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Voorwoord 

Op 28 september 2018 vond er in Den Hoorn bij Werkse! een sympo-

sium plaats ter afronding van het onderzoek naar de ervaringen van 

mensen met een arbeidsbeperking met werk. 

Tijdens dit symposium werden de uitkomsten van het onderzoek ge-

presenteerd en zijn de aanwezigen aan de slag gegaan om de aanbe-

velingen uit het onderzoek om te zetten in een praktische agenda. 

In drie verschillende workshops zijn sociale partners, uitvoerders en 

beleidsmakers aan de slag gegaan om er voor te zorgen dat de aanbe-

velingen in de arbeidsmarktregio Haaglanden ook echt tot een verbe-

tering leiden in de praktijk van de Banenafspraak. 

 

Dit verslag is een terugblik op het symposium maar niet de afsluiting 

van het onderwerp. De resultaten van de workshops staan ook be-

schreven in dit verslag en zijn veel eerder juist het begin van een 

nieuwe fase: nu moeten de goede voornemens omgezet worden in da-

den. 

Je ontvangt dit verslag omdat je als deelnemer aanwezig was op het 

symposium, of omdat je op een andere manier belangstelling getoond 

hebt voor de resultaten van het onderzoek.  

Dit verslag vormt dan ook een eenheid met de twee publicaties die het 

licht zagen tijdens het symposium: het eindrapport van het onderzoek 

en de verhalen van de mensen die tijdens het onderzoek gevolgd zijn. 

 

 
Deelnemerslunch 

Ik wens je dan ook veel leesplezier, veel inspiratie en zo mogelijk nog 

meer daadkracht om met de inzichten uit het onderzoek aan de slag 

te gaan. 

 

Remco Herfst 

Manager regionale samenwerking, Arbeidsmarktregio Haaglanden    
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Impressie 

Een prachtige nazomermiddag (eind september). Een toplocatie 

(Werkse! in Delft). En geweldige koffie van Gebaarista (waar je je fa-

voriete koffie bestelt middels handgebaren). Wat heeft een mens 

nog meer nodig? Nou, een paar goede sprekers over mensen met een 

afstand met de arbeidsmarkt, of, zoals één van de sprekers zegt ‘de 

arbeidsmarkt heeft een afstand tot mensen’, en gretig publiek.  

 

 
Gebaarista's  

Welkom 

Cor van der Wel, directeur van Werkse!, heet iedereen welkom. Stil-

zitten is ook niets voor mij, zegt hij.  

 

 
Cor van der Wel 

https://circl.nl/update/primeur-in-circl-koffiecorner-met-gebaarista
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Remco Herfst, secretaris van Werkbedrijf Haaglanden en manager van 

het Regionaal Projectbureau Haaglanden, vertelt over het onderzoek 

onder begeleiders en mensen van Werkse! Toen Werkbedrijf Haaglan-

den begin 2015 van start ging, is bijna gelijktijdig het onderzoek be-

gonnen, het klanttevredenheidsonderzoek onder werknemers die, we 

noemen het voor het gemak nog maar even zo, een afstand hebben 

tot de arbeidsmarkt. Hanzehogeschool Groningen ging met deze op-

dracht aan de slag.  

 

Het onderzoek 

Spreker Leni Beukema, onderzoeker en lector duurzaamheid aan de 

Hanzehogeschool, heeft 2,5 jaar onderzoek gedaan naar de ervaringen 

van mensen die duurzaam geplaatst zijn bij een werkgever. De aanpak 

van het onderzoek was praktijkgericht, longitudinaal en kwalitatief. Er 

is gesproken met de collega’s en ook met de ouders; dit werd na 1 jaar 

herhaald. Hier kwam de publicatie Stilzitten is niets voor mij uit. Een 

verhalenbundel met 22 verhalen uit de praktijk.  

Wat is het belang van werk? Nou, je zelfstandigheid behouden, een 

steentje bijdragen aan de maatschappij, erbij horen, jezelf ontwikke-

len. Wat opviel bij het onderzoek naar de duurzaamheid van de func-

ties is, dat er vaak sprake is van discontinuïteit, veel mensen worden 

van de een naar de andere functie gestuurd, en daar komen de tijde-

lijke contracten ook nog eens bij.  

 
Leni Beukema 
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‘Chronisch gaat niet over’ 

Het blijkt dat niemand van de doelgroep op eigen kracht een baan 

weet te vinden of te behouden. Professionals blijven nodig. Conti-

nuïteit gedurende de loopbaan is van groot belang. En passant geeft 

Leni een compliment ‘Werkse! doet dat goed’.   

