen bij een Re-integratie Werk Overeenkomst stroomt 		

		
Resultaat:

grotendeels terug naar de Drechtsteden.
Doelstelling 2011 ruim gehaald: aantal uitkeringsgerechtigden ging terug naar 4.625.

		

Ook doelstelling 2012 lijkt gehaald te worden (bij het ter perse gaan van deze publicatie).
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Koen Biemans (Manpower) en wethouder Marian Janse:
“Behoeften van werkgevers staan nu voorop bij bemiddeling van werkzoekenden.”
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Oosterhout
Vanuit WW en WWB naar duurzaam werk • Breed samenwerkingsverband • Inhuur expertise Manpower

Wat? Binnen één arbeidsmarktregio werken meerdere gemeenten nauw samen, met
één team en als één merk. Om de eigen werkzoekenden beter te leren matchen met de
werkgeversbehoeften is tijdelijk aanvullende expertise ingehuurd van een uitzendorganisatie.

Zaaien en oogsten in West-Brabant
WerkLink is een succesvol samenwerkingsverband in West-Brabant van zes
gemeenten, UWV WERKbedrijf en een sociaal werkvoorzieningsbedrijf. In één
compact, slagvaardig team leerden zij de afgelopen jaren beter en vroegtijdig
matchen. Bijgestaan door twee consultants van Manpower.

WerkLink begon in september 2009 als pilot van de Brabantse gemeenten Oosterhout en Drimmelen, samen met
!GO voor mensenwerk en UWV WERKbedrijf. Speciaal
geselecteerde medewerkers van alle partijen gingen samen
met twee consultants van Manpower als één team aan de
slag om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Voorheen gescheiden functies
van ‘uitkeringsverlening’ en ‘aan werk helpen’ bij de
gemeente werden in elkaar geschoven en zorgden voor een
cultuuromslag. “Onze aanpak is veel meer afgestemd op
de behoeften van werkgevers. Zij zijn onze klant geworden,” schetst wethouder Marian Janse van de gemeente
Oosterhout.
Bovendien zorgden twee specialisten van Manpower voor
de inbreng van extra matchingexpertise. Vooral gericht op
het benaderen van werkgevers (vacatures ‘binnenhalen’),
WerkLink in de markt zetten, zorgen voor goede cv’s en
goede screening van kandidaten. “Zeker bij kandidaten
‘met een rugzak’ vraagt matching extra aandacht,” zegt
Koen Biemans, key-accountmanager decentrale overheid
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bij Manpower. “Arbeidsmarktkennis is essentieel om een
goede inschatting te maken van bemiddelbare kandidaten.”
Resultaten
Om extra expertise te verkrijgen en over te dragen, zijn de
specialisten van Manpower tot september 2012 ingehuurd
door WerkLink. Biemans: “Heel transparant en duidelijk.
Zonder Manpower-taak of ‘winstbejag’. Het resultaat is ook
volledig ten goede gekomen aan de gemeenten.”
Die resultaten mogen er zijn. De startmaanden eind 2009
zorgden voor 22 plaatsingen (91 kandidaten werden voorgesteld). Het eerste volledige jaar (2010) zijn 115 mensen
in duurzame functies bij werkgevers geplaatst. In 2011
groeide dit naar 250 duurzame plaatsingen. Janse: “Voor de
gemeenten zorgt dit voor forse besparingen op uitkeringen. Bij de besluitvorming destijds is uitgegaan van een
businesscase met een positief rendement. Dat is ook zeker
waargemaakt.”
Ook de gemeenten Geertruidenberg, Werkendam,
Woudrichem en Aalburg doen inmiddels mee aan het suc-

Marian
Janse
“Leren samenwerken:
		

gewoon met vallen en opstaan.”

cesvolle project. De focus van WerkLink ligt op duurzame
structurele arbeid, maar werkzoekenden worden ook via
uitzendwerk aan werk geholpen. Biemans: “Maar wel bij
werkgevers met begrip voor kandidaten. Wie alleen goedkope arbeidskrachten zoekt, is geen goede partij voor ons.”
Ook na een plaatsing wordt goed contact gehouden met de
werkgever en werknemer.
Nieuwe werkvormen
Door de veranderende taakstelling van gemeenten, bezuinigingen en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zal de
samenwerking tussen gemeenten en uitzendorganisaties de
komende jaren vermoedelijk flink intensiveren én veranderen. Dat vereist nieuwe werkvormen volgens de wethouder
en Biemans. “Voor gemeenten waren wij oorspronkelijk
vooral leverancier van personeel. Daar is de bemiddeling
van hun werkzoekenden bijgekomen, maar de nieuwe
uitdagingen vereisen ook nieuwe oplossingen. Gericht op
duurzame bemiddeling en de groep werkzoekenden met
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Deels vereist dat
nog pionierswerk om te komen tot nieuwe werk- en verdienmodellen. De samenwerking binnen WerkLink door
onze eigen specialisten te detacheren, was daarvoor een
nieuw experiment. Primair zijn wij er niet om onze eigen
mensen te detacheren,” aldus Biemans.
De wethouder ziet goede en interessante mogelijkheden
voor meer publiek-private samenwerking en nieuwe werkvormen. “Wij willen vaker samen optrekken met uitzendorganisaties, maar verwachten ook iets van hen,” zegt Janse.
Meer doen voor doelgroepen die extra aandacht nodig
hebben en meer investeren in begeleiding van kandidaten

bijvoorbeeld. “Niet ieder individueel traject komt dan
misschien financieel uit voor een uitzendorganisatie, maar
de totale businesscase moet het interessant maken. Wij zijn
daarover in gesprek met verschillende partijen. Gemeenten
en uitzenders moeten elkaar de komende jaren steeds meer
opzoeken. De huiverigheid moet er vaak nog een beetje
vanaf.”
Gezamenlijk doel
Goede samenwerking begint volgens de wethouder met
begrip voor elkaar. Dat vereist goede gesprekken en ook
tussentijds goed blijven afstemmen. “Je moet eerst elkaars
beleid en doelstellingen leren kennen.” Elkaar begrijpen is
ook essentieel om maatschappelijke en commerciële belangen te verenigen in een gezamenlijke doelstelling. Biemans:
“Uitzenders moeten bij startende samenwerking ook
begrijpen dat de omslag van gemeenten gewoon tijd kost.
Je moet eerst zaaien om te kunnen oogsten, maar het loont.
Voor gemeenten is er tegenwoordig ook een belangrijke
noodzaak om meer samen te werken. Hun taakstelling,
de arbeidsmarkt en bezuinigingen vormen het burning
platform voor grote veranderingen de komende jaren.
Duurzame samenwerking kan alleen ontstaan als gemeenten hun probleem niet over de schutting willen gooien bij
uitzendorganisaties, maar echt samen op zoek willen naar
goede oplossingen. Uitzenders hebben een belangrijke taak
om ook werkgevers hiervoor ontvankelijk te maken.”
Als key-accountmanager decentrale overheid ziet Biemans
in zijn dagelijkse praktijk veel gemeenten worstelen met
dezelfde vraagstukken. “Ze weten niet altijd voldoende
wie hun werkzoekenden zijn en bij welke organisaties zij
passen. Goede aansluiting met de lokale arbeidsmarkt
ontbreekt vaak en ook ontbreken in de eigen organisaties
vaak de competenties om kansen die er zijn goed uit te
nutten. Dat zijn allemaal zaken waarbij de uitzendbranche
kan helpen.

LES

WerkLink toont de resultaten van een cultuuromslag waarbij de
belangen van werkgevers voorop zijn gesteld. Bediend door
één integraal team van zes gemeenten in een arbeidsmarktregio,
UWV WERKbedrijf en sociale werkvoorziening. Aangevuld
met matchingsexpertise van een uitzendorganisatie. Voorheen
werden werkgevers benaderd door alle afzonderlijke partijen.
Nu door één met een groot werkzoekendenbestand. Elkaar
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successen gunnen om samen uiteindelijk meer te bereiken, is
ook een inspirerende les.

Willen leren
Leren samenwerken, gaat volgens de wethouder en Biemans
‘gewoon’ met vallen en opstaan. Janse: “Dat betekent ook
doorzetten op moeilijke momenten. En belangrijke discussiepunten vooral niet uit de weg gaan.” Van elkaar WILLEN
leren is ook een belangrijke voorwaarde. Biemans: “Wij
kunnen gemeenten leren matchen, maar zij leerden ons
kijken naar het verhaal achter kandidaten en hun cv. Dat
is waardevol als je met een werkgever in gesprek gaat over
invulling van zijn vacature. Andersom leerden de collega’s
binnen WerkLink van ons dat die ene ‘geweldige kandidaat’
misschien helemaal niet zo’n ‘topper’ is, als de arbeidsmarkt
eigenlijk kandidaten met andere competenties zoekt.”
Duidelijke afspraken op hoofdlijnen zijn ook een belangrijke randvoorwaarde. Biemans: “Met voldoende ruimte
om het in de praktijk echt samen te doen. Een contract
waarin je gevangen zit om samen te werken, heeft geen zin.”
Partners – ook publieke partijen onderling – moeten elkaar
ook successen gunnen, zegt Janse. “Bij het uitplaatsen van

Koen
Biemans
“Die geweldige kandidaat is toch niet zo’n topper,
als de werkgever andere competenties zoekt.”

werkzoekenden moet je elkaar niet beconcurreren. Na tien
plaatsingen voor gemeente A is niet automatisch gemeente
B een keer aan de beurt. Dan moet de kwaliteit van de kandidaat voor de betreffende werkgever leidend zijn. Vanuit
de gezamenlijke hoofddoelstelling: in dit geval uitkeringsgerechtigden aan duurzaam werk helpen.”

Kerngegevens prOject

Wat:

Regionale bemiddeling uit WWB en WW met één integraal team en merk: WerkLink.

Wie:

Zes gemeenten (Oosterhout, Drimmelen en later ook Geertruidenberg, Werkendam,

		

Woudrichem en Aalburg), UWV WERKbedrijf, sociaal werkvoorzieningsbedrijf !GO

		

voor mensenwerk en uitzendorganisatie Manpower.

Rolverdeling:

Gemeenten en UWV WERKbedrijf bemensen beide de helft van het team (totaal 4 fte).

		

Daarnaast is tot september 2012 aanvullende matchingsexpertise ingehuurd van twee

		

consultants van Manpower (48 uur per week). Sindsdien draait WerkLink volledig

		
Financiering:

op eigen kracht verder.
Inbreng eigen mensen door de samenwerkende partijen. Inhuren van consultants

		

Manpower (op detacheringsbasis) betaalden zij ook samen. Opbrengsten door

		

besparingen op uitkeringen zijn ook volledig voor de publieke initiatiefnemers. De

		

investeringen zijn aanzienlijk lager dan de gerealiseerde besparing (per maand

		
Resultaat:

uitkeringsbesparing WW: 1.500 euro, drie maanden WWB-uitkering 3.250 euro).
In 2010 zijn 115 mensen in duurzame functies (gedefinieerd als minimaal 6 maanden) bij

		

werkgevers geplaatst dankzij dit project. In 2011 groeide dit naar 250.

		

Cijfers 2012 volgen begin 2013.
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Marjolein Thoma (Start People) en wethouder Auke Blaauwbroek:
“Uitzendbranche moet de uitdagingen van gemeenten helpen vertalen in praktische oplossingen.”
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Tilburg
Vanuit WWB naar duurzaam regulier (parttime) werk • Gemeentelijk matchingsunit • Werkplekken via Start • SROI

Wat? Uitzendorganisatie bemiddelt voor de gemeente als social return bijstandsgerechtigden
naar duurzaam regulier werk. In een constructie die ook mogelijkheden biedt voor parttime
werk. Een gouden greep als opstap voor de doelgroep.

Gezocht: partner die kan luisteren
Gemeente en uitzendorganisatie worden steeds meer partners. Hoe komen zij
tot duurzame samenwerking en nieuwe oplossingen voor de arbeidsmarkt? In
Tilburg is al veel geleerd en werd in 2012 een nieuwe werkvorm gelanceerd.
Met een nieuw verdienmodel voor de vaste partner.

Veranderingen op de arbeidsmarkt, bezuinigingen en de
groeiende taakstelling van gemeenten bij het bemiddelen
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vragen
om nieuwe oplossingen en werkvormen. “Publiek-private
samenwerking is daarbij een belangrijke stap om te komen
tot innovatieve oplossingen en innovaties,” zegt wethouder
Auke Blaauwbroek van de gemeente Tilburg. “De uitzendbranche is een interessante partner om werkzoekenden in
ons bestand te matchen met passende werkplekken. Voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is uitzendwerk
een prima opstap naar de arbeidsmarkt. Het is voor hen een
belangrijk kanaal en het biedt werkgevers veiligheid om met
hen in zee te gaan. Bovendien vraagt het bedrijfsleven om
flexibiliteit. Uitzendwerk is daarvoor een nette oplossing.”
Verdienmodel
Tilburg heeft al de nodige ervaring met uitzendorganisaties.
Bij de aanbesteding van een nieuw tweejarig contract voor
de levering van uitzendkrachten aan de gemeente, is in
2012 (opnieuw) ingezet op Social Return On Investment.
Gericht op bemiddeling van werkzoekenden uit de WWB
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naar regulier werk. Bij de aanbesteding is bewust gekozen
voor één samenwerkingspartner met een nieuw, breder
verdienmodel. Blaauwbroek: “Dit vergroot het commitment
bij onze partner. Eén grotere case maakt voor een uitzendorganisatie extra investeringen mogelijk.”
De overeenkomst met Start People is niet gebaseerd op het
aantal personen dat bemiddeld wordt, maar op de uren
die de omzet van de uitzendorganisatie moet opleveren
in duurzame uitstroom. In het verleden werden afspraken gemaakt over het aantal duurzame plaatsingen (voor
de gemeente relevant voor de verantwoording aan het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Dit was
eerder een ‘toevallige opbrengst van regulier uitzendwerk’
dan het resultaat van actief zoeken naar nieuwe kanalen en
mogelijkheden. Blaauwbroek: “In de nieuwe constructie
is het geen kwestie van goede registratie, maar van actief
zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Het belangrijkste is
dat mensen aan de slag kunnen. Parttime werk is voor onze
doelgroepen zeer waardevol. Alleen focussen op het aantal
fulltime ‘poppetjes’ is te star en werkt verlammend.”

in huis, zelfs onze eigen re-integratieafdeling,” zegt Marjolein
Thoma, productmanager maatschappelijk verantwoord
ondernemen van Start People.

