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Voorwoord
Wajongeren kunnen waardevol zijn voor werkgevers en
werk is waardevol voor Wajongeren. Dat is de boodschap van dit boekje. We bieden het u aan ter informatie, maar vooral ter inspiratie.
De nieuwe naam van de Wet Wajong, Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten, is adequaat gekozen. De arbeidsdeskundigen van het UWV WERKbedrijf onderzoeken samen met elke
Wajongere waar hij of zij geschikt voor is. De Wet Wajong helpt
bij het vinden van passend werk of ondersteuning tijdens een opleiding en zorgt voor (een aanvulling op het) inkomen. Wij gaan
daarbij uit van de kracht en mogelijkheden van onze klanten. De
elf verhalen in dit boekje maken duidelijk hoe we dat doen.
Deze verhalen maken nog meer duidelijk. Op de eerste plaats dat
dé Wajongere niet bestaat. Elke jongere die op zijn achttiende na
een zorgvuldig indiceringsproces voor een Wajong-uitkering in
aanmerking komt, kent zijn eigen unieke mix aan mogelijkheden,
ambities en beperkingen. Deze unieke personen koppelen aan
banen en werkgevers met wie het duurzaam klikt, vergt creativiteit, soms overredingskracht, maar vooral goede relaties met de
werkgevers. Relaties die zich kenmerken door kennis van zaken
en onderling vertrouwen.

Elke duurzame match tussen een Wajongere en een werkgever is
een subtiel samenspel van de inzet, de belangen en de mogelijk
heden van UWV WERKbedrijf, werkgever, Wajongere en – vaak ook –
een gekwalificeerde jobcoach. Een win-win-win-win-situatie als
het lukt. En het lukt regelmatig. In de regio Zuid-Gelderland komen
jaarlijks ruim 200 matches tot stand die tot 175 dienstverbanden
leiden.
Maar er zitten elk jaar nog zo’n 200 Wajongeren op de spreekwoordelijke bank, die graag zinvol aan de slag willen. Een aantal
dat blijft groeien. Namens deze werkzoekers doen we ook een
beroep op uw creativiteit, ondernemingszin en maatschappelijke
betrokkenheid. Wij hopen dat de verhalen in dit boekje u daarbij
tot inspiratie dienen. Wij gaan graag met u in gesprek.

Marian Eijkemans
Regiomanager UWV WERKbedrijf Zuid-Gelderland

Bij de matching van Wajongeren en werk spelen betrokken werkgevers die vanuit maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel,
maar zeker ook vanuit welbegrepen zakelijk eigenbelang, verder
durven kijken, een cruciale rol. Dat daar bijzondere arbeidsverbintenissen en arrangementen uit voortkomen, leest u ook op de volgende pagina’s
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Convenant UWV en MEE voor
het VSO en Praktijkonderwijs
Opzet
Samenwerkingsovereenkomst tussen MEE
Gelderse Poort en het UWV WERKbedrijf
(Arnhem, Nijmegen en Tiel) met als doel de
overgang van school naar werk voor de (zorg)
leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs in de regio soepel
te laten verlopen.
Van start
Laatste opfrissing van het convenant in juli
2011.
Capaciteit
n.v.t.
Arrangementspartners
MEE Gelderse Poort, UWV WERKbedrijf
(Arnhem, Nijmegen en Tiel) en alle scholen
voor VSO en Praktijkonderwijs in de regio.
Meer informatie
UWV WERKbedrijf Zuid-Gelderland
boudewijn.borghuis@uwv.nl,
annick.rootsaert@uwv.nl,
toos.vanmil@uwv.nl, of
aloys.vandermoolen@uwv.nl
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Regionaal scholennetwerk: soepel van school naar werk
Kinderen op de scholen voor Voortgezet Speciaal
Onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs verdienen extra
aandacht om de afstand die hen vaak van regulier werk
scheidt te overbruggen. Uiteraard spannen de scholen
zich daarvoor sterk in, maar ze krijgen ondersteuning.
De basis van die steun in de regio Nijmegen is een
convenant tussen het UWV WERKbedrijf (Nijmegen,
Arnhem en Tiel) en MEE Gelderse Poort, de organisatie
voor dienstverlening aan en maatschappelijke activering van mensen met een beperking. In deze overeenkomst, die op 6 juli 2011 nog eens is bevestigd, beloven
de beide organisaties samen op te trekken om de
overgang van school naar werk samen met de scholen
zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Een van de instrumenten die daarbij kunnen worden ingezet is de
Wajong. ‘Maar daar willen we juist zuinig mee omgaan’, zegt Ilse
Rasing, kernteamcoördinator bovenbouw en netwerkcoördinator
van de Stichting Praktijkonderwijs regio Nijmegen. Haar thuisbasis
is de Nijmeegse Praktijkschool Joannes, een van de vijf locaties
van de stichting. Uit hoofde van haar functie neemt Ilse Rasing
deel aan het regionaal scholenoverleg dat uit het convenant tussen UWV WERKbedrijf en MEE is voortgekomen. Een nuttig overleggremium rond regionale ontwikkelingen, wetswijzigingen en
bezuinigingen in passend onderwijs, maar het accent ligt nogal bij
het VSO. Daarom vindt ze de leerlingbesprekingen, die in Nijmegen twee tot drie keer per jaar op de eigen scholen plaatsvinden,
nuttiger.

Werkgesprekken
‘In vergelijking met het VSO heeft een relatief klein deel van de
leerlingen van het Praktijkonderwijs een extra stukje ondersteuning nodig om aan het werk te komen’, vertelt Ilse Rasing. ‘Het
grootste deel stroomt uit naar regulier werk, of naar het ROC en
aan de andere kant een gering aantal naar WSW of dagbesteding.
De leerlingen volgen hier een programma van vijf jaar. Vanaf het
vierde jaar gaan ze individuele stages volgen. De voortgang daarvan wordt nauwlettend in de gaten gehouden, met name door de
stagecoördinator die tevens mentor van de leerling is. Wanneer
een leerling bij twee achtereenvolgende stages vastloopt, terwijl
alle omstandigheden verder gunstig zijn, dan is dat vaak een indicatie dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft. Dit zijn
in ieder geval de leerlingen die we in de leerlingenbesprekingen
inbrengen. Daarbij zitten we in het geval van de Joannesschool
aan tafel met arbeidsconsulent Monique Reimert van MEE, arbeidsdeskundige Annick Rootsaert van UWV WERKbedrijf ZuidGelderland, de betrokken mentoren en ikzelf. De leerlingen zijn
rond de zestien als we ze voor het eerst bespreken. Het is fijn
dat daar iemand van MEE bij zit, zij pakt de zorgkant op en de
begeleiding richting ouders. In de leerlingbespreking zetten we
gezamenlijk een traject uit voor elke zorgleerling. Daar gaan de
mentoren, MEE en UWV WERKbedrijf samen met de leerling en de
ouders gericht mee aan de slag. In eerste instantie in de vorm van
werkgesprekken.‘

Zelfstandig bestaan
Bij de meeste van de zorgleerlingen komt ook de vraag aan de
orde: wel of geen Wajong? ‘We zijn daar erg terughoudend in’, benadrukt Ilse Rasing nogmaals. ‘Stichting Praktijkonderwijs Regio
Nijmegen begeleidt leerlingen naar werk en/of inkomen zodat ze
een bestaan kunnen opbouwen in onze samenleving’, luidt onze
missie . Daarbij denk je niet in de eerste plaats aan gesubsidieerde
arbeid. Als we tijdens de leerlingbespreking mogelijkheden zien
om zonder te kunnen, proberen we dat. Alleen al daarom is het
goed dat er meerdere partijen meedenken. Aan de andere kant:
7

‘Ik moet zelf mijn dingen betalen’
Shuhaily Bulbaai, (19, voor de foto even terug op
haar oude school) deed tijdens haar praktijkopleiding detailhandel werkervaring op bij de Coop en
Blixem. Na school kreeg ze via haar mentor van
de Joannesschool, Her van Genderen, een baan
bij Albert Heijn. Per 1 juli heeft ze jaarcontract
voor 15 uur per week. Daarnaast heeft ze een
Wajong-uitkering.
voor sommige leerlingen is de Wajong juist een uitkomst om naar
werk uit te stromen, een nuttig rugzakje, of een vangnet, dat een,
in termen van de arbeidsmarkt, kwetsbare leerling bescherming
biedt. Het mag duidelijk zijn dat dat lastige afwegingen zijn en het
is goed dat een mentor daar niet alleen voor staat en we al die
deskundigheid kunnen mobiliseren. Als het om de Wajong gaat,
kunnen de mentoren bovendien slechts advies uitbrengen. De
ouders beslissen uiteindelijk en een eventuele aanvraag loopt via
MEE en UWV WERKbedrijf.’

Goede aanpak
Het Praktijkonderwijs is de enige onderwijssoort in Nederland die
door de inspectie wordt afgerekend op uitstroom. ‘We zijn ervoor
verantwoordelijk dat onze leerlingen goed terechtkomen’, zegt
Ilse Rasing: ‘een reden temeer om leerlingen waarvan we vermoeden dat ze het na de opleiding moeilijk zullen krijgen, al in een
vroeg stadium extra begeleiding te (laten) geven. Als een leerling
niet verder kan met scholing en geen regulier werk kan vinden,
dan moeten wij ervoor zorgen dat er een doorgaande lijn is. Dat
geldt tot twee jaar nadat de leerling van school af is. Wanneer hij
of zij in die periode tussen wal en schip terecht komt, dan proberen wij de draad weer te op te pakken. Dat komt dan vaak neer
op een gerichte verwijzing van de leerling en zijn ouders. Maar
zover komt het zelden. De aanpak met MEE en UWV WERKbedrijf
Zuid-Gelderland werkt prima. Ook onze zorgleerlingen komen op
hun plek terecht.’
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‘Het gaat hartstikke goed met me’, zegt Shuhaily.
Ik ben bij dat Her van Genderen mij aan deze
baan heeft geholpen. Bij Blixem werkte ik in de
cadeaushop. Dat was ook leuk. Maar dat werk
was niet betaald en ik moest geld verdienen. Ik
word ouder en ouder en ik wil zelf mijn dingen
gaan betalen.’
‘Bij Albert Heijn heb ik lieve en aardige collega’s
en er komen leuke mensen in de winkel die
respect voor me hebben. Ik ben blij dat ik voor
mezelf kan zorgen en dat ik niet op straat hoef te
hangen.’
‘Het is niet zeker dat ik volgend jaar een vast
contract krijg. Daarom kijk ik ook uit naar ander
werk. Het lijkt me leuk om schoon te maken bij
oudere mensen in de zorg. Maar ik wacht eerst
volgend jaar af. Ik praat er wel over met mijn
jobcoach, Dennis Bok. Hij komt soms langs om
te praten over hoe het met mijn werk gaat, maar
dus ook over mijn toekomst.’

Zorgcentrum Huize Rosa
Opzet
Huize Rosa staat open voor het in dienst
nemen van Wajongeren. Bij elke kandidaat
wordt beoordeeld of er plaats is binnen de
organisatie en of de kandidaat de juiste
persoon is om die plek in te vullen.
Van start
nvt.
Capaciteit
Geen expliciet beleid om Wajongeren aan
te nemen. Bij eventueel passende vacatures
komen Wajongeren wel in beeld.
Arrangementspartners
Huize Rosa en
UWV WERKbedrijf Zuid-Gelderland
Meer informatie
Huize Rosa
Gerard Soetekouw,
g.soetekouw@zorgcentrum-huizerosa.nl
UWV WERKbedrijf Zuid-Gelderland
Toos van Mil,
toos.vanmil@uwv.nl
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‘Ricardo heeft veel plezier in zijn werk’
Zorgcentrum Huize Rosa heeft een lange geschiedenis
met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, onder
wie jongeren die tegenwoordig in de Wajong komen.
Aldus facilitair manager Gerard Soetekouw, die zijn carrière bij Huize Rosa 25 jaar geleden als kok begon. Misschien zegt zijn werknemerstrouw iets over de cultuur
en de sfeer in het voormalige klooster-verzorgingshuis
van de Zusters Dominicanessen. Vast staat dat medemenselijkheid de basis vormt van de zorgvisie van het
huis waarin naast religieuzen steeds meer leken wonen
en zorg ontvangen.