Wat voor soort werk passend is? Er moet voldaan worden aan tempo, 

tijden en ruimte. Werk met toegevoegde waarde. Mensen moeten het 

gevoel hebben dat het belangrijk is dat ze er zijn, en dat ze gemist wor-

den als ze er niet zijn. Voorts zijn erkenning en acceptatie heel belang-

rijk. Er moet ook regelruimte zijn: niet alleen wisseling in tempo maar 

ook de ruimte, de werkplek, doet er toe. De werkgever moet rekening 

houden met de beperking, soms houdt de ontwikkeling gewoon op. 

‘Chronisch gaat niet over’, aldus Leni.  

Wat de werknemer zélf betreft, er moet enig reflectief vermogen zijn, 

het kunnen erkennen van je beperking, wat kan je wel, wat kan je niet. 

Erover blijven praten en je grenzen aangeven.  

Al met al is begeleiding op de werkplek heel belangrijk, er moet ge-

praat worden over de loopbaan. Het thuisfront speelt hierin ook een 

cruciale rol.  

 

Hoe doe je dat als werkgever, inclusief worden? 

De werkgever moet de verbinding aan gaan met de werknemer. Doet 

hij dat niet dan moet de gemeente aandacht blijven besteden aan de 

werknemer en de werkgever. De gemeente is in de lead als het gaat 

om het organiseren van betrokkenheid. Er moet een balans zijn in be-

scherming enerzijds en participatie anderzijds. En de vraag ‘wie is nou 

eigenlijk de werkgever?’ moet beantwoord worden.  

Op Remco’s vraag wat Leni het meest heeft geraakt is het ferme ant-

woord: ‘De enorme lol die we hadden, ik zie het zo dat we allemaal 

een beperking hebben. Na de gesprekken gingen we fluitend weg.’ 

 

Catch the fish 

Wie ook bijna fluitend opkomt, is Peter van Hobbelen. Voor hem is het 

verhaal van Lenie een ‘feest der herkenning’. Een groot deel van zijn 

carrière ging niet over mensen, het was duidelijk dat hij daar op een 

gegeven moment naar verlangde. Peter startte in 1997 bij een sociale 

werkvoorziening als interim manager, later werd hij directeur. Peter 

laat zien waar hij voor staat én waar hij op loopt, de Emma veiligheids-

schoen. Peter noemt het zijn beschutte schoenen, want gemaakt op 

een beschutte werkplaats. De naam Emma, die gegeven is aan Emma 

Safety Footwear, komt van de Emma Staatsmijn. De Nederlandse 
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Staatsmijnen zijn in het verleden diverse initiatieven gestart, waaron-

der een schoenenfabriek, om voormalige mijnwerkers aan geschikt al-

ternatief werk te helpen. 

 
Peter Hobbelen 

Beperking is talent 

Na het faillissement nam Peter Emma over, dat was in 2012. Er waren 

toen 100 medewerkers en er was 12 miljoen omzet. Vijf jaar later wer-

ken er 200 medewerkers, van wie veel in de participatie, en is de om-

zet 22 miljoen. Alsof dit verhaal al geen bewondering wekt, gaat Peter 

rustig, maar met heel veel enthousiasme, verder met vertellen dat hij 

een elektronicabedrijf overnam waar o.m. De Quooker gemaakt 

wordt. Als je bedenkt dat dit het luxe segment is, dan is het des te leu-

ker om te weten dat de belangrijke eindfase van de Quooker gecon-

troleerd wordt door een medewerker met autisme. In dit geval is zijn 

beperking zijn talent! Peter vindt dat je beter kunt kijken naar proces-

sen en taken en daar mensen op inzetten, dan alleen kijken naar een 

cv. Hij ziet dan dat er 110% productiviteit mogelijk is.  

 

Vooroordelen 

Peter ziet het zo, de arbeidsmarkt heeft een afstand tot mensen. Hij 

vertelt over de orchideeënkweker bij wie geen enkel arbeidsbeperkt 

mens aan de lopende band zat. Op Peters vraag waarom niet, was het 

antwoord dat de band te snel gaat. Dit verhaal introduceert de voor-

oordelen die we helaas allemaal hebben, dus ook werkgevers. Peter 

laat een foto in sepia tinten zien van een gezin. Vader, moeder, drie 
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kinderen. Hij vraagt het publiek uit welke tijd deze foto is, begin twin-

tigste eeuw wordt geschat, te oordelen naar de kleding en de uitdruk-

king op de gezichten. Ha, daar heeft Peter het publiek tuk. Het is zijn 

eigen gezin. De foto is gemaakt in het Openluchtmuseum in Arnhem. 