Auke
Blaauwbroek
“Parttime werk is voor onze doelgroepen
			

zeer waardevol.”

Iedere 100.000 euro omzet moet minimaal duizend uur
werk opleveren. Voor één persoon of meerdere. Op het
totale contract (1,5 miljoen euro) gaat dit dus om minimaal
15 personen. “Maar waarschijnlijker is dat dit een veelvoud
wordt,” aldus de wethouder. De eerste ervaringen leren dat
de uitstroom van personen gemiddeld voor ongeveer 30 uur
per week is. Bij een 40-urige werkweek komt duizend uur
overeen met een halfjaar werk voor één persoon.
Als iemand door parttime werk (nog) te weinig verdient
om uit de uitkering te komen, bespaart dit de gemeente al
wel uitkeringsgeld. Nog belangrijker is volgens de gemeente
echter dat iemand de opstap krijgt om uiteindelijk volledig
op eigen benen te kunnen staan.
Uitvoering
Volgens Start People komt ongeveer 30% van het WWB-bestand van de gemeente in aanmerking voor directe bemiddeling naar reguliere banen. De matching wordt in nauwe
samenwerking gedaan met de eigen matchingsunit (6 fte)
van de gemeente. De vestiging van Start People in Tilburg
biedt hen nu een extra toegang richting arbeidsmarkt. Geschikte vacatures worden door de uitzendorganisatie voorgelegd bij het matchingsteam van de gemeente. Kandidaten
draaien mee in het reguliere werkproces van Start People. Er
is een senior intercedent aangesteld als vaste contactpersoon
voor de gemeente. Om de uitplaatsingen mogelijk te maken,
kan Start People vanuit de eigen organisatie (en zusterorganisaties uit de overkoepelende holding van USG People)
alle middelen inzetten die daarvoor nodig zijn. “Denk aan
speeddates, leerwerkbanen, werkervaringsplaatsen en specialisten zoals een recruiter minderheden. Wij hebben alles

Uitwisseling gegevens
Onderdeel van de samenwerking is ook dat beide partners
hun gegevens uitwisselen en regelmatig in gesprek gaan
over de interventies. Blaauwbroek: “Een eerste vereiste is
dus dat je elkaar goed kent en vertrouwt. De uitwisseling
van databasegegevens en het contact tussen de intercedenten van beide organisaties is inmiddels goed ingeregeld.
Zo krijgen wij meer inzicht in hun werkveld en zij in onze
doelgroep.” Het tweejarige project is nog maar net gestart,
maar de eerste resultaten dienden zich al direct aan. De
eerste maand zijn direct acht bijstandsgerechtigden begeleid naar werk (begin oktober 2012 stond de teller op 220
gewerkte uren voor de ‘SROI-kandidaten’). Thoma: “Een
mooie start, zeker op de huidige arbeidsmarkt.”
Goede vraag
Hoe komen gemeenten en uitzendorganisaties tot kwalitatieve samenwerking? Dat begint met een duidelijke
vraagstelling van de gemeente. Dat heeft Tilburg voor dit
project zeer expliciet gedaan in het aanbestedingsdocument.
Thoma: “Een goede vraag vereist een goede analyse en
prioriteitstelling vooraf. De ene gemeente kan dat beter dan
de andere. Sommige gemeenten hebben bijvoorbeeld de
mensen in hun bestand nog onvoldoende in beeld. Gelukkig worden ze daar steeds opener over, zodat ze ook gericht
ondersteuning kunnen vragen.”
De behoeften van gemeenten blijken zeer divers. Van screening van de complete ‘kaartenbak’ en ‘selectie aan de poort’
tot bijvoorbeeld aan werk helpen van specifieke doelgroepen. Thoma: “De vragen zijn vaak zo divers dat uitzendorganisaties hun werkwijze goed moeten afstemmen op een
specifiek samenwerkingsproject. Met alleen hun standaarddienstverlening blijven veel mogelijkheden onbenut.”

LES
Met duurzame samenwerking als partners kunnen overheden
en uitzendorganisaties meer bereiken. De vraagstelling vooraf
en een goed doordachte overeenkomst op hoofdlijnen zijn
medebepalend voor het succes. Door bundeling van opdrachten
kan een partner ook wat extra doen. Zo ontstaat meer
commitment en ruimte om naast ‘quick wins’ ook complexere
uitdagingen aan te gaan.
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Maatschappelijk uitzendbureau
Speciaal voor de samenwerking met overheden lanceerde
USG People eind 2012 Met Werk, een maatschappelijk
uitzendbureau dat zich uitsluitend richt op bemiddeling
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Thoma
is een van de initiatiefnemers. Met de nieuwe formule
kunnen de vragen van gemeenten snel beantwoord worden. Alle middelen en specialismen die binnen de holding
(met ook merken als Unique, USG Restart en Creyf ’s)
aanwezig zijn, kunnen worden aangeboord. Een cafetariamodel dient hierbij als leidraad. Thoma: “Gemeenten
weten ons steeds meer te vinden en zoeken steeds vaker
een partner voor het complete inlenings- en uitplaatsingsvraagstuk. Zij willen een totaaloplossing, niet alleen een
stukje en met de rest blijven zitten.”
Gemeenten en uitzendorganisaties zullen daarom de
komende jaren steeds meer duurzame partners worden,
verwachten de wethouder en Thoma.
Groeipunten
Om te komen tot nieuwe werkvormen en oplossingen
daagt de gemeente Tilburg private partijen ook uit om
zelf ideeën aan te dragen. Blaauwbroek: “De ideeën die
dit oplevert, zijn vanuit de uitzendbranche tot nu toe nog
redelijk beperkt. Daar kunnen bureaus actiever in worden.
Ook kijken zij vaak vooral naar de bovenste 30% van ons
bestand. Voor de groep daar net onder kunnen zij ook
meer doen. Gemeenten zullen op hun beurt meer inzicht
moeten geven in de uitdagingen waar zij voor staan. Om
zo de uitzendbranche uit te dagen dit te vertalen in praktische oplossingen.”

Marjolein
Thoma
“Met alleen standaarddienstverlening
blijven veel mogelijkheden onbenut.”

Naast begrip, vertrouwen en doorzettingsvermogen noemen Blaauwbroek en Thoma nog een belangrijke basisvoorwaarde voor duurzame samenwerking: duidelijkheid.
Thoma: “Maak de samenwerking vooral niet te complex
en geef duidelijk aan wat je van elkaar verwacht. Soms
moet je ook nee kunnen zeggen als iets niet realistisch of
haalbaar is. Daarnaast moeten uitzendorganisaties vooral
goed luisteren naar wat een gemeente wil. Luisteren naar
het probleem waar zij mee worstelen. Niet meteen vertellen waar zijzelf goed in zijn. Dit standaardverhaal is maar
zelden de oplossing waar een gemeente echt behoefte aan
heeft. De beste oplossing kan ontstaan door eerst goed te
luisteren, vervolgens creatief aan de slag te gaan en daarna
te kijken wat werkt.”

Kerngegevens prOject

Wat:

Gemeente Tilburg en Start People (USG People).

Wie:

Bemiddeling naar duurzaam regulier werk vanuit de WWB, sinds juli 2012.

Doelstelling:

In twee jaar 15.000 uur werk realiseren voor uitstroom.

Rolverdeling:

Start People draagt werkplekken aan, matching gebeurt in nauwe samenwerking

		

met gemeentelijke matchingsunit.

Financiering:

In ruil voor ongeveer 1,5 miljoen euro omzet door inhuur van uitzendkrachten bij de 		

		

gemeente, bemiddelt Start People werkzoekenden uit de WWB naar de arbeidsmarkt 		

		

Social Return On Investment). Iedere 100.000 euro omzet moet minimaal 1.000 uur werk 		

		

opleveren voor uitstroom.

Resultaat:

Het tweejarige project loopt nog kort, maar de eerste resultaten zijn goed. De eerste 		

		

maand (september) zijn direct 8 bijstandsgerechtigden begeleid naar werk.

		

Eind 2012 waren er in totaal 16 kandidaten bemiddeld.
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Quinta van Boetzelaer van Unique (USG People) en Ton van der Leck van het werkgeversservicepunt Rijnmond:
“Wij hebben elkaar aangekeken en zijn aan de slag gegaan.”
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Rotterdam
Screening WWB-bestand • Samenwerking 3 uitzenders • Opzet 4 sectorteams • SROI

Wat? Inhuur expertise meerdere uitzendorganisaties door gemeente om mogelijkheden
10.000 bijstandsgerechtigden in kaart te brengen. Hierdoor moeten 2.100 mensen extra een
baan vinden.

Tienduizend WWB’ers onder de loep
In Rotterdam ontvangen ruim 34.000 mensen een bijstandsuitkering. Daar wil
de gemeente snel verandering in brengen. Sinds augustus 2012 werken drie
uitzendorganisaties samen met elkaar en de gemeente aan de screening van
het arbeidspotentieel onder tienduizend mensen in de bijstand. Al snel groeide
de ambitie om een stap verder te gaan.

Rotterdam is zeer ambitieus om het aantal mensen in de
bijstand te verminderen. De gemeente heeft daarom verschillende initiatieven opgezet, waaronder het project met
de drie uitzendorganisaties. Manager Ton van der Leck van
het werkgeversservicepunt Rijnmond - een van de trekkers
van dit project - legt uit hoe de aanpak past in de nieuwe
werkwijze van de gemeente om meer mensen aan werk te
helpen. “Omdat de huidige conjunctuur dit niet makkelijk
maakt, heeft de gemeente besloten haar werkproces te veranderen. We zijn gaan werken vanuit nieuwe paradigma’s.
Allereerst is onze klant niet meer primair de werkzoekende,
maar de werkgever. Verder werken we vanuit de gedachte
dat een uitkering een uitzondering is in plaats van een
regel. Als derde hebben we sociaal rendement hoog in het
vaandel staan. Dit helpt om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen.”

nodig. Een van de oorzaken waarom we het niet alleen
kunnen, is dat wij nog onvoldoende zicht hebben op het
potentieel van de werkzoekenden. Mensen die de bijstand
in gaan, zijn altijd getoetst op rechtmatigheid en niet op
competenties. Omdat onze eigen medewerkers hier ook
niet helemaal voor zijn opgeleid en we zelf gewoonweg de
capaciteit er niet voor hebben, zijn we hulp gaan zoeken.”
De keuze voor de drie organisaties was niet moeilijk. Rotterdam werkt al langer nauw samen met USG People, Manpower en Randstad voor het vervullen van gemeentelijke
vacatures. Zo richtte de gemeente eerder sociaal uitzendbureau RO@Work op samen met Randstad. Verder neemt ze
in al haar aanbestedingen een social return percentage op.
De standaard 5%-verplichting is in 2012 opgeschroefd naar
30% bij groenvoorziening, 20% bij schoonmaak en 66% bij
cateringwerk.

Onvoldoende zicht
Strevend naar sociaal rendement moeten de komende
maanden ruim tweeduizend mensen aan werk worden
geholpen. Van der Leck: “Daar hebben wij echt hulp bij

De aanpak
Sinds eind augustus 2012 versterken medewerkers van de
drie uitzendorganisaties de ambtenaren van het matchteam van de gemeente. Met als doel voor eind januari
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Ton
van der Leck
“We hebben onvoldoende zicht op het 		
			

potentieel van werkzoekenden.”

2013 tienduizend mensen te hebben gescreend. Omdat de
screening goed loopt, groeide de ambitie bij de gemeente.
“We wilden verder gaan,” vertelt Van der Leck. “Nu willen
we daadwerkelijk ook al een substantieel aantal mensen
de arbeidsmarkt op helpen. Samen met de uitzendorganisaties hebben we de sectoren verdeeld en daar omheen
zijn projectteams opgezet waarin medewerkers van beide
organisaties samenwerken. Eén projectteam bestaat alleen
uit onze eigen medewerkers als een soort referentiekader
om de prestaties van andere teams tegen af te zetten.”
Kennis delen
Bijkomend doel van het project is om kritisch te kijken naar
de eigen effectiviteit en werkprocessen van de gemeente om
werkzoekenden aan werk te helpen. Hoe kunnen mensen
uit de WWB effectiever aan werk worden geholpen? De
gezamenlijke aanpak en kijk op deze materie door met
name uitzendbedrijven is daarvoor waardevol, zegt Quinta
van Boetzelaer, salesmanager key accounts van Unique
(verantwoordelijke namens USG People bij dit project).
“Als commerciële organisatie screenen wij toch anders dan
een gemeente. Wij hebben weer andere inzichten en voegen
kennis toe vanuit onze praktijk. Wat kan de gemeente leren
van ons? Beoordelen wij anders? Dat zijn allemaal vragen
die we beantwoorden in dit project. De kracht hiervan is
het delen van kennis met elkaar. Daar leren wij ook van en
zo kun je waarde toevoegen.”

helpen. Rotterdam stelt zich open voor samenwerking met
commerciële partijen en wil zelf kennis en kunde opdoen.”
Ook Van der Leck noemt de samenwerking tot nu toe erg
leerzaam. “Het is heel goed om te reflecteren op je eigen
werk. De organisaties spiegelen ons haarfijn ons proces
voor en geven daarover advies, zodat ons werkproces sneller of effectiever kan.”
Samen met concurrenten
Ook de uitzendorganisaties zijn erg tevreden over de
samenwerking met de gemeente, waarbij Van der Leck
als belangrijke spil fungeert. Van Boetzelaer: “Een van de
mooie dingen van dit project is dat het de concurrentiepositie overstijgt. Wij werken samen met onze concurrenten
bij de screening. En kandidaten uit ons sectorteam worden
soms geplaatst via de andere organisaties. De aanpak in dit
project is dus zeker niet alleen gericht op snelle winst, maar
concentreert zich echt op de mensen die verder afstaan van
de arbeidsmarkt. Als USG willen wij hieraan een bijdrage
leveren. Zeker in tijden van groeiende werkloosheid.”
Er zijn nog de nodige aandachtspunten bij het project.
Vooral in de zorgsector matchen de vacatures nog niet echt
met de bijstandsgerechtigden. Van der Leck: “Met hulp van
de uitzendorganisaties proberen we erachter te komen hoe
dat komt. Door te screenen kijken we ook hoe we mensen
beter kunnen doorverwijzen. Misschien kunnen ze bijvoorbeeld gericht worden omgeschoold voor de zorg.”
Ook is de ‘workload’ van de matchmakers nog te laag, stelt
Van Boetzelaer. “De gemeente heeft zelf veel vacatures,
maar dat voorziet niet in het nodige aanbod van werkzoe-

LES
Als uitzendorganisaties in de praktijk hun meerwaarde kunnen

De aanpak van Rotterdam en haar nieuwe paradigma’s
noemt Van Boetzelaer echt vernieuwend. “De gemeente is
heel actief bezig om te kijken hoe ze mensen aan werk kan
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bewijzen, kunnen samen ook nieuwe wegen worden bewandeld en
doelstellingen bereikt. Met vertrouwen als uitgangpunt en ruimte
voor een leerproces, om samen nog meer te kunnen bereiken.

kenden. Nu gaan we ook vacatures van USG ontsluiten.
Een matchmaker moet gemiddeld zestig klanten beheren.”
De samenwerking tussen een gemeente en een commerciële partij moet volgens Van der Leck en Van Boetzelaer een
organisch proces zijn waarbij je veel kunt leren van elkaar.
Van Boetzelaer. “Wij hebben niet eerst een volledig uitgekauwd trajectplan opgesteld, maar zijn gewoon gestart. Zo
geef je het leerproces de kans en dat is heel waardevol voor
de samenwerking.” Daar is Van de Leck het mee eens. “Je
moet daar ook niet te rigide in staan. Wij hebben in twee
maanden alles geregeld. We hebben elkaar aangekeken en
zijn aan de slag gegaan. We hebben vertrouwen in elkaar.”