‘Respect voor iedereen is ons uitgangspunt’, zegt Gerard Soetekouw, ‘respect voor cliënten en mantelzorgers, maar ook voor medewerkers en vrijwilligers. Vanuit die visie is het niet vreemd dat
we ons ook openstellen voor mensen die extra begeleiding nodig
hebben bij het vinden of behouden van een baan. Zo hebben we
vroeger via de gemeentelijke Stichting Uitzicht veel gewerkt met
langdurig werklozen en er hebben hier ook de nodige mensen met
een Melkert- of Ideebaan gewerkt. Helaas zijn al die vormen van
gesubsidieerde arbeid beëindigd. Een verlies voor deze doelgroepen, de samenleving en ook voor ons. Zonder dat rugzakje met
geld kun je deze mensen bedrijfseconomisch gesproken moeilijk
werk geven. Ze zijn soms minder productief of vragen meer aandacht en begeleiding dan een doorsnee werknemer. Daar moet
dus iets tegenover staan.’

Van stage naar baan
Sinds jaar en dag biedt Huize Rosa stageplaatsen aan leerlingen
van de Tarcisiusschool, een school voor speciaal en voortgezet
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speciaal onderwijs in Brakkenstein. ‘In principe een leerling per
jaar’, zegt Gerard Soetekouw, ‘en in principe zonder perspectief
op een baan. Ricardo is de eerste uitzondering. Hij is nu zo’n drie
jaar bij ons, de eerste twee jaar als stagiair en sinds ruim een jaar
als medewerker. Ricardo was de juiste persoon op het juiste moment. Zijn leraren zochten een werkplek voor hem, Ricardo wilde
heel graag hier werken en wij zagen wel toekomst in hem. We zijn
gaan kijken naar de mogelijkheden en via het UWV WERKbedrijf
kwamen we uit bij de Wajong-regeling. Daar kwam hij voor in aanmerking. Met arbeidsdeskundige Toos van Mil van het UWV WERKbedrijf zijn afspraken gemaakt over een loonkostensubsidie. Door
die in ons personeelsbudget te betrekken, konden wij Ricardo een
baan aanbieden.’
‘We hebben gezegd: Ricardo is iemand die we erbij kunnen gebruiken. Hij zal nooit de plaats van een reguliere kracht kunnen
innemen, daarvoor heeft hij te veel begeleiding nodig, maar hij
heeft zijn eigen taken als facilitair medewerker in de huishouding.
Hij maakt de kamers van bewoners schoon en helpt wel eens bij
het koffieschenken in het restaurant. Hij heeft redelijk veel contact met de bewoners en die vinden hem allemaal aardig. Vorig
jaar liep Ricardo mee in een sponsorloop voor de Stichting Kleur,
waar hij zelf bij begeleid wonen woont. Hij heeft toen maar liefst
€ 325,- bij de bewoners opgehaald!’

Stabiel
Nu het contact met het UWV WERKbedrijf is gelegd, is Ricardo
niet meer de enige Wajongere in Huize Rosa. Gerard Soetekouw: ‘Omdat we Toos van Mil nu kennen en vice versa, stelt ze
ons zo nu en dan een kandidaat-medewerker voor. Er werkt nu
een Wajongere in de keuken en in september begint er een als
zorgassistent, twee meiden, dat zijn allebei proefplaatsingen. Het
meisje in de keuken vervangt een andere Wajongere die na een
jaarcontract vertrekt. Het gaat dus niet altijd goed, ook al ben je
nog zo zorgvuldig in je keuze en je afspraken. We kijken op de
eerste plaats of de goede verhoudingen in stand blijven als we

‘Ik zit hier wel op m’n plek’
‘Ik wilde graag na school in Huize Rosa blijven
werken’, zegt Ricardo Gremmen (19), ‘De sfeer en
de medewerkers zijn gezellig en ook de bewoners
liggen me wel. Ik zie regelmatig iemand lopen en
dan maak ik een praatje.’
‘Schoonmaken vind ik heel leuk. Dat doe ik hier
het meest. Op dinsdag help ik de technische
dienst met klusjes. Oud papier ophalen en zo. Op
donderdag help ik met de was, vuile was ophalen
schone was afgeven. Als ik moet kiezen dan vind
ik de technische dienst misschien het leukste om
te doen. Maar het maakt mij helemaal niks uit.
De was vind ik net zo leuk. Ik zit hier wel op m’n
plek.’
‘Ik werk het meest samen met Petra, zij is mijn
werkbegeleider. Het werkprogramma in de
ochtenden ken ik wel zo’n beetje uit mijn hoofd:
maandagochtend 8.30 uur wc’s schoonmaken, enzovoort… Maar als ik vragen heb, kan ik bij Petra
terecht. Voor de middag overlegt Petra altijd met
me wat ik dan moet doen.’
‘Met mijn jobcoach Annemiek praat ik over hoe
het gaat met het werk. Ik zie haar eens in de vijf,
zes weken. Zij leert me hoe ik de dingen moet
aanpakken zonder me door iedereen te laten
storen. We praten ook over dingen als op tijd zijn
en hoe het thuis gaat. Het lastigste vind ik om
’s morgens op tijd te zijn. Ik weet niet waarom,
misschien ga ik te laat naar bed, maar meestal
gaat het goed!’

een Wajongere een plaats aanbieden. Op een team van zes medewerkers kun je geen vier Wajongeren aannemen. De Wajongeren
moeten − eigenlijk als elke andere nieuwe medewerker − in de
groep passen en ze moeten ervoor klaar zijn om het werk te doen
waarvoor ze zijn aangenomen. Daarvoor moeten ook het privéleven en het werk een beetje op elkaar zijn afgestemd. Als er iets
niet in balans is bij deze jongeren, dan gaat het heel snel bergafwaarts, dan komen ze te laat, of niet, of ze zijn vaak ziek. Ze moeten dus ook een (redelijk) stabiele thuissituatie hebben.’
‘Ricardo woonde tot voor kort begeleid in een groep. Inmiddels
woont hij in een individueel begeleide woonvorm. Daar heb ik wel
vertrouwen in. Hij is niet iemand die ‘s ochtends altijd heel makkelijk uit z’n bed komt, maar dat is een aandachtspunt dat hij regelmatig met zijn jobcoach bespreekt. Wat ik bijzonder aan hem vind,
is het plezier dat hij in z’n werk heeft. Natuurlijk niet altijd, maar
meestal wel. Hij vindt het fijn om hier te zijn en hij voelt zich wel
gewaardeerd voor zijn werk, vooral door de bewoners.’
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Talententour/
Zorggroep Maas & Waal
Opzet
Zorggroep Maas & Waal werkt systematisch aan
nieuwe manieren van personeelsrekrutering en
-binding. Daarvoor wordt samengewerkt met
de regionale ROC’s, UWV WERKbedrijf en de gemeenten. De aanpak richt zich op ROC-leerlingen
(vanaf 2009), mensen met een UWV-uitkering
(vanaf 2011) en Wajongeren (vanaf 2012). Vanaf
eind 2012 komen ook mensen met een bijstandsuitkering in beeld.
Van start
Fase 3: voorjaar 2012 met een groep van acht
Wajongeren.
Capaciteit
Voorgenomen: per jaar circa acht werkervaringsplaatsen voor Wajongeren
Arrangementspartners
Zorggroep Maas & Waal, ROC Nijmegen, ROC Tiel,
UWV WERKbedrijf Nijmegen en Tiel, gemeenten
Beuningen, Druten en West Maas en Waal
Aanmelding
Via UWV WERKbedrijf Zuid-Gelderland:
alex.thomas@uwv.nl,
Via Servicepunt Zorg en Welzijn:
denise.vanhoof@uwv.nl
lieke.brinkhuis@uwv.nl
Via UWV WERKbedrijf Tiel:
jeroen.vanbaal@uwv.nl
sandra.muris@uwv.nl
Meer informatie
Zorggroep Maas & Waal
Pauline Reiniers, hoofd PO&O
paulinereiniers@zmw.nl, of Ester Eldering, personeelsconsulent, estereldering@zmw.nl of
Gea van de Pol, opleidingscoördinator,
geavandepol@zmw.nl
Algemeen telefoonnummer: (0487) 58 21 32
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‘Een wajongere heeft altijd extra aandacht nodig’
Het werkgebied van Zorggroep Maas & Waal (ZMW)
meandert van Nijmegen tot Wamel mee met de loop

na de opleiding aan de slag gaan, het UWV WERKbedrijf ziet zijn
cliënten graag uit de uitkering en voor de bijstandsklanten van de
gemeenten geldt hetzelfde.’

van de Waal. De zorggroep heeft vijf zorgcentra, twee
verpleeghuizen en biedt verschillende vormen van
thuiszorg. Zoals alle zorginstellingen in het land moet
ook ZMW zich de vraag stellen hoe in de (nabije)
toekomst aan personeel te komen dat de omvang en
kwaliteit van de zorg kan garanderen. Een – inmiddels
landelijk geprezen – systematische aanpak, gericht op
verschillende doelgroepen, waaronder Wajongeren,
moet de oplossing bieden.

‘Vanaf 2008 is daarvoor het fundament gelegd’, zegt hoofd PO&O
Pauline Reiniers (links op de foto). ‘Vervolgens hebben we stapsgewijs programma’s ontwikkeld voor – in deze volgorde – ROCleerlingen, mensen met een WW-uitkering, Wajongeren en ten
slotte mensen met een bijstandsuitkering.’

Samenwerking
‘Voor dat fundament moesten we op de eerste plaats een opleidingsklimaat in de organisatie creëren’, aldus Pauline Reiniers:
‘Wanneer je mensen binnenhaalt die nog veel moeten leren en
daarbij begeleiding nodig hebben, dan moeten de cliënten en
medewerkers daar achter staan. Op de tweede plaats hebben
we veel tijd en energie gestoken in goede samenwerking met de
stakeholders in de regio, de ROC’s in ons verzorgingsgebied, het
UWV WERKbedrijf en de gemeenten. We hebben allemaal een rol
om het verwachte personeelstekort in de zorg te tackelen. Bovendien is er een gemeenschappelijk belang. Wij willen gemotiveerd
en gekwalificeerd personeel; de ROC’s willen dat hun leerlingen

Talententour
In 2009 werden in de vestigingen in Beneden Leeuwen en Ewijk
twee ontwikkelafdelingen opgetuigd. ROC-leerlingen krijgen hier
de kans een opleiding tot verzorgende te volgen. De afdelingen
zijn een succes. Ze leveren veel extra stagiaires op en medewerkers die voor de flexpool werken. In maart 2011 ging voor het
eerst de Talententour van start. Zestig kandidaten met een UWVuitkering meldden zich daarvoor aan. Tien daarvan werden geselecteerd voor een kennismakingstour van drie maanden waarin
ze intensief in aanraking kwamen met alle aspecten van de verzorgings- en de verpleeghuiszorg. Met negen van hen is een leerwerkovereenkomst gesloten. De tweede talententour is in maart
2012 van start gegaan. Vrijwel meteen met het eerste programma
voor Wajongeren.