Quinta
van Boetzelaer
“Als commerciële organisatie
screenen wij toch anders dan een gemeente.”

Kerngegevens prOject

Wat:

Screening arbeidspotentieel van tienduizend bijstandsgerechtigden in een halfjaar tijd

		

		
Wie:

(van augustus 2012 tot eind januari 2013). Hierdoor moeten 2.100 mensen extra aan
werk worden geholpen.
Gemeente Rotterdam en uitzendorganisaties USG People, Manpower en Randstad.

Rolverdeling:

De gemeente heeft hulp ingeroepen van uitzendorganisaties om medewerkers van

		

het eigen matchteam te helpen met screenen. Door de extra uitstroomopgaaf is 		

		

tijdelijk extra capaciteit nodig. Hiervoor zijn drie uitzendorganisaties ingezet waarmee 		

		

de gemeente een lange leveranciersrelatie heeft. Ook zijn vier sectorteams opgezet om 		

		

bijstandsgerechtigden te matchen aan banen in vier sectoren. USG werkt samen met de 		

			gemeente voor de zakelijke dienstverlening, Manpower voor de zorg en Randstad voor
		
Financiering:

de haven en logistiek.
In totaal werken zeventien mensen van uitzendorganisaties mee aan het project, vanuit

		
Tussenstand:

de gemeente zijn circa dertig mensen per sectorteam betrokken bij het matchen.
De eerste resultaten zijn positief. Er is een stijgende lijn in uitstroom, maar het effect

		

van de samenwerking is volgens de gemeente nog niet te isoleren van het totale resultaat.

		

Het is dus nog te vroeg om al conclusies te trekken.
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Marcel van der Linden van Melior (links) en wethouder Marco Florijn op het Werkplein in Rotterdam:
“Wederzijds bereid zijn af te stappen van vertrouwde werk- en denkpatronen.”
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Rotterdam
WW en WWB • Banen in glastuinbouw • Kleine toegewijde teams • In dienst uitzender, gedetacheerd bij werkgevers

Wat? Duurzame bemiddeling naar banen in glastuinbouw na ‘wenwerken’ en proefplaatsing.
Uitzendorganisatie neemt werkzoekenden in dienst. Dat zorgt voor betere begeleidingsmogelijkheden
voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het is laagdrempeliger voor inleners.

Missiewerk voor vergeten doelgroep
Samen met de gemeente Rotterdam helpt Melior Personeelsdiensten 150
werkzoekenden uit de WWB aan werk in de tuinbouw. Na een proefperiode
krijgen ze een arbeidscontract bij de uitzendorganisatie. Die detacheert ze bij
opdrachtgevers en zorgt voor hun begeleiding.

Rotterdam is onder gemeenten een duidelijke voorhoedeloper op het gebied van samenwerking met de
uitzendbranche. Om specifieke krachten te benutten van
uitzendorganisaties – bijvoorbeeld op het gebied van matching en screening van kandidaten in het WWB-bestand
– worden 17 medewerkers van verschillende uitzendorganisaties ingehuurd (gedetacheerd). Ook worden steeds
meer langdurige partnerschappen aangegaan en is er een
speciale ‘initiatieventafel’ waar uitzendorganisaties hun
plan voor samenwerking kunnen indienen. Met een eigen
rekenmodel kan de gemeente snel beoordelen in hoeverre
ze financieel interessant zijn. “We doen dit zonder subsidie,
met eigen verdienmodellen,” benadrukt wethouder Marco
Florijn.
De economische crisis en flink afnemende kansen op de
arbeidsmarkt waren geen reden om de ambities omlaag
bij te stellen voor de begeleiding van werkzoekenden
naar de arbeidsmarkt. Er wordt juist creatief naar nieuwe
wegen gezocht. Om te zorgen voor betere aansluiting op de
arbeidsmarkt is begin 2012 een reorganisatie doorgevoerd,
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waardoor de werkgever bij de gemeente nu centraal staat
als klant. “We zoeken ook continu naar nieuwe oplossingen, waaronder de inzet van flex met perspectief,” aldus de
wethouder.
De aanpak
Een voorbeeld van een nieuwe oplossing is het nieuwe
project met Melior Personeelsdiensten, dat medio 2012
van start is gegaan. Na een ‘speedmeet’ gaan geschikte
kandidaten uit de voorselectie een week ‘wenwerken’ bij
orchideeënkwekerij KB Orchids in Poortugaal (gemeente
Albrandswaard). Hier worden hun vaardigheden en
productiviteit beoordeeld. Bij geschiktheid gaan ze twee
maanden proefwerken – met behoud van uitkering – bij
een opdrachtgever van Melior. Na een goed verlopen proefplaatsing volgt een arbeidsovereenkomst voor minimaal zes
maanden bij Melior. “Wij nemen de mensen in dienst en
detacheren hen bij onze klanten,” vertelt directeur Marcel
van der Linden. “Als hun werkgever kennen wij de mensen
die wij aan werk helpen goed. Wij weten daardoor wat zij
nodig hebben. Wij begeleiden ze, adviseren de bedrijven

Marcel
van der Linden
“Meer doen voor deze doelgroep
		

kan ook als commerciële organisatie.”

waar ze werken en als juridisch werkgever nemen wij onze
opdrachtgevers ook veel papierwerk uit handen.”
De gemeente verzorgt en betaalt het vervoer van werkzoekenden tijdens hun proefplaatsing. Hierna – zodra zij
een arbeidsovereenkomst krijgen – wordt dit geregeld en
betaald door Melior. Voor dit project wordt ook samengewerkt met UWV WERKbedrijf voor begeleiding van
twintig werkzoekenden uit de WW en werkzoekenden met
een Wajong-uitkering. Melior zet zelf voor het hele traject
ongeveer zeven eigen medewerkers bijna fulltime in.
In september zijn de eerste zeven deelnemers aan de slag
gegaan. In kleine groepen volgde de rest. Oorspronkelijk
wilde de gemeente de bemiddeling in veel kortere tijd laten
plaatsvinden. “In goed overleg is besloten daar van af te
zien,” zegt Van der Linden. “Kies je voor snel en kwantitatief – met een groter risico op mislukking – of gaan we
voor echt duurzame plaatsingen? Voor die keuze stonden
wij. Wij hebben voor deze doelgroep ingezet op kwaliteit
om te kunnen zorgen voor goede selectie van gemotiveerde
kandidaten met goede begeleiding. Zodat iedereen ook
echt op een goede manier kan beginnen. Het is immers de
bedoeling dat inleners de mensen na een halfjaar niet meer
kwijt willen.”

Missiewerk
Melior is een gespecialiseerde uitzendorganisatie voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Wij willen
hen zoveel mogelijk aan het werk zien. Dat hoeven wij
echt niet allemaal zelf te doen,” zegt Van der Linden. “Wij
willen laten zien dat het kan. Wij werken voor een vergeten
doelgroep met veel potentie. Wij moeten er meer voor
doen om deze doelgroep aan werk te helpen, maar dat geeft
ook meer voldoening. En je kunt er ook als commerciële
organisatie gewoon een goede boterham mee verdienen.”
Daarvoor moet wel het nodige missiewerk worden verricht
onder werkgevers. Van der Linden: “Wij vertellen dat het
ook anders kan dan zij gewend zijn. Hun condities vertalen
wij in een concrete aanpak voor gemeenten. Uiteindelijk
moet niet alleen marktgericht, maar meer keuzegericht
worden gedacht. Kiezen wij er in Nederland voor OostEuropeanen in onze tuinbouw te laten werken of kijken we
hoe mensen die misschien met een stempeltje thuiszitten
en graag willen werken, wel aan de slag komen? Dat laatste
is onze missie.”
Bij het overtuigen van werkgevers moet volgens Florijn
niet primair een appèl worden gedaan op maatschappelijk
verantwoord ondernemen. “Focus op de behoeften van
werkgevers en wijs op de resultaten die geboekt worden.
Ook met gewone verdienmodellen.”
Voorwaarden
Rotterdam gaat steeds vaker langlopende partnerschappen
aan met uitzendorganisaties. Florijn: “Omdat zij binnen
een grotere businesscase ook meer kunnen investeren. Bijvoorbeeld in doelgroepen die meer tijd en aandacht nodig
hebben om ze aan werk te helpen.”

LES
Kies voor duurzame bemiddeling en maak afspraken op
hoofdlijnen: de doelstellingen en randvoorwaarden. Houd de
doelstelling hard, maar de weg ernaartoe voldoende flexibel. In
dit project kon daardoor worden gekozen voor minder snelheid
en meer kwaliteit voor de bemiddeling. Met meer kans op
duurzaam succes.
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Als belangrijke voorwaarden voor goede publiek-private
samenwerking noemen Florijn en Van der Linden: duidelijkheid, openheid, wederzijds begrip en de bereidheid om
dingen ‘anders’ te doen.
Van der Linden: “Je moet wederzijds bereid zijn af te stappen van vertrouwde werk- en denkpatronen. Binnen gemeenten vereist dat ook breed gedragen commitment, aan
de top en op uitvoeringsniveau.” Florijn: “In de uitvoering
zijn kleine, dedicated teams vaak waardevol. Die zorgen
voor snelheid en duidelijkheid binnen de samenwerking.”

Marco
Florijn
“We doen dit zonder subsidie,
			

met eigen rekenmodellen.”

Kerngegevens prOject

Wat:

Bemiddeling werkzoekenden uit WW en WWB naar banen in de glastuinbouw met behulp

		
Wie:

van ‘wenwerken’ en proefplaatsing.
Gemeente Rotterdam, Melior Personeeldiensten en UWV WERKbedrijf.

Doelstelling:

Bemiddeling 150 personen uit de WWB naar werk met een arbeidsovereenkomst van

		
		
Rolverdeling:

minimaal zes maanden. Plus twintig werkzoekenden met WW-uitkering en Wajongers 		
(UWV WERKbedrijf).
Gemeente verzorgt voorselectie (andere uitzendorganisaties helpen hierbij).

		

Melior verzorgt doorselecteren, ‘wenwerken’, proefplaatsingen en neemt kandidaten hierna

		

in dienst (ABU-CAO voor Uitzendkrachten) om ze te detacheren bij werkgevers.

Financiering:

Naast de betaling van werkgevers voor detachering personeel, ontvangt Melior per 		

		

geplaatste kandidaat een begeleidingsfee van de gemeente (1.200 euro). De totale 		

		

besparing van de gemeente bedraagt 632.000 euro (besparing: 828.000 euro,

		

investering: 196.000). Personele inzet gemeente (1,7 fte) en besparing 20 WW-uitkeringen 		

		

(UWV WERKbedrijf) zijn hierin niet meegerekend.
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Josée Blanken (Tempo-Team) en Hannelore Mulier van Kansrijk Zuidoost (rechts):
“Wij hebben veel van elkaar geleerd.”
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KrachtCatering Amsterdam
Armoedebestrijding • Leerwerktrajecten • Baanzekerheid • Catering plus uitrol andere sectoren

Wat? Leerwerktraject om mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen.
Met baangarantie bij uitzendorganisatie voor deelnemers die opleiding succesvol afronden.

Koninklijke weg naar
economische zelfstandigheid
Publiek-private samenwerking begint met een kennismaking tussen twee
culturen. Die moeten elkaar eerst leren begrijpen om samen succesvol te zijn.
Dat gold ook voor het project KrachtCatering - gericht op armoedebestrijding
- in Amsterdam-Zuidoost. Hier zijn elf vrouwen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt in drie maanden klaargestoomd voor een baan in de catering.
Een succesvolle lancering van het project KrachtCatering in de Utrechtse wijk Kanaleneiland (2010), kreeg in
oktober 2011 een vervolg in Amsterdam. Na 25 speeddates
met mogelijke kandidaten, selecteerde uitzendorganisatie
Tempo-Team 14 deelnemers op basis van onder andere hun
motivatie, beschikbaarheid en affiniteit met catering. Zij
volgden een opleidingsprogramma van twee maanden. Met
onder andere een sollicitatietraining, theoretische basiskennis over catering, een training praktijkvaardigheden en een
werkstage bij een cateraar. Na het behalen van hun certificaat
in december 2011 waren de deelnemers verzekerd van een
baan. Een succesvol project om de cirkel ‘geen opleiding en
werkervaring’ te doorbreken.
Armoedebestrijding
Door het succes in Utrecht – waar alle 15 deelnemers het
project succesvol afsloten – kreeg in Amsterdam de maatschappelijke dienstverleningsorganisatie Kansrijk Zuidoost (een samenwerkingverband van Stadsdeel Zuidoost,
gemeentelijke diensten, woningcorporaties en een zorgverzekeraar) belangstelling voor de aanpak. Vooral vanwege de
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mogelijkheden voor armoedebestrijding, een belangrijke
doelstelling van Kansrijk. “Werk is voor onze doelgroep de
koninklijke weg uit de armoede,” aldus projectleider
Hannelore Mulier van Kansrijk Zuidoost.
Om armoede te bestrijden, gaat Kansrijk al sinds 2007
langs de deuren in Stadsdeel Zuidoost voor huis-aan-huisgesprekken. Zo kan iedereen aan het woord komen over
zijn problemen. Na bijna zevenduizend gesprekken is een
goed beeld ontstaan van de behoeften en problemen van
bewoners. “Velen hebben problemen om aan werk te komen.
Leerwerktrajecten en korte toegepaste opleidingen zoals
KrachtCatering, blijken een succesvol middel om uit de
neerwaartse armoedespiraal te komen.”
Aanpak
Kansrijk Zuidoost en Tempo-Team zorgden allebei voor een
vast contactpersoon voor het compacte kernteam van beide
organisaties. Er is een overeenkomst gesloten op hoofdlijnen
(doelstellingen, rolverdeling en belangrijkste randvoorwaarden). “Met veel ruimte voor directe afstemming binnen het

een eyeopener. Dit project bewijst dat het kan, met de juiste
aanpak en begeleiding voor de doelgroep.”

Josée
Blanken
“Dit is hét moment voor gemeenten en
uitzendorganisaties om samen te leren werken.”

team,” typeert Josée Blanken, regiodirecteur van TempoTeam Amsterdam, tevens een van de grondleggers van
KrachtCatering in Utrecht. “Er moet voldoende ruimte zijn
om elkaars krachten echt goed te kunnen benutten. In dit
geval: hun kennis van de doelgroep en onze matching met
de behoeften van werkgevers.” Mulier: “Juist aan dingen die
vooraf niet zijn ingeregeld, kun je zien of de samenwerking
goed is. Als de basis goed is, kunnen die zaken tijdens de
uitvoering goed worden afgestemd.”
Na een wervingsactie via de huis-aan-huis-benadering van
Kansrijk is samen met Tempo-Team een informatieavond
georganiseerd. Blanken: “Na de selectie van kandidaten
konden wij hen begeleiden en helpen zichzelf te ontwikkelen
om tot een goede match te komen met de behoeften van
cateraars. Voor werkgevers én een succesvol leerwerktraject is de motivatie van kandidaten vaak belangrijker dan
de juiste vooropleiding of relevante ervaring.” Motivatie is
volgens Mulier ook belangrijk omdat de kans op uitval bij de
doelgroep relatief groot is. Uiteindelijk zijn drie kandidaten
gestopt met het project omdat het toch niet goed combineerde met hun privéomstandigheden.
Eyeopener
Het succes kwam niet vanzelf. Mulier: “Vooraf hadden
wij door beeldvorming over ‘de snelle uitzendbranche’
best twijfels of de aanpak van een uitzendorganisatie wel
kon matchen met onze doelgroep. Dat is achteraf enorm
meegevallen en wij zijn aangenaam verrast hoe goed het
werkte. Ook de mogelijkheden die er voor onze doelgroep
zijn in regulier uitzendwerk, heeft ons verrast. Dat was echt

Samen de juiste aanpak vinden en de krachten van beide
culturen benutten, begon met goede gesprekken om elkaar
en elkaars doelstellingen goed te leren kennen en begrijpen.
Mulier: “Wij hebben onze eerste twijfels gewoon open op
tafel gelegd. Wat zou er fout kunnen gaan en hoe kunnen we
dat ondervangen? Door die gesprekken over die aandachtspunten konden we direct werken aan wederzijds begrip en
vertrouwen. Zo konden we de aanpak ook direct aan de
voorkant al goed regelen: met korte lijnen voor goede communicatie en directe afstemming. Dat werd een belangrijke
succesfactor.” Een hindernis bij beginnende samenwerking
is vaak de onbekendheid met elkaars vaardigheden, zegt
Blanken. “In dit geval gaf dat discussie over wie de selectie
van kandidaten het best kon doen. Dat is opgelost doordat
Kansrijk de voorselectie heeft gedaan vanuit hun perspectief.
Wij zijn gaan doorselecteren vanuit ons perspectief op de
markt en de behoeften van cateraars. Vertrouwen in elkaars
expertise moet je samen opbouwen.”
Belangen
Dit project is – als eerste – grotendeels gefinancierd
door de Tempo-Team Foundation voor maatschappelijk
verantwoord ondernemen (MVO). De uitzendorganisatie
ondersteunt daarmee maatschappelijke projecten. Meestal
worden dergelijke projecten echter betaald vanuit subsidies
(voor opleidingen) en de reguliere vergoeding van inleners
(tijdsinvestering Tempo-Team).
Voor de uitzendorganisatie zijn er meer motieven dan MVO
alleen. Blanken: “De arbeidsmarkt wordt op dit moment
gekenmerkt door weinig vraag en veel aanbod, maar in
sectoren als de catering en bijvoorbeeld de zorg is er wel
vraag. Daarvoor blijven wij op zoek naar extra doelgroepen.
Daarnaast kijken wij naar de lange termijn. Er gaat grote

LES
Sla een brug tussen de publieke en private cultuur door de
gezamenlijke doelstelling centraal te stellen en mogelijke twijfels
vooraf bespreekbaar te maken. Dat begint met oog en interesse
voor elkaar en elkaars werkveld en doelstellingen. Mulier: “Als je
allebei bereid bent om elkaar handreikingen te doen, kun je heel
veel bereiken.”
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krapte ontstaan op de arbeidsmarkt en dit is het moment om
daarop te anticiperen. Ik geloof in anticyclisch investeren.
Dit is voor gemeenten en uitzendorganisaties hét moment
om samen iets op te bouwen en met elkaar te leren werken.”
Daarnaast is er ook een groot maatschappelijk belang,
benadrukt Mulier. “Als mensen uit deze doelgroep aan werk
worden geholpen, is dat van grote betekenis. Niet alleen voor
hun inkomen en de armoedebestrijding, maar zij bloeien
ook persoonlijk enorm op. Het is goed voor hun eigenwaarde, intrinsieke motivatie en ook hun voorbeeldfunctie.
Dat is maatschappelijk van veel grotere waarde dan alleen de
besparing op een uitkering.”
Geleerd
De medewerkers van Kansrijk Zuidoost en Tempo-Team
hebben veel van elkaar geleerd. Mulier: “Tempo-Team leerde
van ons over onze doelgroep. Waar de doelgroep behoefte
aan heeft en dat niet alles meteen honderd procent goed
hoeft te gaan. Soms moet je eerst ervaren wat er voor hen
nodig is. Deelnemers moesten bijvoorbeeld oorspronkelijk
hun beschikbaarheid op internet aangeven. Maar toen hun
computervaardigheden beperkt bleken, is dat anders ingevuld. Wij hebben van de uitzendorganisatie veel opgestoken
over de bemiddeling van onze doelgroep naar werkgevers
en wat daarvoor nodig is. Ook hebben wij ervaren dat er
via de uitzendbranche goede mogelijkheden zijn op de

Hannelore
Mulier
“De mogelijkheden van onze doelgroep 		
in regulier uitzendwerk heeft ons verrast.”

arbeidsmarkt. Als de samenwerkende partijen hier ook wat
extra moeite voor willen doen. Bijvoorbeeld afwijken van
hun reguliere aanpak om beter aan te kunnen sluiten op
specifieke behoeften van werkzoekenden of werkgevers.”
Het succesvolle project lijkt rijp voor een vervolg. Dat kan
met de formule van KrachtCatering ook voor werkgevers
in andere sectoren en in andere gemeenten. Blanken: “Er
zijn grote verschillen tussen gemeenten ten aanzien van het
soort werk dat daar aanwezig is. We hebben al vergelijkbare
trajecten gedaan voor chauffeurs en beveiligers. Kijkend naar
Amsterdam denk ik bijvoorbeeld ook aan de zorgsector,
waar vacatures zijn en blijven ontstaan.”

Kerngegevens prOject

Wat:

Leerwerktraject gericht op armoedebestrijding door mensen met grote afstand tot de

		
Wie:

arbeidsmarkt aan werk te helpen in de catering.
Gemeente Amsterdam, Kansrijk Zuidoost en Tempo-Team.

Rolverdeling:

De gemeente en Kansrijk Zuidoost verzorgden de voorselectie. Tempo-Team de definitieve

		

		
Financiering:

selectie van kandidaten, hun stageplaatsen en begeleiding. Na het behalen van hun
certificaat waren deelnemers via Tempo-Team bovendien verzekerd van een baan.
Inzet medewerkers van Kansrijk en Tempo-Team. Opleidingskosten en inzet Tempo-

		

Team in dit specifieke project vanuit Tempo-Team Foundation voor maatschappelijk 		

		

verantwoord ondernemen. Doorgaans gebeurt dit echter vaak vanuit de reguliere vergoeding.

Resultaat:

Alle 14 deelnemers hebben hun certificaat gehaald. Daarvan zijn er 11 sinds eind 2011 aan

		

de slag gegaan via Tempo-Team. Eind 2012 werkten 2 van de 11 nog via Tempo-Team.

		

De anderen zijn inmiddels doorgestroomd naar ander werk in de horeca en daarbuiten.

		

3 deelnemers zijn gestopt.
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Wethouder Ineke Smidt en Pieter van der Lippe (Adecco):
“Eerder werd personeel regelmatig buiten Almere gehaald, nu krijgen uitkeringsgerechtigden vaker een kans.”
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Almere
Vanuit WWB naar kortdurende en structurele opdrachten • Selectie door gemeente • Bemiddeling en coaching Adecco • 5% SROI

Wat? Bemiddeling bijstandsgerechtigden waarbij de uitzendorganisatie 5% Social Return On
Investment (SROI) moet realiseren. Met intensieve begeleiding en coaching van werkzoekenden door
gemeente én uitzendorganisatie. Doelstelling 2012 (25 plaatsingen) lijkt volledig gehaald te worden.

Van vooroordelen naar social return
Steeds meer gemeenten nemen Social Return On Investment-voorwaarden
op in hun aanbestedingen. Hoe maak je dat echt constructief? De gemeente
Almere werkt samen met uitzendorganisatie Adecco om mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. Mensen die er anders
‘niet tussen komen’, zijn nu aan de slag.

Een groeiend aantal uitkeringsgerechtigden is een uitdaging voor iedere gemeente. In Almere is deze uitdaging
gekoppeld aan het SROI-principe dat de gemeente hoog in
het vaandel heeft bij opdrachten die worden verstrekt aan
externe partijen. “De gedachte daarbij is dat opdrachtnemers van de gemeente werken met publiek geld. Daarom
mag de samenleving ook iets van hen terugverwachten,”
aldus wethouder Ineke Smidt (Participatie, Zorg en Inkomen) van de gemeente Almere.
De aanpak
Die tegenprestatie wordt ook verwacht van uitzendorganisatie Adecco, die voor 2012 de opdracht kreeg om nieuwe
vacatures binnen de gemeentelijke organisatie te vervullen
via tijdelijke uitzendcontracten. Binnen twee weken na
gunning van de uitzendopdracht zat Adecco om tafel met
de gemeente om nader invulling te geven aan de afgesproken 5%-norm. De uitzendorganisatie stelde voor om vooraf
vacatures te selecteren die goed aansluiten bij competenties
van de uitkeringsgerechtigden. ”Wij zagen direct kansen
voor hen binnen ons eigen netwerk van werkgeverscontac-
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ten, maar ook bij de Dienst Stadsreiniging en het Klanten
Contact Centrum van de gemeente en UWV,” zegt regiomanager Pieter van der Lippe van Adecco.
Er kwam vanaf de start direct vaart in de samenwerking.
“Niet te lang blijven hangen in de kleine lettertjes van het
contract. We zijn snel en concreet samen aan de slag gegaan
en tijdens het proces goed blijven kijken waar we staan,”
schetst de regiomanager.
Rolverdeling
Binnen de samenwerking die de gemeente en Adecco zijn
aangegaan, zijn de rollen duidelijk verdeeld. De matchingsunit van de gemeente selecteert uitkeringsgerechtigden
die gemotiveerd zijn en over talenten beschikken die
mogelijk interessant zijn voor werkgevers. Adecco screent
kandidaten, houdt competentiegerichte interviews, checkt
referenties en kijkt hoe kandidaten het best begeleid kunnen worden. Daarna wordt actief gezocht naar passende
vacatures. Veel kandidaten worden binnen het eigen netwerk van Adecco geplaatst. Daarnaast werkt Adecco samen
met gemeentelijke diensten - zoals de Dienst Stadsreiniging

Ineke
Smidt
“Succes krijg je
			

door open communicatie.”

en het Klanten Contact Centrum - waar gevraagde competenties goed aansluiten bij de talenten van kandidaten.
Smidt: “Ons doel was om dit jaar via Adecco minimaal 25
uitkeringsgerechtigden aan werk te helpen. Waar het kan
voor onze eigen tijdelijke vacatures of bij Almeerse werkgevers. De verwachting is dat Adecco de 25 plaatsingen in
2012 zeker haalt.”
Vooroordelen
Beide partijen zijn erg tevreden over de samenwerking.
Bestaande vooroordelen over elkaar bleken niet te kloppen.
“De lijnen zijn kort en de samenwerking verloopt absoluut
niet stroperig,” zegt Van der Lippe. “Ik ben oprecht verrast
over hoe professioneel de matchingsunit van de gemeente
(afdeling SROI van het departement Participatie, Zorg en
Inkomen, red.) met ons samenwerkt en over de kwaliteit
van de voorgestelde kandidaten met een uitkering. Er zit
veel verborgen talent onder de uitkeringsgerechtigden.”
Ook wethouder Smidt is erg tevreden over de samenwerking met de uitzendorganisatie. Geheim van het succes
is volgens haar dat het hele project op een coöperatieve
manier is opgezet. “Adecco is vanaf het begin bereid om
met ons mee te denken en er vindt veel overleg en afstemming plaats. Zeker in de beginfase is dat een belangrijke
voorwaarde voor succes.”