Individuele aandacht
‘We wilden het Wajongerenprogramma op een vergelijkbare manier organiseren als de talententour’, zegt Pauline Reiniers. ‘De
deelnemers komen daar regelmatig bij elkaar om ervaringen uit
te wisselen en elkaar te enthousiasmeren. Dat collectieve werkt
niet bij Wajongeren. Het zijn allemaal individuen die specifieke
aandacht vereisen. Een ander verschil is dat je deze doelgroep
vrijwel niet in een reguliere functie kunt plaatsen. Eind 2011 hebben we de hoofden van de facilitaire diensten daarom gevraagd
vast te stellen welke – gebundelde – taken door een Wajongere
gedaan konden worden. Daar zijn op verschillende afdelingen zo’n
tien takenpakketten uitgerold, van de keuken tot de huishoudelijke dienst. Samen met het UWV WERKbedrijf zijn daar acht Wajongeren bij gezocht. Maar de match was nog niet optimaal. Vier
Wajongeren zijn om verschillende redenen afgehaakt. We gaan
door met Wajongeren, al was het maar omdat we dat als onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid zien. Ook mensen met
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‘Als het klikt is het leuk’

een beperking horen er bij. Maar we moeten taken en kandidaten
beter op elkaar laten aansluiten. Wat we waarschijnlijk ook gaan
veranderen, is de doelstelling. Oorspronkelijk was het idee de Wajongeren werkervaring op te laten doen, waarmee ze ook elders
aan de slag zouden kunnen. Maar we hebben gemerkt dat het succes sterk situatiegebonden is. Als het lukt, lukt het ook omdat het
klikt tussen de Wajongere en zijn of haar collega’s en de bewoners
op de afdeling.’

Opbloeien
Dat laatste is zeker ook de ervaring van Ria Kasser, hoofd zorg van
de Alde Steeg in Beuningen. Los van het Talententourprogramma
zijn het afgelopen jaar bij wijze van proef al vier Wajongeren ingestroomd. Een daarvan in Beuningen, Sabine. Een succes: na een
werkervaringsperiode van drie maanden heeft ze in juli van dit
jaar een jaarcontract gekregen. ‘Het succes staat of valt met de opvang en begeleiding die je biedt’, zegt Ria Kasser: ‘van de voordeur
van de Wajongere tot weer terug achter de voordeur. Natuurlijk
moet de Wajongere er zelf zin in hebben, maar de directe collega’s
moeten ook bereid zijn extra energie in haar of hem te blijven
steken. Als aan die voorwaarden wordt voldaan, dan zie je iemand
opbloeien. Dat is ook gebeurd met Sabine. Van een wat stuurse
jonge vrouw die jarenlang tussen wal en schip heeft geleefd, Is
het nu iemand die met hervonden zelfvertrouwen nauwgezet de
kamers van bewoners schoonmaakt en daarbij heel plezierig in de
omgang is, zowel met bewoners als met collega’s.’
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Zelf doet Sabine den Hartog (29) er nogal nuchter
over, maar Jeroen, haar externe Jobcoach, vindt
dat ze trots mag zijn op wat ze heeft bereikt. Ze
heeft laten zien dat ze haar schoonmaakwerk
goed aan kan, maar vooral dat ze netjes en respectvol omgaat met de bewoners. Dat wordt zeer
gewaardeerd in de Alde Steeg. Na een inwerkperiode van drie maanden heeft ze sinds juli een
jaarcontract.
Na het speciaal onderwijs zat ze ruim tien jaar
thuis met een bijstandsuitkering. Pas in 2010
hoorde ze van het bestaan van de Wajong. En
met de Wajong kwam de ondersteuning bij het
zoeken naar werk. ‘Toen ik nadacht over wat ik
eigenlijk wilde, was mijn eerste idee: iets waarbij
je met mensen omgaat’, vertelt Sabine. ‘In mijn
buurt hielp ik soms al oudere mensen met
schoonmaken of boodschappen doen.’
‘Het werk bevalt me goed. Ik ben van het begin
af aan heel goed begeleid. Ik maak drie of vier
ochtenden per week bewonerskamers schoon.
Je werkt soms met die en soms met die, maar
de teamleider vertelt iedere keer precies welke
kamers we voor en na de pauze gaan doen. Met
de ene bewoner heb je meteen een klik, met een
ander soms wat minder. Dan zeggen we als collega’s tegen elkaar: laat die maar op haar eigen
zitten. Als het klikt is het leuk, anders doe ik
gewoon netjes mijn werk.’

UWV Bedrijfsanalyse (Inclusief
herontwerp van bedrijfsprocessen)

Opzet
De adviseurs van UWV Bedrijfsanalyse onderzoeken de werkprocessen van bedrijfsafdelingen op ‘elementaire taken’ die tot functies voor
Wajongeren of andere werknemers met (ernstige) beperkingen kunnen worden gesmeed.
Het onderzoek leidt tot een helder advies over
de herstructurering van de werkprocessen en
een nauwkeurig profiel van de kandidaten die
de blootgelegde functie(s) succesvol zouden
kunnen vervullen. UWV Bedrijfsanalyse is een
kostenloze dienstverlening.
Van start
Vanaf begin 2012
Capaciteit
n.v.t.
Arrangementspartners
Alle werkgevers die overwegen op een duurzame manier Wajongeren in dienst te nemen.
Meer informatie en aanvragen bedrijfsadvies
WerkgeversServicepunt Gelderland Zuid/
Nijmegen
Alex Thomas,
06 2112 0744,
alex.thomas@uwv.nl

15

Uwv Bedrijfsanalyse: de juiste Wajongere op de juiste plek
Het motief van werkgevers om Wajongeren in dienst
te nemen is vaak een combinatie van maatschappelijk
verantwoord ondernemerschap en (loon)kostenefficiency. Liefdadigheid is geen issue. Gezocht worden
werknemers die op hun eigen niveau zo volwaardig
mogelijk bijdragen aan de realisatie van de doelen van
de organisatie.

De duurzame plaatsing van Wajongeren is geen sinecure, zo leert
de ervaring. Arbeidsrelaties met Wajongeren lopen nog te vaak
stuk op uiteenlopende wederzijdse verwachtingen over taken en
capaciteiten. UWV Bedrijfsanalyse geeft – kosteloos – op onderzoek gebaseerd advies over de creatie van passende takenpakketten voor Wajongeren binnen bestaande werkprocessen. Elk advies
gaat bovendien gepaard met een precies profiel van geschikte
kandidaten. De kans op een succesvolle match tussen werk en
Wajongere(n) neemt daarmee zienderogen toe.

Duurbetaalde kopieën
‘Bedrijfsanalyse is een nieuw product van het UWV WERKbedrijf
voor werkgevers’, zegt arbeidsdeskundige Alex Thomas. Hij hoort
tot de eerste groep van twaalf arbeidsdeskundigen van het UWV
landelijk, die in de eerste helft van 2012 is opgeleid voor wat
formeel heet: inclusief herontwerp van werkprocessen. Elke UWV
WERKbedrijfvestiging krijgt de beschikking over minstens een
onderzoeksspecialist, die de onderzoeken samen met een van de
branchespecialisten van het werkgeversservicepunt gaat uitvoeren. Op dit moment lopen er al diverse herontwerponderzoeken.
‘Wij hebben die werkgevers ook echt iets te bieden’, stelt Alex
Thomas. ‘Tijdens de opleiding hebben we onderdelen van het UWV
zelf onder de inclusieve loep genomen. Samen met mijn collega
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Frank Groen van UWV WERKbedrijf Arnhem heb ik onder meer onderzoek gedaan bij de afdeling Voorzieningen in Rotterdam. Daar
worden jaarlijks 9.000 voorzieningsaanvragen verwerkt en daar
staat dag in dag uit een duurbetaalde kracht kopieën te maken
voor de ESF-aanvragen. Die taak zou je heel gemakkelijk aan Kevin
of Femke met een MBO-opleiding op niveau 1 of 2 kunnen geven.
In Rotterdam hebben we zo voor twee fte (op een totaal van zo’n
dertig werknemers) aan clusters van elementaire taken blootgelegd. Dat wil zeggen: een pakket taken dat een (geschikte) Wajongere na instructie zelfstandig kan uitvoeren. Die twee fte is niet
uitzonderlijk. Bij alle analyses die mijn collega’s en ik tot nu toe
hebben uitgevoerd, vinden we steeds een vergelijkbare omvang.
Ook hier in Nijmegen. Want op verzoek van Manager werkzoekendendiensten Peter Slaats (rechts op de foto) hebben we ook het
eigen UWV WERKbedrijf aan een inclusief herontwerp-onderzoek
onderworpen.’

Elementaire taken
Met een bedrijfsanalyse worden de potentiële werkplekken voor
Wajongeren zichtbaar. ‘We nemen daarvoor het complete takenpakket van een afdeling of bedrijfsonderdeel onder de loep’, aldus Alex Thomas: ‘welke onderdelen zouden Wajongeren kunnen
uitvoeren? We onderzoeken alle werkprocessen binnen het betreffende organisatieonderdeel, maar concentreren ons op additionele
processen en facilitaire voorzieningen: zoals het bedrijfsrestaurant,
de administratie en de postkamer. Op basis van ervaring en gezond
verstand weten we dat we op die plekken de meeste elementaire
taken kunnen vinden.’
‘Stel een proces bestaat uit vijf taken, die door verschillende personen worden uitgevoerd. Dan blijkt bijvoorbeeld dat taak drie een
taak is die een Wajongere zonder enige interventie zou kunnen uitvoeren. Die elementaire taak beschrijven we heel nauwkeurig. Dat
doen we met alle werkprocessen en vervolgens groeperen we de
elementaire taken op die afdeling, verdieping of werkplaats tot een
of meer pakketten – elementaire functies – met een gespecificeerde

‘Ik doe er alles aan om te groeien’
‘De kans die ik nu krijg, grijp ik met beide handen
aan’, zegt Rebecca Monkelbaan (29), sinds juni
2012 data-analist bij het UWV WERKbedrijf in
Nijmegen. In 2006 werd ze halverwege haar
studie ziek: ‘Ik deed teveel dingen tegelijk, dat
was bij elkaar te zwaar voor me’. De ziekte kost
haar een jaar van haar studie en ze krijgt een
Wajongindicatie. In 2010 studeert ze desondanks
gewoon af als Master Strategic Human Resource
Management.
‘Na een stage – ook als een soort data-analist bij
de HAN – kreeg ik in 2011 door het UWV WERKbedrijf een sollicitatiecursus aangeboden. De sollicitaties schoten niet echt op, dus koos ik samen
met mijn arbeidsdeskundige voor een re-integratietraject, bij jobcoach John Hopmans. Daar was
ik net mee begonnen toen ik een telefoontje van
het UWV WERKbedrijf kreeg, of ik op deze baan
wilde solliciteren. ‘Ik ben daar erg dankbaar voor.
Het is uitdagend werk, ik leer veel, groei op alle
vlakken en ik krijg uitstekende begeleiding van
mijn mentor Pierre en jobcoach John.’
‘Ik blijk goed te zijn in dit vak, maar er staan nog
veel wegen voor me open. Uiteindelijk wil ik het
management in, daarvoor heb ik gestudeerd. Ik
zal daar wel hard voor moeten werken en dat
is tegelijk mijn valkuil. Ik ben ambitieus en perfectionistisch en soms moet ik daar een beetje
in worden afgeremd. Als ik te hard ga, loop ik
mezelf voorbij.’

loonwaarde. Dat is de ene helft van ons advies. De tweede helft
bestaat uit een precies profiel van de Wajongere(n) die geschikt zijn
om de gevonden taken succesvol uit te voeren: opleidingsniveau,
vaardigheden, bijzondere eisen enzovoort. Met deze methode
maak je de uitgangspunten voor de arbeidsrelatie dus glashelder,
waardoor de wederzijdse verwachtingen realistisch op elkaar afgestemd kunnen worden.’