gerechtigden en initieert samenwerkingsprojecten met
gemeentelijke diensten. Die maken omwille van flexibiliteit
gebruik van uitzendkrachten.”
Ook de werkgevers blijken tevreden over de voorgestelde
kandidaten. Smidt: “Steeds meer flexibele uitzendbanen
worden binnen de gemeente Almere ingevuld door
talentvolle uitkeringsgerechtigden van binnen de eigen
gemeentegrenzen.”
De praktijk
Een voorbeeld van een SROI-project is de samenwerking
met de Dienst Stadsreiniging, waar uitkeringsgerechtigden
aan de slag kunnen als belader of chauffeur. Adecco organiseert elke maand een rondleiding voor uitkeringsgerechtigden. Uit de werkzoekenden die hieraan meedoen, bouwt de
organisatie een arbeidspool van geschikte kandidaten op.
Van der Lippe: “Wanneer een vacature vrijkomt, moeten
wij binnen twaalf uur een nieuwe medewerker kunnen
leveren. Vanuit de arbeidspool kunnen kandidaten met een
uitkering snel worden voorgesteld.”
Wethouder Smidt: “Waar voorheen nieuwe medewerkers
regelmatig van buiten Almere komen, krijgen door dit project nu meer Almeerse uitkeringsgerechtigden een kans om
bij onze eigen Dienst Stadsreiniging aan de slag te gaan.”
Extra aandacht
Binnen de geselecteerde groep van uitkeringsgerechtigden met een goede motivatie en de juiste competenties,
blijkt vooral het werken aan werknemersvaardigheden en
zelfvertrouwen een uitdaging. Van der Lippe: “Door allerlei
omstandigheden hebben deelnemers soms moeite met het
arbeidsritme en de vaardigheden die van hen verwacht
worden. Daarom is het belangrijk dat we voor hen een veilige omgeving creëren waarin ze weer aan het werk kunnen

LES
Vergeet de vooroordelen en ga met een duidelijke doelstelling en

Vaak wordt social return als ‘last’ gezien door opdrachtnemers, bijvoorbeeld omdat zij bedenkingen hebben tegen
het werken met uitkeringsgerechtigden. “Dit project bewijst
dat het kan,” aldus de wethouder. “Adecco zoekt echt
vacatures die aansluiten bij de competenties van uitkerings-

rolverdeling samen aan de slag. Zo leer je elkaar echt kennen en
elkaars kracht goed benutten. Zeker als er ruimte is voor initiatief
van de opdrachtnemer. Als de doelstelling en randvoorwaarden
op hoofdlijnen duidelijk zijn, kan tijdens de uitvoering finetuning
van de samenwerking plaatsvinden. “Succes krijg je door open
communicatie,” aldus wethouder Smidt.
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en de juiste begeleiding krijgen. Een mix van begeleiding
vanuit de gemeente – in de vorm van workshops en sollicitatietrainingen – en actieve coaching vanuit Adecco zorgt
voor betrokken en gemotiveerde medewerkers. Daar zijn
natuurlijk ook werkgevers bij gebaat.”
Ook van de uitkeringsgerechtigden zelf wordt veel verwacht. “Motivatie en afspraken nakomen, vormen een zeer
belangrijke basis,” aldus Van der Lippe. Komt iemand zijn
afspraken niet na, dan koppelt Adecco dat direct terug aan
de gemeente en kan een sanctie volgen.
Richting werkgevers heeft Adecco ook een belangrijke
taak. Op dat punt is de uitzendorganisatie met dit project
volgens Van der Lippe inmiddels een echte ambassadeur
geworden van de sociale gedachte. “Wij vragen onze
klanten mee te denken en werkplekken te creëren voor
bijstandsgerechtigden. Wij nemen die rol graag op ons.
Adecco vindt het belangrijk om zelf - met eigen personeel

Pieter
van der Lippe
		

“Bestaande vooroordelen

				

bleken niet te kloppen.”

- de sociale gedachte uit te dragen. Hiervoor mogen onze
medewerkers zich ook kosteloos inzetten tijdens werktijd.
Een concreet voorbeeld zijn de sollicitatietrainingen voor
duizenden scholieren die Adecco in Amsterdam verzorgt.”

Kerngegevens prOject

Wat:

Samen win-winsituaties creëren met Social Return On Investment (SROI).

		
Wie:

In 2012 moeten hierdoor 25 mensen met een WWB-uitkering aan werk worden geholpen.
Gemeente Almere en uitzendorganisatie Adecco.

Rolverdeling:

Gemeente maakt een selectie van uitkeringsgerechtigden die gemotiveerd en ‘jobready’ 		

		

zijn (kort of lang in uitkering, maar met een goed cv en indien nodig door gemeente

		

voorbereid via workshops of re-integratietrajecten). Adecco bemiddelt kandidaten naar vacatures

		

binnen de gemeentelijke organisatie of het eigen netwerk. Ook coaching voorafgaand

		

aan een sollicitatiegesprek met de opdrachtgever en coaching op de werkvloer worden

		
Financiering:

verzorgd door Adecco.
Adecco heeft de opdracht gegund gekregen - van de gemeente als opdrachtgever

		

- om nieuwe vacatures te vervullen via tijdelijke uitzendcontracten. Hierbij is afgesproken 		

		

dat 5% van de gerealiseerde omzet moet terugkeren als social return door 			

		

uitkeringsgerechtigden aan werk te helpen. De gemeente bespaart hierdoor op de 		

		
Resultaat:

uitkeringen.
Tot eind oktober 2012 waren door dit project 19 uitkeringsgerechtigden uit Almere -

		

met een redelijke tot korte afstand tot de arbeidsmarkt - door Adecco aan werk

		

geholpen. Zij zijn zowel op kortdurende als structurele opdrachten geplaatst (vooral

		

functies voor administratie, klantenservice en stadsreiniging). De verwachting is dat de

		

doelstelling voor 2012 (25 plaatsingen) volledig wordt gehaald.
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Marieke Koolstra (links) van Trend en Jacco Leppers (rechts) van het werkgeversservicepunt:
“Je moet geen werkvorm dicteren, maar samen blijven zoeken naar de juiste aanpak.”
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Amersfoort
Vanuit WW en WWB naar reguliere banen • Laagdrempelig •Segmentaanpak • Sollicitatie-ervaring

Wat? Bemiddeling werkzoekenden (WW en WWB) naar reguliere banen door hen tijdens
speeddates direct in contact te brengen met meerdere uitzendbureaus. Hierna kan snelle
bemiddeling plaatsvinden naar geschikte vacatures.

Samen schaven aan de speeddates
Werkzoekenden in Amersfoort kunnen via speeddates van
Werkgeversservicepunt033 iedere twee weken kennismaken met intercedenten
van verschillende uitzendbureaus. Een laagdrempelig en krachtig instrument
om hen aan werk te helpen. De mate van succes is wel conjunctuurgevoelig,
blijkt uit vier jaar praktijkervaring.

De afgelopen jaren zijn op de Werkpleinen speeddates
geïntroduceerd door UWV en de uitzendbranche. Het blijkt
een succesvolle aanpak om werkzoekenden en uitzendbureaus in contact te brengen. In Amersfoort is sinds 2008
een eigen variant ontwikkeld door het Werkgeversservicepunt033 (Wsp033) van UWV WERKbedrijf en de gemeente
Amersfoort. Kenmerkend is de branche- of segmentaanpak:
uitzendbureaus met vacatures in een specifieke branche
ontvangen werkzoekenden die op zoek zijn in die sector.
“Dit verhoogt de efficiency van de gesprekken aanzienlijk.
Een logische werkvorm om werkzoekenden en uitzendbranche in korte tijd kennis te laten maken,” zegt manager Jacco
Leppers van het werkgeversservicepunt.
De speeddates worden tweewekelijks op dinsdag gehouden
op de ‘beursvloer’ van UWV WERKbedrijf (een soort
werkplein dat inmiddels ook landelijk is ingevoerd).
Werkzoekenden worden hiervoor uitgenodigd en aangedragen door gemeente en UWV. Intercedenten van verschillende uitzendbureaus spreken aan kleine tafeltjes met tientallen ingeschreven werkzoekenden (WW en WWB). “De ene
keer zijn er een stuk of 70 werkzoekenden, twee weken later
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misschien wat meer of minder. Het aantal uitzendbureaus
schommelt afhankelijk van de geselecteerde kandidaten tussen de zes en tien,” schetst Leppers. “We nodigen werkzoekenden in verschillende groepen uit zodat ze na elkaar in
15 minuten allemaal meerdere intercedenten spreken.” De
uitzendbureaus ontvangen de dag ervoor kerngegevens van
kandidaten zodat zij kunnen aangeven wie zij graag spreken.
Aanvuling
De kracht van speeddates is dat werkzoekenden laagdrempelig en in korte tijd in contact komen met meerdere intercedenten. Leppers: “Uitzendbureaus zorgen met hun vacatures
voor specifieke aanvulling op ons netwerk van werkgevers.
Vooral organisaties met een flexbehoefte komen zo in beeld.
Voor werkzoekenden kunnen uitzendbureaus een waardevolle opstap bieden naar de arbeidsmarkt. Dat geldt vooral
voor de bovenste 5 tot 10% van onze werkzoekenden. Daarvoor zijn de uitzendbureaus een heel belangrijke partner.
Voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt is
echter vaak meer aandacht en begeleiding nodig. Vanuit hun
reguliere werk zijn uitzendbureaus daar voor mijn gevoel

Marieke
Koolstra
“Voor de crisis kwamen intercedenten nog met
een map vol vacatures naar de speeddates.”

niet voor geëquipeerd. Dat vereist afwijkende businessmodellen, minder gericht op snel matchen en meer op begeleiding van kandidaten naar de arbeidsmarkt.”
Het succes van de speeddates blijkt wel conjunctuurgevoelig.
Leppers: “Toen er veel vacatures waren, was het een krachtig
instrument. Onze doelstelling van ruim 100 plaatsingen per
jaar haalden we toen ruim met de speeddates. Ook in 2011
is dat nog gelukt, maar in 2012 zijn we lager uitgekomen. In
oktober stond de teller net boven de 40. Dat is te weinig. Een
direct gevolg van de economische crisis.”
Selectief
Voor de crisis namen intercedenten vaak een map met
vacatures mee naar de speeddates, schetst senior intercedent
Marieke Koolstra van Trend in Amersfoort. “Nu kijken we
naar kandidaten om ons bestand op peil te houden. We gaan
ook niet altijd naar de speeddates. Belangrijk is of er interessante kandidaten op de lijst staan. Als we verhinderd zijn en
er blijken interessante kandidaten aanwezig, dan vragen we
achteraf hun cv’s op om te kijken of kennismaking zinvol is.
Wij moeten selectief zijn. Ook een kandidaat die goed past
bij een vacature, is op de huidige arbeidsmarkt waarschijnlijk
één van de velen. Ik zou mijn dagen kunnen vullen met
inschrijven van werkzoekenden, maar het belangrijkste is
momenteel het contact met onze opdrachtgevers. Vacatures
zijn schaars. Daar is nu grote behoefte aan. We willen blijven
monitoren wat bij klanten speelt op personeelsgebied. Daar
hebben uiteindelijk ook de werkzoekenden baat bij!”
In overleg met de uitzendbureaus heeft WSP033 de aanpak
in de loop van 2012 bijgesteld. Werkzoekenden worden nu

per segment uitgenodigd, bijvoorbeeld technisch of administratief personeel. Uitzendbureaus kunnen dan gerichter
in gesprek. Koolstra: “Ik ben bijvoorbeeld vooral op zoek
naar kandidaten voor medische of kantoorfuncties. Voor een
vrachtwagenchauffeur kan ik weinig doen. Dat is zonde van
mijn en zijn tijd. Ik kan hem alleen gericht doorverwijzen
naar passender uitzendbureaus.” Deze aangepaste werkwijze
is inmiddels landelijk overgenomen.
Leerzaam
De speeddates in Amersfoort zijn als instrument momenteel
misschien minder krachtig, de samenwerking en opgedane
praktijkervaringen zijn zeker leerzaam voor andere arbeidsmarktregio’s. Leppers: “Vooral de gezamenlijke zoektocht
naar de juiste werkvorm voor onze regionale omstandigheden. Je moet uitzendbureaus geen werkvorm dicteren, maar
samen met hen zoeken en blijven schaven aan de aanpak.
Je moet ook kritisch blijven op elkaar. Bij ons zorgden
evaluaties bijvoorbeeld voor de nieuwe segmentaanpak. Zo
blijft de formule in ontwikkeling. Die is nooit af aangezien
de arbeidsmarkt in ontwikkeling blijft.”
Door haar eerdere ervaringen met speeddates in Utrecht ziet
Koolstra een mogelijkheid voor verbetering in Amersfoort.
“In Utrecht duurde een speeddate per kandidaat strak twee
minuten. Dan klonk een belletje om te rouleren. Door die
tijdsdruk moest je samen snel tot de kern komen en moesten
kandidaten zich goed voorbereiden om een goede indruk
te maken. In Amersfoort is de aanpak wat losser. Dan kom
je ook wel tot de kern, maar toch minder efficiënt. Ook is er
minder noodzaak voor werkzoekenden om zich goed voor te
bereiden. Die ervaringen koppel ik terug naar het werkgeverservicepunt.”
Opvoeden
Werkzoekenden goed instrueren voor een speeddate is
volgens Koolstra een belangrijke succesfactor. “Zo kunnen

LES
Succesvolle werkvormen voor publiek-private samenwerking
ontstaan niet door uitzendorganisaties een aanpak te dicteren,
maar vooral door samen de juiste werkvorm te zoeken voor de
regionale arbeidsmarkt. Dat vereist een open dialoog over de
aanpak. Wie aan de slag wil met speeddates vergroot de kans op
succes door de vaart erin te houden (gesprekstijd bewaken) en te
stimuleren dat kandidaten zich goed voorbereiden. Kandidaten
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per arbeidsmarktsegment uitnodigen kan extra aantrekkelijk zijn
voor werkzoekenden en uitzendbureaus.

wij aan tafel doelgericht praten, maar werkzoekenden leren
hier ook van. Ik leer hun bijvoorbeeld hoe een werkgever
naar hun cv kijkt en wat zijzelf kunnen doen om hun kansen
te vergroten. Zo is de speeddate een soort sollicitatiegesprek.
Hierdoor leren werkzoekenden hoe belangrijk de eerste
indruk is. Ook mijn eerste indruk. Ik moet hen immers
kunnen ‘verkopen’ bij opdrachtgevers. Toch zijn niet alle
deelnemende werkzoekenden daarvan doordrongen. Als zij
zonder cv verschijnen, moet ik ze soms eerst motiveren om
zich beter voor te bereiden.”
In Amersfoort zijn de speeddates een belangrijk instrument
voor publiek-private samenwerking. Koolstra ziet meer mogelijkheden, maar Leppers is voorzichtiger: “Uitzendbureaus
hebben nu een specifieke rol en doen dat stukje heel goed.
Begeleiden van werkzoekenden met een grotere afstand
tot de arbeidsmarkt vereist wel dat uitzendbureaus hierin
investeren. Daarnaast geven werkgevers aan dat zij het liefst
één contactpersoon hebben, zodat zij niet door meerdere
partijen worden bestookt met werkzoekenden. Dat verhoogt
niet de acceptatie van de doelgroep. Dat is geleerd in de tijd
dat re-integratiebedrijven als paddenstoelen uit de grond
schoten. We moeten de samenwerking aan de ‘achterkant’
integreren, zodat werkgevers aan de ‘voorkant’ zo goed
mogelijk bediend worden.”
Om de uitzendbranche een grotere rol te laten spelen, moet
uitzendwerk voor werkzoekenden soms ook aantrekkelijker

Jacco
Leppers
“Uitzendbureaus zorgen met hun vacatures voor
specifieke aanvulling op ons netwerk.”

worden, stelt Koolstra. “Zij zijn vaak best huiverig om een
tijdelijke baan te accepteren, ook al is een vacature passend.
Zij vrezen rompslomp met de uitkering of bijvoorbeeld een
lagere uitkering als de tijdelijke baan stopt en hun nieuwe
inkomen lager is dan eerder. Dat is enerzijds een kwestie
van goede voorlichting door de uitkeringsverstrekker,
want een tijdelijke baan tot 26 weken is vaak geen enkel
probleem. Daarnaast ligt er een taak voor de rijksoverheid
en gemeenten om te zorgen dat voorzieningen flexvriendelijker worden. Werkzoekenden moeten niet het risico lopen
dat zij erop achteruit gaan. Uitzendwerk biedt hun immers
een grote kans op een duurzame baan. Voorzieningen voor
werkloosheid moeten die kans niet blokkeren.”

Kerngegevens prOject

Wat:

Bemiddeling werkzoekenden naar reguliere banen door hen direct in contact te brengen

		

met meerdere uitzendbureaus tijdens tweewekelijkse speeddates. Hierna kan snelle

		

bemiddeling plaatsvinden naar geschikte vacatures.

Wie:

Werkgeversservicepunt033 (Wsp033) van de gemeenten Amersfoort, Leusden, Nijkerk

		

		
Doelstelling:

en Soest en UWV WERKbedrijf samenwerkend met circa tien uitzendorganisaties
(onderling concurrenten) waaronder Trend Office People/Trend Medic People.
Jaarlijks minimaal 100 werkzoekenden via speeddates aan werk helpen.

Rolverdeling:

Gemeente en UWV dragen kandidaten aan en Wsp033 stuurt uitzendorganisaties hun

		
Financiering:

kerngegevens voor een korte kennismaking tijdens de speeddates.
Inzet gemeente (selecteren, uitnodigen en aandragen werkzoekenden), UWV en

		

		
Resultaat:

uitzendbureaus vanuit hun reguliere werkzaamheden. Plaatsingen leiden tot besparing op
uitkeringen en uitzendbureau factureert bij inlener.
De afgelopen jaren is de doelstelling (meer dan 100 uitplaatsingen) gehaald, in 2012 voor

		

het eerst niet door terugloop van het aantal vacatures in vrijwel alle sectoren.
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Berry Wieringa van B&D Personeelsdiensten en wethouder Steven Kroon (midden):
“Verschillen tussen gemeente en uitzendorganisatie blijken in de praktijk vaak kleiner dan vooraf gedacht.”
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Doetinchem
Krimpregio • Contracten van 6 maanden • Reguliere banen (fulltime) • Extra begeleiding tijdens werk

Wat? Duurzame bemiddeling uit WWB naar reguliere banen bij geschikte werkgevers.
Gemeente zorgt voor kandidaten die klaar zijn voor de arbeidsmarkt. Uitzendorganisatie
neemt hen minimaal zes maanden in dienst en zorgt voor passende banen.

Urgentiebesef aanjager voor samenwerking
Het regionale bedrijfsleven in de Achterhoek en gemeente Doetinchem neemt een
actieve rol om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te
helpen. Toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt zorgen in de krimpregio voor
extra urgentiebesef en de drijfveer voor samenwerking met de publieke sector. In de
praktijk blijken cultuurverschillen tussen publiek en privaat goed te overbruggen.

Het kan door de economische crisis eenvoudig worden
vergeten, maar de tekorten op de arbeidsmarkt lopen over
enkele jaren weer flink op, is de verwachting. Zeker in een
krimpregio als de Achterhoek wordt dat extra duidelijk
merkbaar (meer vacatures invullen met minder mensen).
Dat besef is ook aanwezig bij de bedrijven in de regio die
door de gemeente Doetinchem worden benaderd om
samen te werken. Een extra stimulans voor de nog relatief
prille publiek-private samenwerking. In dit geval om mensen met een bijstandsuitkering weer aan werk te helpen.
Eind 2011 is een sociaaleconomisch contract gesloten tussen de gemeente en de plaatselijke industriekring met een
achterban van vierhonderd bedrijven. Daarin is afgesproken dat het bedrijfsleven zelf gaat kijken welke mogelijkheden bedrijven kunnen bieden voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. “Doordat de industriekring hier nu
zelf mee bezig is, kunnen wij gemakkelijker binnenkomen
bij bedrijven. Er gaan deuren open die eerder gesloten
bleven,” schetst wethouder Steven Kroon. De twee eigen
arbeidsbemiddelaars van de gemeente konden hierdoor
in 2012 al bijna twintig extra mensen vanuit de WWB aan
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werk helpen. “Uiteindelijk is onze ambitie om jaarlijks tussen de 100 en 150 WWB’ers te laten uitstromen. Dat is ambitieus, maar het moet mogelijk zijn,” aldus de wethouder.
De gemeente Doetinchem heeft een WWB-bestand van
ongeveer 1.000 mensen, met een ‘granieten bestand’ van
ongeveer 400 mensen dat naar verwachting zeer moeilijk
bemiddelbaar is. “Voor de andere 600 zien we meer mogelijkheden als we ze in meer of mindere mate begeleiden,”
aldus Kroon.
Duurzaam
Naast de samenwerking met de industriekring wordt sinds
het voorjaar van 2012 ook actief samengewerkt met de
plaatselijke uitzendorganisatie B&D Personeelsdiensten.
Kroon: “Een private partij waarvan wij door eerdere contacten al wisten dat maatschappelijk verantwoord ondernemen goed tussen de oren zit. Zij weten waar werkgevers
behoefte aan hebben, maar kunnen door hun ervaring ook
omgaan met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Een werkplek moet daar ook geschikt voor zijn. Naast
de industriekring helpt ook B&D ons nu om geschikte

Steven
Kroon
“Onze ambitie: jaarlijks tussen de 100
		

en 150 WWB’ers laten uitstromen.”

werkplekken te vinden. Wij benutten daarbij hun specifieke
netwerk - met een behoefte aan uitzendkrachten - en hun
bemiddelingskracht.”
Duurzame bemiddeling is het uitgangspunt. B&D neemt
werkzoekenden daarom minimaal een half jaar in dienst en
plaatst ze bij opdrachtgevers. “Een duurzame constructie
voor de uitzendkracht, waar wij vooraf best even buikpijn
van hadden,” erkent operationeel manager Berry Wieringa
van B&D. “Wij bieden iemand zekerheid, maar als hij niet
voldoet en wij geen ander werk kunnen bieden, is dat erg
kostbaar. Die uitdaging moesten wij vooraf echt zien waar
te maken. Inmiddels weten we dat het werkt.”
Succes gebruiken
Tot oktober zijn vier WWB’ers fulltime aan werk geholpen
bij een grote regionale opdrachtgever van B&D. Wieringa:
“Het gaat om licht productiewerk bij een industriële
organisatie die fietsonderdelen maakt. De uitzendkrachten houden zich bezig met in-, om- en verpakken van
onderdelen op een afdeling met weinig wisselingen en veel
structuur. Ze bepalen grotendeels zelf hun werktempo en of
ze bijvoorbeeld zittend of staand werken. Het is een ideale
werkomgeving voor mensen met een ‘rugzak’ om hun
rentree te maken op de arbeidsmarkt.”
Na deze eerste gezamenlijke stappen willen gemeente en
B&D de gevonden aanpak introduceren bij meer werkgevers. De uitzendorganisatie gaat daarvoor op zoek naar
meer geschikte werkplekken voor de doelgroep. Wieringa:
“De eerste inlener is erg positief over deze mensen. In de
praktijk blijkt de doelgroep goed te functioneren en erg

gemotiveerd. Zij zijn dankbaar voor hun nieuwe kans en
willen daar iets voor terugdoen. Het imago van de doelgroep die ‘niet wil’ of ‘niet kan’, klopt dus niet. Dit succes
kunnen wij nu dus ook gebruiken om andere werkgevers te
overtuigen.”
Aanpak
De arbeidsbemiddelaars van de gemeente en de uitzendorganisatie zijn ‘gewoon’ aan de slag gegaan. Zonder vooraf
vastgelegde targets en zonder hiervoor speciaal mensen vrij
te maken. Binnen het reguliere werk wordt samengewerkt
waarbij B&D nu vooral zorgt voor extra uitstroommogelijkheden. “Heel praktisch en overzichtelijk en met korte
lijnen: de twee arbeidsbemiddelaars bij de gemeente en ik
bij B&D. We begrijpen elkaar en weten wat we aan elkaar
hebben. We kenden elkaar ook al uit de tijd dat er nog veel
vacatures waren en wij op zoek gingen naar extra regionale
bronnen van werkzoekenden. Toen kwam de WWB-bemiddeling ook al aan de orde. Wij zijn dus niet helemaal
nieuw voor elkaar.”
De gemeente richt zich binnen de samenwerking op de
voorselectie van kandidaten en de eventuele hulp die zij
nog nodig hebben voor ze aan de slag kunnen. Wieringa:
“Wij zoeken geschikte werkplekken en kijken hoe we de
behoeften van werkgevers en werkzoekenden kunnen
matchen. Wij geven de uitzendkrachten een contract en
hebben wekelijks contact op de werkvloer als zij aan de
slag zijn. Daardoor kunnen wij ook hulp inroepen als extra
ondersteuning gewenst is, bijvoorbeeld van een jobcoach
van de gemeente. Zo zorgen we samen dat mensen aan
de slag gaan én blijven. Daar gaat het uiteindelijk om. Wij
kijken daarbij primair naar de bemiddeling, de gemeenten
naar het faciliteren van kandidaten.”

LES
Samenwerken moet je uiteindelijk vooral doen. Met duidelijke
afspraken en een heldere rolverdeling kunnen verschillen tussen
culturen in de praktijk overbrugd worden. Blijf doorpraten en
benoemen wat je uitgangspunten, belangen en behoeften
zijn. Maak verschillen ook niet groter dan ze (niet) zijn. Probeer
gezamenlijke belangen te duiden en maak voor private partijen
de urgentie voor samenwerking goed duidelijk.
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Overbruggen
Ook al kenden beide partners elkaar al, ze blijven afkomstig uit ‘twee verschillende werelden’: de commerciële
uitzendorganisatie en de ambtelijke organisatie waar het
maatschappelijk belang voorop staat. Hoe overbrug je de
verschillen? Wethouder Kroon: “Allereerst door je bewust
te zijn van de twee werelden en de belangen van allebei. Je
moet ze niet geforceerd in één wereld willen drukken. Wij
streven naar maatschappelijk rendement, een uitzendorganisatie heeft ook financieel rendement nodig. Verder vallen
de verschillen best mee. Die overbrug je vooral tijdens de
eerste gesprekken samen. Dan mag je ook best een keer
langs elkaar heen praten, als je elkaar ook maar bij de les
houdt. Samenwerken moet je leren: aan de gesprekstafel en
vooral ook door in de praktijk aan de slag te gaan. Ook de
informele contacten kunnen heel belangrijk zijn. Samen
een biertje drinken of een broodje kroket eten na een
officiële bijeenkomst, is achteraf vaak heel waardevol.”
De verschillen moeten volgens de wethouder ook niet
overschat worden. “Misschien beleven wij dat zo omdat we

Berry
Wieringa
“In de praktijk blijkt de doelgroep
goed te functioneren en erg gemotiveerd.”

in de Achterhoek vrij snel de samenwerking zoeken, maar
de werkelijke verschillen tussen publieke en private partijen
zijn vaak kleiner dan vooraf gedacht. De twee werkelijkheden overlappen elkaar ook een flink deel. Dat is een gezond
startpunt om samen aan de slag te gaan. Vooral niet bang
zijn voor die ‘andere’ wereld,” adviseert Kroon.

Kerngegevens prOject

Wat:

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (WWB) duurzaam uitplaatsen (minimaal 6

		
Wie:

maanden) naar reguliere banen bij geschikte werkgevers.
Gemeente Doetinchem en B&D Personeelsdiensten.

Rolverdeling:

Gemeente selecteert kandidaten, bereidt ze (indien nodig) voor en begeleidt hun

		

rentree op de arbeidsmarkt. Uitzendorganisatie zorgt voor passende banen bij

		

opdrachtgevers en neemt de uitzendkracht minimaal 6 maanden in dienst.

		

Ook houdt B&D wekelijks contact met uitzendkracht en inleners om eventuele extra

		

ondersteuning in te kunnen schakelen (via de gemeente).

Financiering:

Uitplaatsing gebeurt vanuit reguliere werkzaamheden van arbeidsbemiddelaars gemeente

		

en de uitzendorganisatie (die factureert bij inlener). Voor de gemeente zijn de besparingen

		

op uitkeringen aanzienlijk groter dan de investering in begeleiding van kandidaten (nog

		
Resultaat:

tijdens de uitkeringsfase) en de inzet van eigen menskracht.
Uitvoering is in 2012 gestart. Na vier eerste fulltime plaatsingen bij een opdrachtgever

		

van B&D wordt de samen ontwikkelde aanpak uitgebreid door meer inleners te zoeken.