Draagvlak top én down
Met de inclusieve herontwerpmethode zoom je in op de bekwaamheden van de doelgroep en versterk je de basis voor een duurzame werkplek. zo blijkt ook uit onderzoek. ‘Maar op zichzelf is
dat niet voldoende’, besluit Alex Thomas. ‘Onze adviezen houden
altijd enige vorm van taak(her)structurering of reorganisatie in.
Het management moet zich dus committeren aan het onderzoek
en de resultaten daarvan. Tegelijkertijd is het van cruciaal belang
dat de elementaire functies in nauw overleg met de direct leidinggevende en collega’s worden ingevuld. De nieuwe werknemers op
de elementaire functies worden de collega’s van de zittende werknemers van wie de functies zullen veranderen door de afscheiding
van elementaire taken. Iedereen zal elkaar in de nieuwe situatie
moeten leren accepteren. Dat is des te meer van belang omdat
sommige zittende werknemers een taak zullen krijgen in de begeleiding van de nieuwkomers.’
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Dutch Career Cup
Opzet
De Dutch Career Cup (DCC) is een landelijk
voetbal / re-integratieprogramma voor werkzoekenden. Binnen dit programma zetten voetbalclubs hun faciliteiten en contacten in om de
deelnemers aan een baan te helpen. Naast de
lokale activiteiten nemen de teams deel aan
diverse landelijke toernooien waar alle teams
aanwezig zijn.
Van start
April 2011
Capaciteit
De werving begint elk jaar in het voorjaar.
Een DCC-team bestaat uit minimaal veertien
deelnemers.
Arrangementspartners
Stichting Life Goals, UWV WERKbedrijf, USG
Restart en, in de regio Nijmegen, NEC. In het
tweede seizoen doet ook de gemeente Nijmegen op proef mee. In de geest van de zich ontwikkelende samenwerking tussen de gemeente
en het UWV WERKbedrijf en met het oog op de
(even uitgestelde) Wet Werken Naar Vermogen
heeft de gemeente tien deelnemersplaatsen
ingekocht voor jongeren met een WIJ-uitkering.
Aanmelding
Via de website van de Dutch Career Cup:
www.dutchcareercup.nl
Meer informatie
UWV WERKbedrijf Zuid-Gelderland
Boudewijn Borghuis,
boudewijn.borghuis@uwv.nl
USG Restart
Jeroen ter Borg,
jterborg@usgrestart.nl
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Via voetbal aan het werk
De Dutch Career Cup (DCC) is een landelijk programma
dat deelnemers (grotendeels met een Wajong-uitkering) met behulp van sport wil helpen bij het vinden
van een gepaste baan. De Dutch Career Cup is een
initiatief van Stichting Life Goals, die voor dit project
sinds 2011 samenwerkt met het UWV WERKbedrijf, het
re-integratiebedrijf USG Restart en met steeds meer
voetbalverenigingen in het land.
De inkt van het convenant tussen Life Goals, UWV WERKbedrijf
en USG Restart was nog niet droog, of eredivisieclub NEC meldde
zich om de Dutch Career Cup in de regio Nijmegen onder haar
vleugels te nemen. In april 2011 begon de werving en selectie
van deelnemers door UWV WERKbedrijf Zuid-Gelderland. Na de
zomerstop startte het programma van dertig weken. Dat bestaat
uit wekelijks twee trainingen en vier landelijke toernooien, waar
DCC-teams uit het hele land elkaar treffen. Uiteindelijk hebben elf
voetballende Wajongeren dit eerste seizoen afgemaakt. Van hen
hebben er inmiddels zeven een baan.

Niet traditioneel
‘Dit is een uniek project, heel anders dan traditionele aanpak’,
zegt arbeidsdeskundige Boudewijn Borghuis (links op de foto), bij
het UWV WERKbedrijf Zuid-Gelderland verantwoordelijk voor het
DCC-project. ’Normaal verwijzen we een Wajongere naar een reintegratiebureau, daar heeft hij een paar gesprekken met een jobcoach en krijgt hij een sollicitatietraining alvorens op zoek te gaan
naar werk. Bij de Dutch Career Cup gaan de jongens en meisjes
daadwerkelijk ook iets doen. En vooral iets samen doen waar ze
veel plezier aan beleven. Als arbeidsdeskundige zie je ze daardoor
ook in de praktijk functioneren. En dat zegt veel meer dan wanneer je urenlang met ze in de spreekkamer zit.’
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Het enthousiasmerende effect van de Dutch Career Cup heeft
jobcoach Jeroen ter Borg van USG Restart aan den lijve ervaren.
Het eerste seizoen heeft hij als begeleider van het NEC-team geen
training of toernooi gemist. Inmiddels is hij binnen USG Restart regiobreed verantwoordelijk voor de Dutch Career Cup. Wat betreft
de begeleiding van de deelnemers in het tweede seizoen, heeft hij
het balletje overgespeeld naar zijn collega Wigger Erkens (rechts
op de foto). Volgens Jeroen ter Borg is de Dutch Career Cup vooral
een succes omdat inspirerende namen zich aan dit project verbinden: ‘een voetbalproject is al leuk, maar een voetbalproject onder
de paraplu van NEC, Vitesse, Ajax of FC Utrecht is nog interessanter. Het geeft de deelnemers een goed gevoel, maar bovendien is
het bereik en het netwerk van die clubs enorm groot. Wij proberen
die netwerken ook in te zetten bij het vinden van een baan voor
onze deelnemers. Als je belt met: we zijn bezig met een project
voor NEC, dan is de bereidheid om te luisteren en een Wajongere
een kans te geven een stuk groter.’

Meteen richting werk
Want daar is het uiteindelijk om te doen: openingen vinden op de
arbeidsmarkt. En die benutten. ‘We zijn daarom vanaf het eerst
contact bezig met werk’, zegt Jeroen ter Borg. ‘In het eerste seizoen doken we nog meteen de trainingen in, nu in het tweede
seizoen beginnen we het programma met een soort sollicitatietraining. Dat heeft als voordeel dat de deelnemers elkaar al leren kennen voordat ze samen het veld op gaan om een team te
vormen, maar vooral dat we de wederzijdse verwachtingen en
afspraken helder kunnen krijgen. We vragen de deelnemers zo
duidelijk mogelijk aan te geven in welke richting ze zouden willen
werken. Als dat ook maar enigszins realistisch is, gaan jobcoach
en deelnemer naast de trainingen samen zoeken in de richting
van dat wensberoep. Als dat niet snel genoeg lukt, gaan we kijken
naar alternatieven. Wat we doen moet wel reëel zijn: het werk dat
we zoeken moet wel passen binnen jouw mogelijkheden; daarvan
proberen we de deelnemers vanaf het begin bewust te maken.
Als deelnemers binnen de dertig weken een baan vinden, dan

‘Ik heb nog ambities genoeg’
‘Het idee van de Dutch Career Cup vind ik erg leuk
en het werkt ook goed’, aldus Max van Zwam (21).
‘De trainer van NEC, de jobcoaches en de arbeidsdeskundige van het UWV WERKbedrijf straalden
veel enthousiasme uit. Op een paar organisatiemissertjes na werkte alles gewoon superfijn. Ik
denk dat we er ieder apart en als team heel veel
plezier aan hebben beleefd.
‘Op heel veel verschillende vlakken was de
progressie heel groot. De jobcoach heeft vanaf
het eerste begin vaart gemaakt met werk, maar
als je voetbalt, kom je sociaal gezien ook weer
een stap verder: je bent met een team bezig. Je
komt dus niet alleen fysiek, maar ook geestelijk in
beweging!’
‘In januari 2012 ben ik dankzij mijn jobcoach al in
Grand café La Place begonnen, vanaf april met
een halfjaarcontract. Het doet me gewoon veel
plezier om het gasten naar de zin te maken en ik
leer erg veel: plannen en organiseren, maar ook
flexibel reageren. Ik ben heel perfectionistisch,
dus als ik soms een beetje mindere dag heb, kom
ik mezelf weleens tegen. Gelukkig kan ik daar
inmiddels goed over praten met mijn leidinggevende en mijn jobcoach.’

proberen we die wel zoveel mogelijk om het voetbal heen te organiseren. Ze hebben immers voor dit project gekozen omdat ze
iets met voetbal of met NEC hebben. Dan is het geen eerlijk spel
om met dat voetbal te stoppen als ze al na anderhalve maand een
baan hebben.’

Aanmoedigen versus afzeiken
Bij de Dutch Career Cup gaat het ook bij het voetbal niet alleen
om het spelletje, wil Boudewijn Borghuis tot slot nog benadrukken: ’De deelnemers leren door het voetbal vaardigheden, die ze
ook op de werkvloer moeten hebben: samenwerken, omgaan met
verlies, frustratie en – hopelijk ook – met succes. Je leert de beslissingen van trainer en scheidsrechters accepteren, ook al ben je
het er niet mee eens. Je leert bovendien dat het vruchtbaarder is
elkaar aan te moedigen dan elkaar af te zeiken. Dat zijn relevante
vaardigheden voor elke werknemer, Wajongere of niet.’

‘Het contract wordt in oktober niet verlengd. Ook
La Place moet in de kosten snijden. We zoeken nu
naar nieuwe mogelijkheden. Er komt zeker iets op
mijn pad waarmee ik verder kan. In de horeca of
ergens anders. Ik heb nog kwaliteiten en ambities
genoeg. Mensen helpen bijvoorbeeld. Misschien
ga ik wel een opleiding in die richting volgen.’
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Talentspoor/
Stationskiosk Cuijk
Opzet
Stichting Talentspoor exploiteert de stationskiosk Cuijk als leerwerkbedrijf voor Wajongeren met flinke afstand tot de arbeidsmarkt.
Talentspoor moet uitgroeien tot een servicepunt, dat diensten voor de omgeving aanbiedt;
fietsreparaties, schoonmaak, tuinonderhoud en
kleine reparaties voor bedrijven en particulieren. Iedere werknemer krijgt na een succesvolle
proefplaatsing van drie maanden een contract
voor minimaal negen maanden.
Van start
Juni 2012 met vijf Wajongeren.
Capaciteit
Afhankelijk van de ontwikkeling als buurtservicepunt. De raming is tussen de vijf en tien
werknemers, Wajongeren en in de toekomst
ook mensen met een gemeentelijke bijstandsuitkering.
Arrangementspartners
Stichting Talentspoor, ADmissie B.V.,
UWV WERKbedrijf (Nijmegen en Den Bosch) en
de gemeente Cuijk.
Aanmelding
Via UWV WERKbedrijf Zuid-Gelderland:
alex.thomas@uwv.nl
Via UWV WERKbedrijf Den Bosch:
mieke.schimmel@uwv.nl
Direct bij de werkgever:
bert.paalvast@admissie.nl
Meer informatie
ADmissie B.V.
Bert Paalvast: 06 1304 4482,
bert.paalvast@admissie.nl
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Talentspoor: stationskiosk helpt jongeren op weg
Zoals zoveel kleinere stations in Nederland, lag station
Cuijk er tot voor kort verlaten en ontheemd bij. Sef
Hendrikx en zijn partners van het Vierlingsbeekse
jobcoach- en re-integratiebedrijf Admissie, zagen niet
alleen een verstoffend gebouw, maar vooral een kans
voor ‘hun’ doelgroep: Wajongeren, vaak met handicaps
als autisme en asperger en weinig tot geen werkervaring of werkvaardigheden.
Vanaf juni 2012 kan de reiziger in Cuijk weer terecht voor een kop
koffie of een warme kroket. De trek van de reiziger wordt gestild
door jongeren die in hun eigen tempo, onder de bezielende dagelijkse leiding van Robert Arts, de vaardigheden leren waarmee ze
na een tijdje ook bij andere werkgevers aan de slag kunnen.
‘Als Admissie plaatsen en begeleiden we over het algemeen jongeren binnen reguliere bedrijven’, zegt mededirecteur en jobcoach
Sef Hendrikx, ‘of we zetten re-integratieprojecten op binnen bedrijven. Dat gaat meestal goed. Maar er is een groep die heel
vaak tussen wal en schip valt, jongeren die nog niet klaar zijn om
de stap naar regulier werk te zetten, door gebrek aan (sociale)
vaardigheden, maar vaak ook gebrek aan zelfvertrouwen. Die houden het op zo’n plek dan met veel getrek en gezeul twee of drie
maanden vol. Dan zegt het bedrijf bedankt, of de jongere haakt
zelf af: iedereen teleurgesteld. Ik heb jaren in de jeugdpsychiatrie
gewerkt, daar kom je deze jongeren vaak tegen en ik weet hoe
moeilijk het is ze aan het werk te krijgen. Voor deze jongeren hebben we Talentspoor opgericht.’

Verschillen accepteren
Natuurlijk kun je na de paar maanden dat de stationskiosk nu
open is niet definitief vaststellen of Talentspoor een succes wordt,

maar het begin is zeker veelbelovend. ‘Superleuk’, zelfs, volgens
Robert Arts. In zijn functie als coachend voorman combineert
hij zijn passie voor de horeca met zijn ambitie zich tot jobcoach
te ontwikkelen. ‘Er werken hier nu afwisselend vijf jongeren. De
meesten twintig uur per week. Sommigen om de dag een werkdag, anderen vijf halve dagen. Gaandeweg zie je de verschillen
tussen de individuen. De een pikt dingen vlug op, een ander moet
je hetzelfde tien keer uitleggen voordat het een beetje begint te
dagen. Je moet dus heel goed weten wie je wat kunt laten doen.
De begeleiding is echt maatwerk. Ook onderling moeten de collega’s die verschillen leren zien én accepteren. Iemand die dingen snel oppikt, vindt het soms moeilijk als een ander het niet zo
snel kan. Dan moet je terugkoppelen: ik heb het jou ook moeten
leren. Ik stimuleer dat ze het werk van elkaar leren en ik laat de
jongeren in principe het werk doen. Ik geef ze vertrouwen: jij kunt
dat broodje maken! Daarmee bouwen ze zelfvertrouwen op. En
alleen als het nodig is, spring ik in. Desnoods maak ik het broodje
opnieuw, maar ik leg dan wel geduldig uit wat er is misgegaan.
Op mijn beurt word ik ondersteund door Bert Paalvast, de verantwoordelijke jobcoach van Admissie.’

Participatieladder
‘Omdat het maatwerk is, kun je moeilijk aangeven hoeveel jongeren we per jaar naar een volgende stap op de participatieladder
kunnen loodsen’, aldus Sef Hendrikx. ‘In het begin is vooral sociale
activering erg belangrijk, maar het doel is de jongeren binnen een
maand of vijftien door te laten stromen naar ander regulier werk
– intern, naar een ander project van Admissie, of extern. Daar kunnen ze dan naar behoefte en noodzaak nog steeds begeleiding
van ons krijgen.’
‘De hoeveelheid werk en daarmee het aantal jongeren dat we hier
kunnen aannemen, is op de eerste plaats afhankelijk van hoe goed
de kiosk gaat lopen, vult Robert Arts aan, ‘en op de tweede plaats
van de klussen die we buiten de deur kunnen binnenhalen. Nu is
het nog zo rustig dat je alles met een of twee man afkunt. Maar
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‘Eigenlijk runnen wij de toko’
Jacco van Schaijk (21): ‘Hier in Cuijk leer ik dingen
die ik nodig heb om weer ergens anders aan het
werk te gaan. Het is heel leuk werk, maar je moet
wel veel schakelen. Er zitten jongens bij met
Asperger of ADHD die nauwelijks een arbeidsverleden hebben. Dan moet je je wel afvragen, wat
kunnen ze nu wel en wat niet?’
twee weken na de officiële opening hadden we wel de eerste
schoonmaaklus in Cuijk al binnen!’

Boterham
‘De heropening van de kiosk is goed gevallen in het dorp’, stelt
Sef Hendrikx vast. ‘De gemeente is enthousiast. Die hoopt hier op
termijn ook mensen in een traject onder te kunnen brengen. Mensen uit de buurt komen hier tussen de middag een broodje halen.
Ik heb er vertrouwen in dat het goed gaat lopen. En dat moet ook
wel. Talentspoor moet zichzelf kunnen bedruipen. De loonkosten
zijn weliswaar niet zo hoog, maar we hebben normale lasten en
we huren de ruimte van de NS tegen een marktconforme prijs.
Robert moet er met z’n mensen een boterham uithalen. In die zin
is dit een gewoon bedrijf waar je een goed product moet leveren
en goed met je klanten moet omgaan.’
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‘Ik werk met twee collega’s van het begin af aan
in de stationskiosk. Dan kun je natuurlijk al meer
dan mensen die nieuw binnenkomen. Maar het
is net hoe je zelf praat. Je moet duidelijk praten,
goed articuleren en de dingen stap voor stap
uitleggen. Meestal is het het makkelijkst om het
vanaf een briefje te lezen. Dan weten ze ongeveer wat ze moeten doen en als ze daar dan mee
bezig zijn dan help je ze gewoon.’
‘Als het schakelen me eventjes iets te veel wordt,
dan ga ik naar Robert. Die zegt dan: doe het zus
of zo. Meestal komt het dan weer in orde.’
‘Ik heb een MBO-opleiding logistiek supervisor en
ook een jaar bij Nutricia gewerkt. Het liefst zou
ik dat werk na Talentspoor weer opnieuw gaan
doen, maar ik sta open voor andere ideeën.’

Wajongwerkt-markt
Opzet
Open dag waar geïnteresseerde werkgevers
in een ontspannen, maar actieve sfeer gericht
kennis kunnen maken met Wajongeren op zoek
naar een baan.
Van start
De Wajongwerkt-markt wordt minstens een
keer per jaar georganiseerd.
Capaciteit
In mei 2012: 25 standhouders (werkgevers en
re-integratiebedrijven) en circa 250 bezoekende
Wajongeren.
Arrangementspartners
UWV WERKbedrijf, werkgevers, Wajongeren,
re-integratiebedrijven, Loket Leren en Werken
Meer informatie en aanmelding
UWV WERKbedrijf Zuid-Gelderland
Denise van Hoof, Adviseur werkgeversdiensten,
denise.vanhoof@uwv.nl
Alex Thomas, arbeidsdeskundige,
alex.thomas@uwv.nl

25

‘Steeds meer enthousiasme over Wajongwerkt-markt’
Op 8 mei 2012 werd op de werkvloer van het UWV
WERKbedrijf in Nijmegen de vijfde Wajongwerkt-markt
gehouden. Met de markt − sinds 2010 onderdeel van de
reguliere dienstverlening − wil het UWV WERKbedrijf
op de eerste plaats werkgevers en Wajongeren met
elkaar in contact brengen. Maar de markt is ook een
goede gelegenheid om werkgevers voor te lichten over
de voordelen van het in dienst nemen van W
 ajongeren,
aldus Anne Pet (rechts op de foto) en Denise van
Hoof. Zij zijn vanuit het UWV WERKbedrijf als adviseur
werkgeversdiensten verbonden aan het werkgevers
servicepunt en samen eindverantwoordelijk voor de
organisatie van de Wajongwerkt-markt.

Eerst een paar cijfers. Op de Wajongwerkt-markt in mei presenteerden circa 25 werkgevers en re-integratiebedrijven en tegen de
250 bezoekende Wajongeren zich aan elkaar. Het resultaat: 52 interessante contacten. Dat wil zeggen contacten met een staartje,
van een vervolggesprek tot en met werk of een werkervaringsplaats.

naar de Wajongeren die we uitnodigen. Op de Wajongwerkt-markt
lopen daarom alleen Wajongeren rond die in principe aan het
werk kunnen en matchbaar zijn. De werkcoaches zijn ook fysiek
aanwezig op de marktdag. Zo nodig wijzen ze ’hun’ mensen de
weg naar passende werkgevers of een geschikt re-integratiebedrijf en regelmatig worden Wajongeren en werkgevers actief met
elkaar in contact gebracht.’

Belang werkgever?
‘Steeds meer werkgevers raken enthousiast’, beaamt Denise van
Hoof. ‘Dat komt enerzijds door positieve mond-tot-mondreclame.
Maar we doen als UWV WERKbedrijf en werkgeversservicepunt
ook veel aan de voorlichting van werkgevers. De voordelen voor
werkgevers om Wajongeren in dienst te nemen zijn duidelijk uit
te leggen. Dat zijn er eigenlijk twee. Het is natuurlijk financieel
aantrekkelijk om een Wajongere een baan te gunnen. De werkgever betaaldt loon naar de mate waarin de nieuwe werknemer
daadwerkelijk productief is. Daarnaast zijn er ook nog financiële
stimuleringsmiddelen. Als de Wajongere bijvoorbeeld ziek uitvalt,
dan neemt het UWV WERKbedrijf de betaling over. En wanneer
je nog twijfelt, kun je ook eerst een proefplaatsing van maximaal drie maanden aanbieden. De werkgever en de Wajongere
kunnen dan wederzijds kijken of het klikt, terwijl de Wajongere
over de proefperiode zijn uitkering behoudt. Wat het verhaal nog
aantrekkelijker maakt is dat er ook jobcoaching op de werkvloer
kan worden ingezet, meestal door een coach van een extern re-integratiebedrijf, betaald door het UWV WERKbedrijf. De werkgever
heeft bovendien recht op premiekorting via de Belastingdienst.

Breed scala
‘Het paste allemaal maar net op het werkplein’, zegt Anne Pet,
‘er waren dit jaar meer stands en ook de opkomst van de Wajongeren was veel hoger dan vorig jaar. We hebben aan de ene kant
geprobeerd een zo breed mogelijk scala aan werkgevers binnen te
halen, voor elk wat wils. Opvallend is dat de werkgevers die eerder
meededen graag terugkomen. Aan de andere kant kijken we in
overleg met de arbeidsdeskundigen en werkcoaches zorgvuldig
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Het tweede voordeel is minder materieel, maar wint wel aan belang. Steeds meer werkgevers vinden het belangrijk ook het maatschappelijke gezicht van de onderneming te tonen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds belangrijker gevonden
en door Wajongeren in dienst te nemen toon je je sociale gezicht.
Daar is ondernemend Nederland ook gevoelig voor. Als Albert
Heijn landelijk een convenant met het UWV WERKbedrijf afsluit om

‘Mijn baas is relaxt, dus ik kom met plezier
naar m’n werk’
Mitchell van Maasbommel (23) heeft het vaak niet
gemakkelijk gehad en is zelf ook niet altijd de gemakkelijkste geweest. Op de Wajongwerkt-markt
van 8 mei werd hij door UWV werkcoach Angèle
Stad voorgesteld aan jobcoach Frank Vervuurt. Die
wist de geknipte baan voor hem bij betonfabriek
De Hamer. Maar na een kleine maand moest hij er
vanwege privéomstandigheden even uit.
Nu heeft hij zijn leven weer op de rit en mocht hij
terugkomen. Sinds twee weken is Mitchell, met
veel steun van Frank en arbeidsdeskundige Aloys
van der Moolen, begonnen aan de laatste twee
maanden van zijn proefperiode. Als het aan hem
en De Hamer ligt, krijgt hij daarna een halfjaarcontract.
‘Ik moet ook werk hebben voor de omgangsregeling met mijn zoontje van bijna vier maanden’,
zegt Mitchell, ‘die woont bij mijn ex. Dat gaat
goed, we hebben nog geen slaande ruzie gehad,
wel discussie. Ik moet daarmee leren omgaan. Als
ik vroeger in discussie raakte: was het meteen,
whap, in de tegenaanval. Mijn regel is: als je mij
respecteert, respecteer ik jou. Ik kan dus ook niet
zo goed tegen arrogante bazen. Mijn baas hier,
Peter van der Heijden, is gelukkig een relaxte
vent.’

zoveel Wajongeren per winkel te gaan plaatsen, dan merk
je meteen dat een keten als C1000 ook belangstelling toont.’