		

In 2013 streeft B&D naar 15 plaatsingen.
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Conclusies

Lessen uit de praktijk
De samenwerking tussen gemeenten en uitzendorganisaties krijgt steeds
meer concrete én verschillende vormen. Met aansprekende resultaten! De
gescheiden werelden zijn verleden tijd, maar de groeiende samenwerking
is nog pril en nog volop in ontwikkeling. De verwachting van veel
geïnterviewden is dat gemeenten en uitzendorganisaties de komende jaren
steeds meer duurzame partners worden, die op steeds meer verschillende
manieren samenwerken. Hierbij kunnen uitzendorganisaties hun publieke
partners helpen hun grote uitdagingen - vooral door de groeiende
taakstellingen die zij vanuit Den Haag krijgen toebedeeld - aan te gaan.
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Bestaande samenwerking in de praktijk
In de praktijk blijkt uitzendwerk vaak een waardevolle
opstap naar een vaste baan en duurzame uitstroom uit de
uitkering. Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor Werk en
Inkomen (zie ook de eerdere Visie). Nu al wordt 39% van
de bemiddelden uit de bijstand (WWB) verzorgd door
de uitzendsector. Nieuwe samenwerking - anders dan
de klassieke verhouding van inlener en leverancier van
uitzendkrachten - begint vaak met de mogelijkheden van
werkzoekenden inzichtelijk maken. Vooral gemeenten
die nog aan het begin staan van de uitwerking van hun
werkgeversdienstverlening, ontdekken dat je werkgevers
alleen goed kunt bedienen als er goed zicht is op de competenties van werkzoekenden.
In een aantal cases wordt direct bemiddeld via het
reguliere uitzendproces naar bestaande vacatures. Met
opvallend veel goede resultaten, ook voor doelgroepen
met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. De waarde
van het reguliere uitzendproces (zonder extra investeringen) kan bij beginnende samenwerking dus al goed
van pas komen. In andere cases gaat de samenwerking
een stap verder, bijvoorbeeld gericht op kandidaten die
niet direct bemiddelbaar zijn. Vaak is dan wel een extra
investering nodig om hen ‘arbeidsfit’ te maken. Daarbij
helpt de uitzendbranche werkzoekenden onder meer met
sollicitatietrainingen en opleidingen of door ontmoetingen te organiseren met werkgevers. Voor groepen met
een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kunnen uitzendorganisaties ook extra opstapmogelijkheden creëren.
Bijvoorbeeld door ze in dienst te nemen en met goede
begeleiding te detacheren (zoals voor de Rotterdamse
werkzoekenden). Of door werkzoekenden eerst te laten
‘wenwerken’ of proefplaatsing te doen.
Nieuwe samenwerking krijgt vorm
Gemeenten en uitzendorganisaties kunnen nog veel van

51 | ABU / VNG Duurzaam werken aan werk

elkaar leren. Gemeenten over de behoeften en voorwaarden van werkgevers en uitzenders juist over het perspectief
van werkzoekenden. De verwachting van geïnterviewden
is ook dat uitzendorganisaties meer kunnen doen voor
werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Gemeenten verwachten echter wel dat uitzendorganisaties daarin ook investeren. Dat vereist deels nieuwe
werk- en financieringsmodellen.
Praktische succesfactoren die vaak genoemd zijn voor
vruchtbare samenwerking zijn een klein kernteam en korte
communicatielijnen die een snel werkproces mogelijk
maken. Veel successen worden ‘aan de poort’ geboekt door
werkzoekenden vroegtijdig te matchen. Vaker integraal samenwerken kan ook waardevol zijn om extra slagkracht te
bereiken. Dit biedt ook extra mogelijkheden om van elkaar
te leren én om werkgevers in de regio te benaderen met
één merknaam en één groot bestand van werkzoekenden.
Adviezen voor gemeenten
Aanvullend op de tien praktijklessen – bij de cases – zijn
specifiek voor gemeenten enkele kernadviezen te geven.
De cultuuromslag die veel gemeenten maken van ‘klassieke uitkeringsverstrekker’ naar de focus op kwalitatieve
vraag van werkgevers met vacatures voor hun werkzoekenden, is een belangrijke voorwaarde voor succesvolle
samenwerking met werkgevers en de uitzendbranche. Als
werkgevers hun vraag beantwoord zien, willen zij daar ook
voor betalen. Hierdoor kunnen uitzendorganisaties hun
inzet vaak financieren vanuit hun reguliere werk.
Om de gewenste extra investeringen vanuit de uitzendbranche mogelijk te maken, kiezen verschillende gemeenten (zoals Tilburg, Venlo, Rotterdam en de Drechtsteden)
bewust voor het creëren van grotere businesscases. Hierdoor kunnen uitzendbureaus meer tijd of geld investeren
in doelgroepen die extra aandacht en begeleiding vereisen.

Conclusies

Gemeenten moeten volgens veel geïnterviewden geen
samenwerking dicteren, maar uitzenders vooral verleiden
om samen nieuwe oplossingen te ontwikkelen door hen
zicht te geven op hun uitdagingen. Een duidelijke vraagstelling is hierbij van groot belang.
Niet alle gemeenten hebben echter al voldoende kennis
van ‘hun’ werkzoekenden en/of het besef wat nodig is om
ze duurzaam te laten terugkeren op de arbeidsmarkt. Uitzendorganisaties kunnen hierbij helpen: bij het screenen,
matchen of het zelf leren matchen.
Adviezen voor uitzendorganisaties
Ook voor uitzendorganisaties zijn enkele kernadviezen te
geven. Uitzendorganisaties kunnen extra stappen zetten
om gemeenten beter te helpen met hun uitdagingen.
Zij moeten vaker hun dienstverlening afstemmen op
de specifieke behoeften van gemeenten. Die vraag goed
beantwoorden, begint met luisteren en niet automatisch
de reguliere dienstverlening uit de kast trekken (Tilburgse
les). Ook kunnen uitzendorganisaties vaker initiatieven
aandragen als antwoord op de vraag van gemeenten, zoals
van een ondernemende organisatie verwacht mag worden.
Zeker als gemeenten hiervoor meer inzicht geven in hun
uitdagingen en bestand met werkzoekenden.
En dan samen vooruit
Veel vooraf bestaande vooroordelen blijken in de samenwerkende praktijk niet te kloppen. Cultuurverschillen
zullen er altijd blijven, maar blijken vaak minder groot
dan verwacht en hoeven geen probleem te zijn voor de samenwerking. Ze zijn te overbruggen door de gezamenlijke
doelstelling(en) centraal te stellen.
Gemeente en uitzendorganisatie moeten elkaar vooral
leren begrijpen. Dit vereist vooral in de beginfase vaak
aandacht. Een gesprekstafel waar twijfels, discussiepunten
en gevoeligheden open besproken worden, blijkt vaak van

52 | ABU / VNG Duurzaam werken aan werk

grote waarde tijdens de latere samenwerking. Op andere
plekken zijn gemeente(n) en uitzendorganisatie(s) ook
‘gewoon’ aan de slag gegaan met een helder gezamenlijk
doel en een duidelijke rolverdeling. Zo leren zij elkaar al
samenwerkend beter kennen én benutten. Een belangrijke
voorwaarde in alle gevallen is wel dat beide partijen bereid
zijn af te stappen van hun vertrouwde denk- en werkpatronen.
En vergeet ook de andere werkgevers niet: de opdrachtgevers van de uitzendbureaus. Richting hen is ook missiewerk
nodig, zeker voor doelgroepen met een grotere afstand tot
de arbeidsmarkt. Uitzendbureaus kunnen hier een actieve
rol in spelen (zoals voor Rotterdamse werkzoekenden in het
Westland gebeurt). Ook gemeenten kunnen de ontvankelijkheid van werkgevers in hun regio vergroten. Dit kan
door werkgeversorganisaties hier een actieve rol in te geven
(Doetinchem), maar naar private partners ook via de social
return (Tilburg, Almere, Venlo).
Bij het overtuigen van werkgevers moet volgens verschillende geïnterviewden niet primair een appèl worden gedaan
op maatschappelijk verantwoord ondernemen. Focus juist
op de behoeften van werkgevers en wijs op de resultaten
die geboekt worden met gewone verdienmodellen en benut
competentiegerichte matching (Venlose les).
Over de hindernissen
Een hindernis bij beginnende samenwerking is vaak de
onbekendheid met elkaars vaardigheden. Daardoor kan discussie ontstaan over wie het best werkzoekenden kan selecteren. Dit vereist soms eerst compromissen (bijvoorbeeld:
gemeente maakt voorselectie, uitzendbureau definitieve
selectie) om elkaar beter te leren kennen. Vertrouwen moet
immers groeien. Zodra beide partners hun kwaliteiten in de
praktijk kunnen bewijzen, kunnen zij samen nieuwe doelen
stellen en de rollen anders verdelen. Gebrek aan continuïteit
kan bij beide partners op de loer liggen.

Uitzendorganisaties ervaren soms te weinig draagvlak
binnen gemeenten. Terwijl zij direct samenwerken met
het ambtelijk apparaat, ervaren zij de politiek soms als
wispelturig. Uitzendbureaus moeten leren oog te hebben
voor het bredere maatschappelijke veld en de belangen van
een gemeente en de politieke besluitvormingsprocessen.
Gemeenten kunnen last hebben van de mobiliteit binnen
uitzendbureaus, waar medewerkers in relatief hoog tempo
van baan veranderen. De continuïteit van de samenwerking
is daarom vooraf vaak een waardevol gespreksonderwerp.
Goede afspraken kunnen problemen helpen voorkomen en
de continuïteit waarborgen.
Een andere vaker gesignaleerde hindernis – niet in deze
praktijkvoorbeelden overigens – is dat een uitzendorganisatie wordt binnengehaald om snel resultaat te boeken,
maar vervolgens vastloopt in de structuren van de gemeentelijke organisatie. Dit onderstreept enerzijds het belang
van breed draagvlak, maar ook de inzet van een autonoom
projectteam wordt als praktische oplossing genoemd.
Hiervoor is bijvoorbeeld een aparte bv of joint venture in
te zetten.
Belangrijke randvoorwaarden
Veel genoemde randvoorwaarden voor succesvolle samenwerking zijn: vertrouwen, openheid, wederzijds begrip
en respect (ook voor elkaars doelstellingen), elkaar leren
kennen en doorzettingsvermogen. Juist als er discussie ontstaat, kan vooruitgang worden geboekt voor de samenwerking en resultaten. Die les uit de Drechtsteden wordt breed
gedragen door veel andere geïnterviewden.
Goede samenwerking begint volgens veel geïnterviewden
met interesse en oog voor elkaar, inclusief het werkveld,
doelstellingen en motieven van ‘de ander’. Richt de samenwerking op de gezamenlijke doelstelling(en) en maak
hierover duidelijke afspraken op hoofdlijnen (doelstelling,
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verwachtingen en randvoorwaarden) om de duidelijkheid,
transparantie en slagvaardigheid te waarborgen.
Uitzendorganisaties geven daarbij aan dat publieke partijen
geen maatschappelijk probleem moeten doorschuiven naar
hun private partner, maar nadrukkelijker samen op zoek
moeten naar duurzame oplossingen. Het ligt voor de hand
dat overheden publieke kerntaken (zoals handhaving) in
beginsel zelf blijven uitvoeren.
Ook urgentiebesef blijkt een belangrijke voorwaarde voor
vruchtbare samenwerking. De tien praktijkvoorbeelden
zijn hierdoor als een rode draad verbonden. Soms kan de
urgentie misschien gecreëerd worden, maar vaak is die er
gewoon (zoals in de krimpregio rond Doetinchem) en is
het vooral zaak om de urgentie duidelijk te maken.
Tot slot
De groeiende waarde van de uitzendbranche als partner
voor publieke partijen kan de komende jaren extra krachtig
worden als arbeidsmarktvoorzieningen – zoals de WW- en
bijstandsuitkeringen – flexvriendelijker worden, zoals
eerder gesuggereerd in de Visie en benoemd in een praktijkvoorbeeld (Amersfoort). Dat maakt werkzoekenden
minder huiverig voor uitzendwerk, dat hun juist kansen
biedt voor een duurzame rentree op de arbeidsmarkt. Hier
ligt vooral een uitdaging voor rijksoverheid en gemeenten.
Aangezien deze uitgave primair gaat over de samenwerking
tussen gemeenten en uitzendorganisaties, is dit aspect niet
verder uitgewerkt, maar zeker verder onderzoek waard.
Gemeenten en uitzendorganisaties kunnen nu en de
komende jaren hoe dan ook verder aan de slag en hun samenwerking verder ontwikkelen. En zoals in een praktijkvoorbeeld al geconcludeerd werd, is dit zelfs misschien wel
hét moment om verder samen te leren werken.

Achtergronden

Hoe werkt de uitzendbranche?
De uitzendbranche onderscheidt zich van andere sectoren door de
driehoeksverhouding: uitzendkracht, uitzendbureau en inlener. Samen zorgen zij
voor een goede match. De uitzendkracht is in dienst van het uitzendbureau, de
formele werkgever. De inlener, waar de arbeid wordt verricht, is verantwoordelijk
voor leiding en toezicht op de werkvloer.
Voor alle betrokken partijen geldt een aantal wetten en
regels, waarvan de belangrijkste zijn vastgelegd in de
CAO voor Uitzendkrachten en de wet Flexibiliteit en
zekerheid. De CAO voor Uitzendkrachten is opgesteld
door brancheorganisatie ABU en vier vakbonden: FNV
Bondgenoten, CNV Dienstenbond, De Unie en LBV.
Rechten en plichten van uitzendkrachten
Inschrijving
Wie op zoek is naar uitzendwerk, kan zich laten inschrijven bij een uitzendbureau. Inschrijving is gratis en
verplicht tot niets. Tijdens de inschrijving komen zaken
aan de orde als arbeidsverleden, vaardigheden, ervaring
en wensen. De uitzendkracht moet de volgende papieren
kunnen overleggen: paspoort of gemeentelijke identiteitskaart, burgerservicenummer, een pasfoto, (kopieën van)
diploma’s en getuigschriften en een curriculum vitae (cv).
Overeenkomst tussen uitzendkracht en uitzendbureau
Als de uitzendonderneming werk voor de uitzendkracht
heeft, worden de afspraken schriftelijk vastgelegd in een
uitzendovereenkomst. De uitzendkracht ontvangt tevens
schriftelijk of digitaal een exemplaar van de CAO voor
Uitzendkrachten. Afwijken van de CAO mag alleen in het
voordeel van de uitzendkracht.
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De uitzendovereenkomst
In de uitzendovereenkomst wordt vastgelegd in welke
fase een uitzendkracht zit: A, B of C. In principe geldt
dat hoe langer een uitzendkracht werkt, hoe verder hij in
het fasensysteem komt. In fase A kan de opdrachtgever
de overeenkomst op elk moment opzeggen (einde opdracht = einde overeenkomst). Fase A duurt maximaal
78 weken. Daarna komt de uitzendkracht in fase B. Het
fase B-contract is een contract voor bepaalde tijd bij het
uitzendbureau. In fase B kunnen maximaal acht contracten (bij inleners) afgesloten worden in een periode van
twee jaar. Na fase B komt de uitzendkracht in fase C: een
contract voor onbepaalde tijd bij het uitzendbureau.
Beloning bij wegvallen werk
Wanneer het werk wegvalt binnen de termijn van het
contract, moet de uitzendorganisatie zich inspannen om
een functie op hetzelfde niveau met een vergelijkbare
beloning te vinden. Ook heeft de uitzendonderneming
in dat geval de plicht om het loon door te betalen op het
niveau van het aanvangssalaris van twee functiegroepen lager, plus eventueel een periodiek per 52 gewerkte
weken. Dit loon is dus lager dan het loon dat de
uitzendkracht verdient als hij wel werkt. Het verschil
mag echter nooit groter zijn dan 10%.