Win-win
‘Natuurlijk moet je als werkgever wel investeren in medewerkers
die je via de Wajong aanneemt.’ zegt Anne Pet. ‘Net zoals je in
alle andere nieuwe werknemers investeert. Alleen heeft een Wajongere meestal wat extra aandacht en begeleiding nodig. Maar
als de afspraken helder zijn en het klikt dan krijg je er ook echt
wat voor terug, horen we vaak van werkgevers. Een Wajongere in
een supermarkt blijkt bijvoorbeeld heel ontwapenend te kunnen
werken, wat de sfeer in de winkel zeer ten goede komt. Aan een
contract met Wajongeren zit dus altijd naast een zakelijke ook een
sociale en persoonlijke kant. De klik is belangrijk. En om te ervaren
of die er is, is de Wajongwerkt-markt een uitgelezen gelegenheid.
Daar gaan we dus nog wel even mee door, gesterkt door de positieve beoordeling die uit de deelnemersevaluatie blijkt. Niet alleen
de werkgevers zijn enthousiast, ook de meeste Wajongeren zie je
steeds enthousiaster worden tijdens zo’n markt.’

‘Op mijn afdeling maken ze betonnen pijpen. Ik
sta nu nog aan het eind van de lijn, maar ik hoop
alle stappen te leren zodat ik overal kan worden
ingezet. Ik leer gelukkig snel als het om praktische dingen gaat!’
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Wajongerenproject
Hatert Werkt
Opzet
De Wajongeren in de wijk in beeld krijgen: activeren als dat nodig is en begeleiden naar werk
als dat kan (innovatieve dienstverlening).
Van start
Vanaf februari 2012
Capaciteit
Innovatieve dienstverlening: 48 re-integratietrajecten in vier jaar
Arrangementspartners
Actiecentrum Hatert Werkt (Gemeente
Nijmegen, UWV WERKbedrijf Zuid-Gelderland
en welzijnsorganisatie Inter-lokaal) en Job
Coach Connect.
Meer informatie en aanmelding
Actiecentrum Hatert Werkt
Hanneke Geerdink
Couwenbergstraat 143
(024) 329 30 05
hatertwerkt@nijmegen.nl
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Een baan of thuiszitten? Dan is de keuze snel gemaakt
Vogelaar-, kracht- en prachtwijk; Hatert heeft niet te
klagen over opbeurende etiketten. Maar liever daden
dan woorden. In het Actiecentrum Hatert Werkt, hebben het UWV WERKbedrijf, de gemeente Nijmegen en
de welzijnsorganisatie Inter-lokaal hun krachten gebundeld. Bewoners kunnen er terecht met al hun vragen
op het gebied van werk, inkomen en samenleving.
Tegelijkertijd ondersteunt en ontwikkelt het actie
centrum programma’s om doelgroepen verder op weg
te helpen. Vanaf januari 2012 ligt daarbij een accent op
jongeren, onder wie circa 360 Wajongeren.

‘Het ultieme doel van Hatert Werkt is: iedereen aan het werk!’,
zegt UWV werkcoach Hanneke Geerdink. Zij is sinds 2009 verbonden aan het actiecentrum, tot februari van dit jaar voor WW-klanten. Vanaf dat moment coördineert ze de Wajongeren-aanpak in
de wijk. ‘Maar lang niet elke Wajongere is klaar voor regulier werk’,
vervolgt ze, ‘daarom is ons motto voor deze doelgroep: iedereen
in beweging! Bijzonder is dat we de Wajongeren in de wijk dankzij
dit project actief kunnen benaderen en dat er ruimte is om in een
kleine setting te pionieren met innovatieve manieren om de Wajongeren in beweging te krijgen.’

Van de bank
Hatert telt wel erg veel Wajongeren, zou je denken als je de cijfers
ziet, maar dat beeld is vertekend. De wijk biedt onderdak aan De
Winckelsteegh, een woonvoorziening voor, onder meer, kinderen
met verstandelijke handicaps en meervoudige complexe handicaps. Die tellen in de cijfers mee. ‘De meeste van die cliënten
hebben al een vorm van dagbesteding’, zegt Hanneke Geerdink,

’en de kans op arbeidsparticipatie lijkt gering. Maar dat is precies
een van de dingen die ik aan het uitzoeken ben. We willen een
scherp beeld van de Wajongeren in de wijk krijgen. Wie zijn het?
Wat willen en kunnen ze? En hoe kunnen we ze daarbij ondersteunen? Daarvoor voer ik netwerkgesprekken met verschillende
partners in de wijk, een op een, maar ook tijdens netwerkbijeenkomsten. Kortgeleden is het sociaal wijkteam gestart, gevestigd in
het ‘Hart van Hatert’. Ook daarmee onderhoud ik goede contacten.
Belangrijk zijn natuurlijk de contacten met de Wajongeren zelf. De
afgelopen maanden heb ik er ruim veertig uitgenodigd voor een
kennismakingsgesprek over (vrijwilligers)werk en eventuele inkomensondersteuning. Zestien zijn op de uitnodiging ingegaan. Vijf
daarvan zijn aan het werk, mede dankzij onze bemiddeling, en elf
klanten zijn aangemeld voor een speciaal op Hatertse Wajongeren
gericht re-integratietraject naar werk. Maar ik heb ook jongeren
geholpen vrijwilligerswerk te vinden of ze doorverwezen naar
andere organisaties. Als ik merk dat er een collectieve behoefte
bestaat, bijvoorbeeld aan sporten, dan heb ik de ruimte om daar
iets voor te organiseren. Het project loopt eigenlijk nog maar kort,
maar voor Wajongeren die van de bank af willen, kunnen we dus al
echt iets betekenen. In de nabije toekomst stappen we overigens
nog veel actiever af op de Wajongeren in de wijk.’

Eerst de baan
Verantwoordelijk voor de uitvoering van het re-integratietraject
dat Hanneke Geerdink noemt, zijn Frank Vervuurt (links op de
foto) en Jouk Nijenhuis, jobcoaches en directeuren van Job Coach
Connect, een re-integratiebedrijf met stevige wortels in Nijmegen.
‘Met het UWV WERKbedrijf hebben we voor deze ‘innovatieve
dienstverlening’ voorlopig financieringsafspraken gemaakt voor
vier groepen van twaalf Wajongeren. Een groep per jaar’, vertelt
Frank Vervuurt. ‘Wat we bieden is een baan, coaching op het werk
en een dag per week een praktische assistentenopleiding op Mboniveau (AKA1). Onderdeel van die opleiding is een empowermenttraining, gegeven door Perry Ubuda, voormalig kickbokskampioen
en een icoon voor de Nijmeegse jeugd. Wat onze aanpak uniek
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‘Aanpakken wat je pakken kunt’
‘Als je als Wajongere thuis zit en je wilt aan het
werk, dan moet je er vaak zelf achteraan gaan’,
is de ervaring van Marvin Tepy (23). ‘Bij sommige
jobcoaches moet je het eerst zelf uitzoeken. Het
geluk is dat Frank Vervuurt en Jouk Nijenhuis daar
actiever in zijn. Die hebben me goed geholpen.’

maakt is dat wij de jongeren vanaf dag één een baan aanbieden.
Een re-integratietraject bestaat vaak uit een lange aanloop, waarna de jongeren vooral zelf op zoek moeten naar werk. Door dat
om te draaien, vergroot je het vertrouwen van de – vaak heel praktisch ingestelde – Wajongeren in zichzelf en in het traject.’
‘De acquisitie van banen is dus een belangrijk deel van ons werk,‘
vult Jouk Nijenhuis aan: Social Recruitment noemen we dat. Frank
en ik komen allebei uit Nijmegen en we vinden die banen vooral in
onze eigen netwerken. Van een werkgever, willen we precies weten wat voor iemand hij zoekt. Vervolgens leggen wij de vacature
voor aan de Wajongere die het beste in dat profiel past. We beginnen altijd met een proefplaatsing van twee maanden, maar we
proberen steeds de afspraak te maken, dat als iemand voldoet, de
werkgever hem of haar ook een contract aanbiedt voor minimaal
een half jaar en voor minimaal het aantal uren van de proeftijd.
We maken dus hele transparante afspraken. En dat werkt. Van de
kandidaten die we eerder benaderden, zijn er al vier aan de slag
en van de elf kandidaten die in beeld zijn voor de eerste lesgroep
die in november begint, zijn al twee Wajongeren op proef aan het
werk bij verschillende bedrijven.’
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‘Door een bezoek aan het actiecentrum, kwam ik
in contact met project Hatert Werkt. Job Coach
Connect wist werk op de broodafdeling van de
Emté supermarkt hier in de wijk. Daar hadden we
een gesprek van twintig minuten en toen wilden
ze me eigenlijk niet aannemen. Frank heeft laten
weten dat we het daar niet mee eens waren,
omdat ik in principe wel geschikt was voor die
functie. Ik kon ook een referentie opgeven. Ik heb
gewerkt bij Bakker Bart in Asten. Een paar dagen
daarna kregen we het bericht dat ik toch aan de
slag mocht gaan. Ik draai nu eerst twee maanden mee en ik krijg regelmatig een compliment
van mijn bedrijfsleider. Over anderhalve maand
beslist Emté of ik een halfjaarcontract krijg.’
‘Ik hoop dat ik hier over een jaar nog steeds
werk. Dat is mijn ambitie nu. Voor mij is werken
aanpakken wat je pakken kan. Ik heb een certificaat en een diploma timmeren, maar de bouw is
sowieso moeilijk op dit moment. En de Emté is
op loopafstand en het werk gezellig met fijne collega’s. Dit weekend mag ik mee met het jaarlijkse
bedrijfsuitje.’

Used Products Nijmegen
Opzet
Detailhandel Used Products heeft voor 24 uur
per week een Wajongere in dienst, zonder
bijzondere voorzieningen zoals jobcoaching. De
winkel ontvangt ook geen aanvullende subsidie
op de loonkosten. De Wajongere ontvangt
vanuit de Wajong € 250,- per maand bovenop
de € 450,- die hij bij Used Products verdient.
Daarmee worden zijn inkomsten opgetrokken
tot het wettelijke minimummaandloon.
Van start
Juni 2012
Capaciteit
Wanneer er vacatures zijn, staat Used Products
in principe open voor Wajongeren.
Arrangementspartners
Used Products Nijmegen en
UWV WERKbedrijf Zuid-Gelderland
Meer informatie
UWV WERKbedrijf Zuid-Gelderland
alex.thomas@uwv.nl
Used Products Nijmegen
Bloemerstraat 70-72
6511 EL Nijmegen
(024) 324 93 90
nijmegen@usedproducts.nl
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‘Een Wajongere is een medewerker als ieder ander’
Een paar jaar geleden maakte Cock van Til (53) min of
meer noodgedwongen een carrièreswitch. Boventallig geworden bij Kodak, waar hij als verkoper werkte,
oriënteerde hij zich op iets nieuws. Hoewel hij geen
ervaring had in de detailhandel viel zijn keuze op het
winkelierschap. In de Nijmeegse Bloemerstraat opende
hij als zelfstandige een filiaal van Used Products.’Ik zag
de donkere economische tijden aankomen’, zegt Van Til,

Principe
‘Een maand of drie geleden had ik een vacature, eigenlijk voor een
voltijdbaan. Die heb ik aangemeld bij het UWV WERKbedrijf. Dat
heeft toen een paar kandidaten voorgesteld, onder wie Rutger. Ik
had al eerder wat met Wajongeren gedaan, dus ik zei: laat maar
komen, we kijken gewoon. De beperking vind ik niet zo belangrijk, het is veel interessanter wat iemand kan. Hoewel, ik wil wel
een beetje weten wie ik in huis haal. Ik heb ook wel eens iemand
gehad die was sterk autistisch. Dat werkt uiteindelijk niet in de
omgang met klanten en collega’s. Ik wil niet iemand aannemen
die alleen maar één ding kan. Als je hier werkt doe je in principe
alle disciplines: inkoop, terugkoop, verkoop.’

‘een goed klimaat voor een pandhuis en winkel in tweedehands goederen.’ En het loopt goed: ‘al kan het altijd
beter’. Hij werkt er samen met zijn zoon fulltime en
wordt bijgestaan door Nick (20 uur) en Rutger (24 uur).
Rutger werkt nu een paar maanden bij Used Products
en heeft een aanvullende Wajong-uitkering.
’Het is niet echt beleid om Wajongeren aan te nemen’, zegt Cock
van Til, ‘maar zoals veel ondernemingen in de detailhandel kunnen
we ons geen dure arbeidskrachten veroorloven. Als we een vacature hebben, zoeken we mensen die geschikt zijn en betaalbaar.
Dan kom je bijna automatisch uit op jongeren. Maar als hier iemand binnenkomt met een IT-opleiding op HBO-niveau en die wil
op dat niveau verdienen, dan moet ik sorry zeggen. Jongeren die
stage willen lopen en Wajongeren vormen dus een interessante
– en grote – doelgroep om personeel uit te rekruteren. En als het
werkt is het voor drie partijen gunstig: voor het UWV WERKbedrijf
dat deze mensen wil plaatsen, voor de werkgever die een goede
en betaalbare kracht zoekt en voor de Wajongere die graag wil
werken.’
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‘Rutger is hier nu een maand of twee. Hij heeft eerst een dagje
meegedraaid en toen heb ik hem in eerste instantie een halfjaarcontract aangeboden, een soort testperiode, maar zoals het
nu gaat is Rutger een blijvertje. Een van zijn belangrijkste pluspunten is dat hij technische aanleg heeft. Er worden hier veel
audio-apparaten, telefoontjes, computers, muziekinstrumenten en
gameconsoles aangeboden. Affiniteit met de producten die we inkopen en verkopen is een voorwaarde om hier te kunnen werken.
Rutger heeft dat, hij kan de spullen goed beoordelen. Hij is van
jongs af aan met computers in de weer en hij speelt basgitaar. Ik
merk ook aan Rutger dat hij er zin in heeft, en als je iets doet wat
ook een beetje je hobby is, werkt het een stuk makkelijker.’

Energie
Zo je al van een beperking kunt spreken, heeft Rutger er maar
één. Hij moet niet langer dan 24 uur per week werken. We hebben zijn uren verdeeld over vier dagen, zodat hij zijn energie daarover kan verdelen. Als je hem meer of langer laat werken zie je
op een gegeven moment dat hij op is. Binnen die 24 uur doet hij
zijn werk als iedere andere goede werknemer, geconcentreerd en
met plezier. De vacature heb ik eenvoudig opgesplitst en nog iemand – een bekende – aangenomen. Ik behandel Rutger ook niet

Vrijheid en structuur
Na het halen van zijn HAVO-diploma in 2011 zit
Rutger Vuister (19) in een overbruggingsperiode.
In september 2013 wil hij aan een vervolgopleiding beginnen: ‘Iets in de technische hoek, want
ik ben eigenlijk een vrij dikke nerd’, zegt hij met
een halfironische glimlach.
Rutger had al verschillende baantjes. Sommigen
stopten door pech, een enkele hield hij zelf voor
gezien: ‘Ik vind het belangrijk dat het ook op het
persoonlijke vlak klikt en dat iedereen met wie ik
werk ook goed werk wil leveren. Ik kan niet even
goed met iedereen opschieten.’
‘Used Products is een one in a million shot. Mijn
baas en collega’s zijn ontzettend aardig en ik heb
hier snel veel verantwoordelijkheid gekregen.
Er zijn niet veel plekken waar je dingen mag
inkopen met andermans geld. In deze baan vind
ik precies de goede combinatie van vrijheid en
structuur.’
‘Ik ben niet snel moe en ik kan ook goed verschillende dingen tegelijk doen, maar na een uur of
zes raakt mijn energie wel op. Met mijn 24 uur
heb ik bovendien tijd voor mijn huishouden en de
oriëntatie op een studie.’

anders dan een ander, dat is ook niet nodig. Als dat zou moeten
dan krijg je toch rare verhoudingen binnen je personeelsbestand.’

Gewoon
‘Het contact met het UWV WERKbedrijf is gewoon, zakelijk en beperkt’, besluit Cock van Til, ‘en Rutger heeft ook geen externe jobcoach. Dat is volgens mij wel aangeboden, maar we zijn hier nogal
hands-on. De werkbegeleiding die nodig is, geven we gewoon zelf.
Overigens, Rutger staat volledig op mijn loonlijst voor de 24 uur
dat hij hier werkt. Ik wil het niet als iets speciaals zien. We hebben
een Wajongere in dienst met een lichte beperking, die werkt bij
ons voor zoveel uur en als hij voldoet, dan voldoet hij. Ik denk dat
er binnen het MKB veel meer belangstelling is voor Wajongeren
waarbij het op deze manier loopt: zo gewoon mogelijk. Wanneer
iemand apart of intensief gecoacht moet worden, dan kost dat
veel tijd en je krijgt medewerkers in een uitzonderingspositie. Ik
denk niet dat we daar in het MKB op zit te wachten.’

‘Over een half jaar werk ik hopelijk nog hier en
ben ik op het goede pad met het vinden van een
studie. Over een jaar hoop ik rond deze tijd in het
buitenland te zitten, ergens een lekker zomerfestivalletje of zo, en daarna verwacht ik aan mijn
studie te beginnen.’
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Feiten & cijfers 2
Overzicht van het aantal Wajongeren per gemeente in de arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland
101 (6%)

Beuningen

90 (5%)

Druten

105 (6%)

Groesbeek

63 (4%)

Heumen
Millingen Aan De Rijn

22 (1%)

Mook En Middelaar

18 (1%)
1034 (63%)

Nijmegen
20 (1%)

Ubbergen

150 (9%)

Wijchen
70 (4%)

Overigen

Dienstverbanden van 2011 en het eerste halve jaar
van 2012. Arbeidsmarkt Regio Zuid-Gelderland
zelfstandige
arbeid
< 0,5 jaar
2
0,5- 1 jaar

Wajongeren die actief worden begeleid naar werk.
Arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland

300

nWajong

250

19

263

oWajong

200

101

150
11
uitzendwerk
onbepaalde tijd

115

100

11
≥ 1 jaar

118

100

50

84
57

59

52
25

0
re-integratie

scholing

werk

werk beschut

Toelichting:
oWajong: de categorie van jonggehandicapten die vallen onder het wettelijk regime vòòr 1 januari 2010.
nWajong: de categorie van jonggehandicapten die vallen onder het wettelijk regime na 1 januari 2010.
Een grote groep Wajongeren is nog aan het studeren, of heeft momenteel vanwege verschillende redenen (tijdelijk) geen mogelijkheden.
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Hotel Millings Centrum
Opzet
Hotel Millings Centrum heeft een Wajongere in
dienst. Vooralsnog op basis van een (tweede)
jaarcontract. De intentie is dat op termijn om te
zetten in een vast dienstverband.
Van start
nvt
Capaciteit
Geen expliciet beleid om Wajongeren aan te
nemen. Bij eventueel passende vacatures in
keuken, bediening of huishoudelijke dienst
komen Wajongeren wel in beeld.
Arrangementspartners
Hotel Millings Centrum en
UWV WERKbedrijf Zuid-Gelderland
Meer informatie
Hotel Millings Centrum
Adrie Hendriksen,
info@millingscentrum.nl
UWV WERKbedrijf Zuid-Gelderland
Boudewijn Borghuis,
boudewijn.borghuis@uwv.nl
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‘Een Wajongere moet wel in het personeelsplaatje passen’
Een evenwichtig samengesteld personeelsbestand
is een van de kurken waarop Hotel Millings Centrum
drijft. Daarvan is eigenaar Adrie Hendriksen (47) overtuigd. En ongelijk heeft hij niet. In de zeven jaar dat
hij het hotel – inderdaad in het centrum van Millingen
aan de Rijn – nu uitbaat is het niet alleen fraai gereno-

beginnen. Dat ging eigenlijk heel goed. Dus toen ze begin vorig
jaar achttien werd en met Talita Koemi stopte, heb ik samen met
Kimberly en haar arbeidsdeskundige bij het UWV WERKbedrijf
Zuid-Gelderland, Boudewijn Borghuis, een gesprek gehad of ze
hier niet fulltime aan de slag zou kunnen. We hebben de voor- en
nadelen voor haar en voor mij op een rijtje gezet. Kimberly wilde
wel weer naar school, maar dat leek net een stapje te ver voor
haar. Toen hebben we gezegd, ga gewoon beginnen, dan kijken
we hoe het loopt, school kun je altijd nog doen.’

veerd (‘maar het duurt nog wel zeven jaar voor het af
is, als het al ooit helemaal afkomt’), het heeft ook een
flinke omzetgroei doorgemaakt. De juiste persoon op
de juiste plek, is het credo van Adrie Hendriksen. En
een goede mix van vaste krachten en parttimers en
van medewerkers die zelfstandig vooruitdenken en
medewerkers die het beste functioneren met duidelijke
opdrachten.
Een van zijn gewaardeerde medewerkers is de negentienjarige
Kimberly van Marwijk. Een paar jaar geleden begonnen als oproepkracht voor de huishoudelijke dienst op zaterdag, heeft ze
sinds mei 2012 haar tweede jaarcontract voor vijf dagen per week.

Talita Koemi
‘Ik heb geen beleid om Wajongeren aan te nemen’, vertelt Adrie
Hendriksen. ‘Kimberly is min of meer toevallig op mijn pad gekomen. Ze werd me aangeraden door iemand hier uit het dorp die
leerlingen vervoert. Kimberly zat in Nijmegen op de Talita Koemi
school voor speciaal en voortgezet onderwijs. Hij vertelde: ik heb
steeds een hele goede meid in de auto, die moet je eens een keer
bij je laten werken. Zodoende heb ik Kimberly uitgenodigd en na
een gesprek heb ik haar aangeboden hier als oproepkracht te
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Meevaller
Op doorsneedagen kan de huishoudelijke dienst het met twee medewerkers af. De eerste collega begint om zeven uur en heeft de
verantwoordelijkheid het hotel te openen en de dag zelfstandig
op te starten. Om acht uur komt de tweede collega en die hoort
wat er van hem of haar wordt verwacht. ‘Kimberly had ik in de
tweede categorie ingeschaald’, vervolgt Adrie Hendriksen. ‘Ik zag
haar niet zelfstandig om zeven uur beginnen en zijzelf ook niet.
Maar sinds een half jaar of zo opent zij om zeven uur en start de
boel op, zet het ontbijt voor de gasten klaar en neemt eventuele
telefoontjes aan. Ze checkt ook gasten uit. De rekening is dan al
klaar, maar gasten kunnen pinnen of contant betalen en Kimberly
kan dat afhandelen. Zolang er geen onvoorziene zaken op haar
pad komen, gaat dat prima. En mocht er iets voorvallen dat van de
dagelijkse routine afwijkt, bijvoorbeeld een gast met een lastige
vraag over de rekening, dan belt ze me, zoals elke medewerker die
er even niet uitkomt. Ik ben dan zo beneden en neem het stokje
van haar over. Een jaar geleden hadden we geen van beiden gedacht dat Kimberly deze verantwoordelijkheid zou aandurven. Het
is gewoon een mooie meevaller, voor haar én voor mij.’