Pensioen
Elke uitzendkracht vanaf 21 jaar heeft recht op pensioen.
Uitzendkrachten in fase A nemen deel aan de Basisregeling als ze 26 weken bij eenzelfde opdrachtgever
hebben gewerkt. Uitzendkrachten in fase B en C nemen
direct deel aan de Plusregeling. Het pensioenfonds in de
uitzendbranche (StiPP), beheert voor ongeveer 168.000
actieve en 466.000 ‘slapende’ deelnemers het fonds van
393 miljoen euro.

Werkloosheid
Net als een reguliere werknemer heeft ook een uitzendkracht recht op WW bij werkloosheid. De duur van de
WW hangt af van de tijd die de uitzendkracht gewerkt
heeft. De hoogte van de WW-uitkering hangt af van het
loon dat de uitzendkracht ontving in het jaar voordat hij
werkloos werd. De eerste twee maanden dat de uitzendkracht een WW-uitkering ontvangt, krijgt hij 75% van
dat loon. De volgende maanden is dat 70%.

Vakantie
Uitzendkrachten hebben recht op 24 vakantiedagen per
jaar (bij een volledige werkweek). Het vakantiegeld bedraagt 8%. In fase A tellen alleen de gewerkte uren mee
voor de opbouw van vakantiedagen en vakantiegeld. In
fase B en C tellen ook niet-gewerkte uren mee.

Arbeidsomstandigheden
De uitzendkracht moet goed geïnformeerd zijn over de
arbeidsomstandigheden op de in te nemen werkplek.
Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever
om de uitzendonderneming van relevante informatie
te voorzien, via een zogenaamd Arbodocument. Op
basis van deze informatie wordt de uitzendkracht vooraf
geïnformeerd. De opdrachtgever heeft leiding en toezicht en is verantwoordelijk voor het inwerktraject. De
verantwoordelijkheid is geregeld in de Arbowet, waarin
onder andere is beschreven dat de opdrachtgever aan te
merken is als werkgever.

Ziekte
Uitzendkrachten die ziek zijn, krijgen hun loon doorbetaald of een uitkering. Een uitzendkracht met een
uitzendovereenkomst met uitzendbeding, ontvangt
een uitkering van UWV. De wettelijke hoogte van deze
uitkering bedraagt 70% van het laatstverdiende loon.
Het uitzendbureau keert daarnaast 21% uit, zodat de
uitzendkracht het eerste jaar 91% van zijn loon behoudt.
Het tweede jaar vult het uitzendbureau de uitkering van
70% aan met 10%.
Uitzendkrachten met een uitzendovereenkomst zonder
uitzendbeding krijgen hun loon doorbetaald door de
werkgever wanneer ze ziek zijn. De loondoorbetalingsplicht geldt tot het einde van de arbeidsovereenkomst,
met een maximale termijn van twee jaar. Daarna kan de
uitzendkracht een uitkering aanvragen bij UWV. Ook
deze uitzendkrachten krijgen het eerste jaar een loondoorbetaling van 91% en in het tweede jaar van 80%.
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Sociale premies en belastingen
Het uitzendbureau is verplicht om over de gewerkte uren
van de uitzendkracht sociale premies en belastingen af
te dragen. Betaalt de uitzendonderneming de afdrachten niet, dan kunnen UWV en/of de Belastingdienst de
inlener hiervoor aansprakelijk stellen. Daarnaast kan
een boete opgelegd worden.

Achtergronden

Wat betekent het ABU-lidmaatschap voor opdrachtgevers?
Een uitzendbureau dat is aangesloten bij de ABU, heeft
de belangen van werknemers en werkgevers duidelijk
voor ogen en garandeert beide partijen zekerheid, kwaliteit en financiële betrouwbaarheid. Leden van de ABU
worden regelmatig gecontroleerd door een onafhankelijke instantie. Deze certificerende instelling controleert
ondernemingen op toepassing van wetten en regelgeving
en toepassing van de CAO voor Uitzendkrachten. Bij een
positieve uitslag van de controles mag het bedrijf zich
ABU-lid blijven noemen.
Alle ABU-leden zijn in het bezit van een certificaat
van de Stichting Normering Arbeid (SNA). Ze zijn
opgenomen in het SNA-register en voldoen aan
de normen van NEN 4400. Zij worden periodiek

gecontroleerd op afdrachten van belasting en sociale
premies, toepassing van de Wet minimumloon en op
identiteitsdocumenten.
Doel van het SNA-certificaat is om opdrachtgevers
zoveel mogelijk te beschermen, bijvoorbeeld tegen
naheffingen van de Belastingdienst wanneer een
uitzendonderneming failliet gaat of afdrachtverplichtingen niet kan nakomen. Het risico dat achterstallige
premie- en belastingafdracht op een inlener verhaald
wordt, is daardoor uiterst gering. Alle uitzendondernemingen die lid zijn van de ABU zijn daarmee financieel
betrouwbaar. Meer informatie over de SNA is te vinden
op www.normeringarbeid.nl.

Informatie over de Wet werk en bijstand
Algemeen
De Wet werk en bijstand (WWB) regelt de ondersteuning bij arbeidsinschakeling (re-integratie) en het
waarborgen van een inkomensvoorziening voor mensen
die niet zelfstandig in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De WWB zal opgaan in de Participatiewet.
Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid, ruimte en
middelen voor het voeren van een actief re-integratiebeleid. De gemeente kan de re-integratie van bijstandsgerechtigden uitbesteden.
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Het waarborgen van een inkomensvoorziening moet
steeds in combinatie worden gezien met andere elementen van inkomensbeleid, zoals inkomens(on)afhankelijke
regelingen, gemeentelijke inkomensondersteuning,
koopkrachtreparaties en fiscale maatregelen. Bij elkaar
opgeteld moet dit voor de cliënt leiden tot een toereikend inkomen dat aansluit op de individuele situatie en
dat het vinden van werk niet in de weg staat.

De gemeente legt de gemeentelijke regels vast in een
aantal verordeningen:
• Toeslagenverordening: regelt in welke situaties
		 cliënten recht hebben op een toeslag op de norm		 uitkering of een verlaging daarvan.
• Afstemmingsverordening: regelt de verlaging van
		 een uitkering en de duur daarvan als cliënten zich
		 niet houden aan voorwaarden die aan de uitkering
		 verbonden zijn.
• (Re-)integratieverordening: regelt de wijze van
		 ondersteuning bij arbeidsinschakeling en de
		 gemeentelijke voorzieningen daarvoor.
• Fraudeverordening: bevat de regels voor de
		 bestrijding van het ten onrechte ontvangen van
		 bijstand en misbruik van de wet.
• Verordening die betrekking heeft op de langdurig		 heidstoeslag: de hoogte van de langdurigheids-		
		 toeslag en de wijze waarop invulling wordt gegeven
		 aan de begrippen langdurig en laag inkomen.
• Verordening cliëntenparticipatie: regelt de wijze
		 waarop overleg wordt gevoerd met bijstands		 gerechtigden en hoe zij onderwerpen voor de 		
		 agenda kunnen aandragen.
De hoogte van de bijstandsuitkering is gekoppeld aan de
landelijke bijstandsnormen. Op 1 januari en op 1 juli worden de bijstandsnormen vastgesteld door het ministerie
van SZW.
Financieringssystematiek WWB, voor
zover relevant:
Het uitgangspunt van de WWB, werk boven inkomen,
wordt ondersteund met de financieringssystematiek van de
WWB. Gemeenten ontvangen een budget voor het voeren
van een effectief re-integratiebeleid. Daarnaast bestaat er
een financiële prikkel voor gemeenten op de gebundelde
uitkering. Daarmee loont het voor een gemeente om
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instroom te beperken en uitstroom te bevorderen. Voor de
financiering van het gemeentelijke beleid op het gebied
van werk en inkomen bestaan de volgende geldstromen:
een gebundelde uitkering voor de bekostiging van uitkeringen (“I-deel) op grond van de WWB, de IOAW, de
IOAZ en het Bbz 2004 voor zover deze laatste betrekking
heeft op levensonderhoud voor startende ondernemers.
Het betreft een ongeoormerkt budget. Dat betekent
dat een gemeente een overschot op het budget vrij mag
besteden, maar ook dat de gemeente een tekort op het
budget zelf moet opvangen.
Aanvullende uitkeringen voor gemeenten die incidenteel of meerjarig tekort komen op hun budget voor de
gebundelde uitkering: meerjarige aanvullende uitkering
(MAU) en incidentele aanvullende uitkering (IAU).
Om hiervoor in aanmerking te komen geldt een aantal
strikte voorwaarden.
Een participatiebudget voor de bekostiging van onder
andere re-integratievoorzieningen. (“W-deel” /gebundeld met educatiemiddelen vanuit OCW en voorheen
inburgeringsmiddelen). Doelgroep: Iedereen van 18
jaar en ouder. De gemeente kan het participatiebudget
inzetten voor re-integratievoorzieningen, inburgeringsvoorzieningen, educatie-opleidingen en combinaties van deze voorzieningen. De doelgroep van het
participatiebudget is iedereen van 18 jaar en ouder.
Het participatiebudget kan ook worden ingezet voor
jongeren van 16 en 17 jaar, die nog niet hebben voldaan
aan de leer- of kwalificatieplicht.
Een algemene uitkering uit het Gemeentefonds voor
de bekostiging van onder andere de gemeentelijke
uitvoeringskosten. Voorts kunnen (centrum) gemeenten
gebruik maken van ESF-middelen en andere Europese
structuurfondsen, gericht op (arbeids)participatie en

Achtergronden

re-integratie van specifieke doelgroepen. In sommige
provincies is de provincie betrokken bij regio-overstijgend arbeidsmarktbeleid (en of topsectorenbeleid) en
worden ten behoeve van regionale arbeidsmarktinitiatieven provinciale middelen ingezet.
		
Aandachtspunten WWB en flexibel werken
In de visie is aandacht gevraagd voor de samenloop
van een WWB-uitkering en flexibele inkomsten/werkzaamheden. De uitkeringsgerechtigde die gaat werken
vanuit de WWB kan te maken krijgen met de volgende
wettelijke bepalingen:
• Beëindigen van uitkering al na 30 dagen. Bij tijdelijk
		 werk dat langer dan 30 dagen duurt met inkomsten
		 die hoger zijn geweest dan de bijstandsnorm moet
		 de uitkering worden beëindigd en een nieuwe
		 aanvraagprocedure worden gestart.
• Opnieuw een inspanningsperiode na 30 dagen,
		 (artikel 41, vierde lid WWB). Net als de nieuwe
		 aanvraag is ook de inspanningsperiode voor 		
		 jongeren onder 27 jaar wettelijk na 30 dagen 		

		
		
		
		
		

•

		

•

		
		
		
		
		

opnieuw verplicht. De inspanningsperiode is
bedoeld om zoveel mogelijk de eigen verantwoordelijkheid te laten oppakken door het verplicht zoeken
naar werk of scholing alvorens een uitkering te 		
verstrekken.
Administratieve effecten bij verrekenen van
inkomsten, kinderopvang en loonheffingen.
Van bruto naar netto: uitkeringen en loon moeten
worden vastgesteld op - en omgerekend - naar
nettobedragen, omdat de uitkeringen wettelijk in
nettobedragen worden bepaald. Bij de verrekening
van inkomsten uit arbeid kan niet worden volstaan
met het nettobedrag op de loonstrook.

Inkomstenvrijlating: werkzoekenden die werken en
ouder zijn dan 27 jaar komen in aanmerking voor een
inkomstenvrijlating. Inkomsten uit arbeid worden dan
voor 25%, met een maximum van € 192, - per persoon,
vrijgelaten gedurende ten hoogste zes aaneengesloten
maanden.

Landelijke organisaties voor meer informatie
VNG, Vereniging van Nederlandse Gemeenten: www.vng.nl
ABU, Algemene Bond Uitzendondernemingen: www.abu.nl
STOOF, Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche: www.stoof-online.nl
Servicepunt Flex, Het kenniscentrum voor de uitzendbranche en UWV WERKbedrijf: www.servicepuntflex.com
Divosa, Vereniging van managers van sociale diensten: www.divosa.nl
Cedris, Vereniging van sociale werkvoorzieningsbedrijven: www.cedris.nl
Programmaraad VNG, Divosa, UWV: www.samenvoordeklant.nl
Locuswerkplaats, een publiek-private samenwerking tussen bedrijven, gemeenten en SW-bedrijven:
www.locuswerkplaats.nl
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Over de VNG

Over de ABU

De VNG is een dienstverlenende organisatie en biedt een platform voor

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is ruim vijftig jaar

opinievorming en vernieuwing. De VNG is bovendien dé belangenbe-

dé belangenbehartiger van uitzendondernemingen in Nederland. Met

hartiger van alle gemeenten en daarmee een belangrijke gesprekspartner

480 leden vertegenwoordigt de brancheorganisatie zo’n 65% van de

voor andere overheden en maatschappelijke organisaties.

markt. Daarmee is de ABU de grootste werkgeversorganisatie binnen de
uitzendbranche.

Vragen?
Heeft u vragen over deze cases of wilt u meer weten over de mogelijkheden van samenwerking tussen gemeenten
en uitzendbranche, bel of mail dan met Leonie Oosterwaal van de ABU of Peter Koppe van de VNG.
Contactgegevens
Peter Koppe VNG
Telefoonnummer: 070 - 373 87 59
E-mailadres: peter.koppe@vng.nl

Leonie Oosterwaal ABU
Telefoonnummer: 020 - 655 82 23
E-mailadres: oosterwaal@abu.nl

Duurzaam werken aan werk is een gezamenlijke uitgave van de ABU en de VNG