Heel makkelijk
Als er vacatures zijn, sta ik voor iedereen open, maar ik let er
goed op dat de opbouw van het personeel evenwichtig blijft. Een
nieuwe medewerker moet wel in het personeelsplaatje passen.
Een paar maanden geleden − ik was op zoek naar nog een vaste

‘Ik ben een gelukkig mens’
Kimberly van Marwijk (19): ‘Sinds een half jaar
open ik ’s ochtends het hotel op de dagen dat ik
werk. In het begin vond ik het nog wel een beetje
eng. Om zeven uur en helemaal alleen. Maar ik
ging gewoon lekker rustig mijn gang en kon mijn
eigen tempo bepalen. Je doet de dingen ook in
een vaste volgorde. Als dat eenmaal in je hoofd
zit dan is het makkelijk.’
‘Ik doe de huishouding, ’s ochtends het ontbijt
klaarzetten, de kamers poetsen en de was verzamelen. Soms helpen we de bediening. Bijvoorbeeld als er een bus met lunchgasten komt. Het
werk is heel erg divers, dat vind ik zeker leuk.
Het leukste vind ik het ontbijt klaarzetten en de
kamers poetsen. Ik vind het wel lekker om mijn
eigen ding te doen, geen gezeur aan mijn kop,
inderdaad. Ik heb niet zoveel contact met de
gasten. Die komen om acht uur naar beneden en
dan staat het ontbijt klaar.’

medewerker voor de huishoudelijke dienst − bood het UWV WERKbedrijf me een kandidaat aan die net iets teveel begeleiding nodig had. Als ik haar collega daar ’s ochtends mee belast, kan die
haar werk niet meer optimaal doen. Dus heb ik de bal weer terug
gelegd. Wat je je moet realiseren als je een Wajongere in dienst
neemt – maar eigenlijk gaat dat op voor iedereen: je moet iemand
geen bevoegdheden en taken geven die hij of zij niet aankan. Dat
is voor de werknemer niet goed, maar ook voor jou als ondernemer niet. De juiste persoon op de juiste plaats, dat is het streven.
Ook in die zin verschilt Kimberly niet van enige andere werknemer.
Als je van te voren al rekening houdt met de dingen waarmee je
iemand niet moet belasten, dan is het allemaal heel makkelijk.’

‘Ik heb mijn school afgemaakt met een certificaat. Daar ben ik afgegaan toen ik achttien was.
Ik wilde wel verder leren, iets met koken of de
horeca, maar dat kon daar allemaal niet. Nu vind
ik het nog wel leuk om thuis te koken. Ik heb het
hier heel erg naar m’n zin. Dus wat ik nu doe, wil
ik graag blijven doen. Ik denk ook nog niet na of
ik hier iets anders zou willen, in de keuken of de
bediening bijvoorbeeld. Nee, ik ben een gelukkig
mens zo!’
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Buzzfacts Mediacollege
Opzet
Buzzfacts Mediacollege is een intern opleidingsinstituut van Buzzfacts Publishers &
Mediagroup B.V. (BP&M) in Nijmegen. Jongeren
met minimaal MBO-denkniveau worden daar
in negen tot twaalf maanden getraind voor
een functie als mediaseller. De opleiding is
ontwikkeld samen met John Bindels van EBS
Trainers & Mental Coaches, die de studenten
ook coaching en mentale training geeft.
Van start
Januari 2012 met de eerste opleidingsgroep van
zes Wajongeren.
Capaciteit
Circa 24 leerlingen per jaar (zes per kwartaal),
voornamelijk Wajongeren, maar ook andere
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt,
onder wie vroegtijdig schoolverlaters.
Arrangementspartners
Buzzfacts Publishers & Mediagroup B.V. , EBS
Trainers & Mental Coaches, UWV WERKbedrijf
(Nijmegen, Arnhem, Tiel en Den Bosch ) en de
gemeenten Nijmegen, Beek-Ubbergen, Wijchen
en Beuningen.
Aanmelding
Via UWV WERKbedrijf Zuid-Gelderland:
alex.thomas@uwv.nl
Direct bij de werkgever:
info@buzzfactsmediacollege.nl
Meer informatie
Buzzfacts Publishers en Mediagroup B.V
Marsha Laijan, coördinator Buzzfacts
Mediacollege m.laijan@bp-m.nl
EBS Trainers & Mental Coaches
John Bindels
info@ebst.eu
www.johnbindels.nl
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‘De energie die je in deze leerlingen steekt, krijg je terug’
De oorsprong van het Buzzfacts Mediacollege ligt bij
de onomwonden vraag van arbeidsdeskundige Alex
Thomas van het UWV WERKbedrijf aan de directeur/
CEO van Buzzfacts, Heltjo Brinkman: Wij hebben Wajongeren die misschien goed in jouw bedrijf passen, wil je
dat niet een keer proberen? ‘Nu ben ik een overtuigd
maatschappelijk verantwoord ondernemer’, zegt Heltjo
Brinkman, ‘dus die vraag was aan het goede adres.’
‘Toevallig had ik op dat moment, medio 2011, contact met re-integratiecoach John Bindels’, zegt Heltjo Brinkman. ‘Samen kwamen
we al snel tot de conclusie dat het niet voldoende was om iets
goeds te doen voor een paar individuele Wajongeren, we wilden
het professioneel aanpakken. Het resultaat: een intern opleidingsinstituut waarin jaarlijks circa 24 kansarmen op de arbeidsmarkt
zich kunnen ontwikkelen tot mediasellers op MBO-niveau. We
zijn pas in januari 2012 met de eerste groep leerlingen begonnen,
maar ik durf nu al te zeggen dat het leeuwendeel van de huidige
kandidaten straks na de opleiding een prima inzetbare medewerker zal zijn.’

Triple-winsituatie
Het opleiden van ‘eigen’ professionele medewerkers die zowel
vakinhoudelijk als qua bedrijfscultuur een sterke binding met
Buzzfacts hebben, is een belangrijk, maar niet het enige motief
om met de Wajongeren in zee te gaan. ‘Buzzfacts neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid’, zegt John Bindels. Terwijl het
bedrijf alle kennis, menskracht en faciliteiten inbrengt voor de vakopleiding, zorgt hij voor het stukje extra jobcoaching. ‘We spreken
de kandidaten aan op wat ze kunnen, niet op hun beperking. Dat
is voor de meeste leerlingen al een nieuwe ervaring. Het helpt
ze hun zelfvertrouwen op te bouwen. Dat zelfvertrouwen groeit

helemaal als blijkt dat ze echt dingen leren. Het Buzzfacts Mediacollege is wat ons betreft een win-win-win-situatie: de leerlingen
zelf krijgen de kans om reëel aan het arbeidsproces en de samenleving deel te leren nemen. Het bedrijf krijgt de beschikking over
goed opgeleide en loyale medewerkers – die je anders met een
lantaarntje op de arbeidsmarkt moet zoeken. En, last but not least,
kan het UWV WERKbedrijf dankzij dit arrangement een aanzienlijke groep Wajongeren duurzaam naar werk toe leiden.’

Werkplezier
‘Het is mooi om te zien wanneer leerlingen er achter komen dat
ze iets kunnen wat ze nooit voor mogelijk hebben gehouden, en
dat ze daar nog plezier in hebben ook’, aldus directieassistente
Marsha Laijan. Ze werkt drie dagen en daarbinnen is ze bijna fulltime bezig met de coördinatie van het mediacollege. ‘Het succes
van de leerlingen straalt uit naar het hele bedrijf’, constateert zij:
‘Vooral de medewerkers die in het begin het meest huiverig waren
over de komst van Wajongeren, beleven plezier aan elke vordering
van deze groep van nieuwe collega’s. In de januarigroep worden
in deze fase van de opleiding de eerste echte successen geboekt
– soms nog hele kleine – door kandidaten die in het begin met
argusogen werden bekeken. Deze leerlingen zijn binnen een half
jaar zo getraind, gekneed, gecoacht en mentaal sterk gemaakt dat
ze al heuse stappen aankunnen in de praktijk. Dankzij de mentoren
en de betrokken trainers uit het hele bedrijf, niet alleen van sales,
maar ook redacteuren en vormgevers. Als je gaandeweg vaststelt
dat je met zijn allen een groep waardevolle collega’s aan het opleiden bent, dan doet dat de bedrijfscultuur goed. Het succes van
de leerlingen heeft binnen het bedrijf duidelijk meerwaarde. Het
geeft hoop en kracht. De energie die we in deze leerlingen steken,
krijgen we dus dubbel en dwars terug.’

Volmondig ja
Een positief verhaal, maar hebben er tijdens het hele proces dan
helemaal geen beren op de weg gelegen? ‘Twee dingen hebben
we in het begin niet helemaal goed ingeschat’, is het antwoord
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Niet geschoten is altijd mis

van Heltjo Brinkman daarop: ‘Op de eerste plaats de organisatie
van het mediacollege zelf. Tijdens het maken van de plannen hebben we ons ambitieniveau steeds verder opgeschroefd. In feite
hebben we een onderwijsbedrijf binnen ons bedrijf opgericht. Om
dat ook echt goed voor elkaar te krijgen is daar veel meer tijd in
gaan zitten dan aanvankelijk gedacht. Wat ook stroever verliep
dan ingeschat, was de interne acceptatie. De vraag werd gesteld:
moeten we wel zo sociaal doen in een tijd dat ook de uitgeversbranche economische tegenvallers moet incasseren? Er is het nodige mentale kneedwerk voor nodig geweest om alle collega’s er
van te overtuigen dat het mediacollege iets is dat we desondanks
kunnen en moeten doen. Maar wat aan de andere kant veel positiever verloopt dan verwacht, is de uiteindelijke acceptatie in
de organisatie. Dankzij het succes van de opleiding en de nieuwe
energie die de leerlingen met zich meebrengen, horen het mediacollege en de leerlingen er nu helemaal bij. Dus als je zou vragen:
zouden we andere bedrijven adviseren dit ook te doen? Dan is
mijn antwoord een volmondig: ja!’
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Marjoke Muis (20) hoort bij het eerste groepje
leerlingen dat in januari 2012 aan de opleiding
tot aspirant mediaseller begon. Zij heeft inmiddels twee van de vier certificaten op zak: ‘Wat
ik positief vind, is dat ze echt moeite doen voor
de opleiding. Ze nemen de tijd voor je en ze zijn
flexibel. Zoals nu bij mij. De brailleleesregel van
mijn computer werkt niet meer goed, dus kan ik
even niet bellen. Het UWV WERKbedrijf zoekt nu
uit wie de vervanging kan financieren en intussen
hoef ik alleen aan de theorie mee te doen.
Eigenlijk was ik aan het solliciteren bij bakkerijen
– Ik ben een actief persoon, ik loop en beweeg
graag – maar daar werd ik steeds afgewezen.
Door mijn visuele handicap ben ik langzamer dan
andere kandidaten. Mijn werkcoach van het UWV
WERKbedrijf kwam hiermee. Ik had mijn bedenkingen, maar ik dacht: niet geschoten is altijd
mis. Gelukkig maar. Het Buzzfacts Mediacollege
bevalt me heel erg goed.
Ik hoop dat mijn software het binnenkort weer
helemaal doet en dat ik volgend jaar gewoon bij
Buzzfacts werk. Ik blijf wel een beetje rondkijken.
De intentie van BP&M is dat je na de opleiding
voor minimaal een half jaar een baan krijgt. Dus
het is niet zeker of ik na juni 2013 kan blijven.
Bovendien: ik houd van verandering!’

Werkgevers en UWV WERKbedrijf
samen sterk voor werk Wajongeren

In goede banen Werkgevers en UWV WERKbedrijf samen sterk voor werk Wajongeren

In goede banen

Arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland

Arbeidsmarktregio Zuid-Gelderland