Ze hadden er echt zin in, zegt hij met een lach. Zijn oudste zoon heeft 

autisme, toen hij nog klein was werd er gezegd dat alleen werken in de 

groenvoorziening voor hem was weggelegd. Enter vader Van Hobbe-

len. Dat ging niet gebeuren! En nu, op zijn vierentwintigste, studeert 

de zoon cum laude af op een hogeschool. Daar staat een trotse vader.  

  

Tools 

Er zijn ruim 750.000 mensen met een beperking, eh, een talent weten 

wij nu. Maar goed, de buitenwereld noemt het toch een beperking. 

Dus noemt Peter de tools op die nodig zijn om deze mensen aan de 

slag te helpen en te houden. Hij noemt creëren, jobcarving en jobcoa-

ching. De jobcoach moet op de werkvloer zijn, vindt Peter. Er kan met 

hem of haar over alles gepraat worden. Mede door deze aandacht voe-

len Peters medewerkers zich op hun plek in de organisatie. Ze voelen 

zich medewerkers van Emma. Zoals receptioniste Nelie, die laatst riep: 

‘Tot volgende maand’. Maar Nelie, ben je er niet maandag? Nee, was 

Nelies antwoord, september is afgelopen, maandag is het 1 oktober, 

dus een volgende maand.  

 

Share your talent. Move the world.   

Continuïteit in jobcoaching blijkt van groot belang. De reguliere werk-

nemer kan ook jobcoach zijn. FNV geeft cursussen op dit gebied. Zoals 

gezegd, Werkse! doet het al heel goed. Leni sluit af met het benadruk-

ken van de menselijke maat, de werknemer met een beperking moet 

serieus genomen worden. Dit zie je ook terug komen in de twee boek-

jes, beide met de titel Stilzitten is niets voor mij. Het ene is een verha-

lenbundel met 22 verhalen uit de praktijk en in het andere boekje 

wordt het onderzoek naar de ervaringen van mensen met een beper-

king met (duurzaam) werk gepresenteerd. We sluiten ons graag aan bij 

de slogan, onderaan één van de boekjes, Share your talent. Move the 

world. Want de workshops komen eraan! 
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Workshop: De Uitvoering 

Aanbevelingen 

Voor consulenten die betrokken zijn bij de plaatsing van mensen met 

een arbeidsbeperking blijkt het van belang om: 

 Uitwisseling tussen UWV en gemeenten op uitvoerend niveau te 

hebben, zodat men af kan stemmen en van elkaar kan leren; 

 Kennis te verwerven van specifieke ziektebeelden en beperkingen, 

zeker van belang door de toenemende complexiteit van de doel-

groep; 

 Afstemming bij de aansluiting tussen WW en Participatiewet, met 

name rond de inzet van instrumenten in beide regimes; 

 Meer aandacht voor nazorg om de duurzaamheid van de plaatsing 

in beeld te krijgen en continuïteit in begeleiding mogelijk te ma-

ken; 

 Waar nodig uitwisseling met begeleiders die zich richten op de pri-

vésituatie, in ieder geval uitbreiding takenpakket van de jobcoach 

naar de thuissituatie. 

 

Begeleiding blijkt doorslaggevend voor duurzame plaatsing, c.q. voor 

opvang bij beëindiging van het dienstverband. Dat vraagt om: 

 Goede interne begeleiding door buddy’s en leidinggevenden; 

 Jobcoaches die soms intensiever en soms meer op de achtergrond 

de continuïteit bewaken; 

 Afstemming tussen interne en externe begeleiding; 

 Begeleiders die mensen steunen bij hun ontwikkeling op het werk 

en de bijbehorende omgang met de beperking; 

 Oog hebben voor het thuisfront en life events, zeker wanneer 

steunende figuren wegvallen. 
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Oogst #1 

Aanbeveling 

 Afstemming UWV, gemeenten en nazorg. 

 

Hoe pakken we dit aan? 

 Permanente jobcoach als schakel, een regiefunctie; 

 Elkaar kennen en kunnen vinden. 

 

Wat gaan jullie dan doen, de komende 3 dagen, 3 weken, 3 maanden? 

 WSP Delft gaat specialistisch team opzetten, later overleg met 

UWV (gebeurt soms nu al, gemeente Den Haag herziet nu nazorg); 

 Agenderen rol jobcoach; 

 Samen casuïstiek bespreken. 

 

Wie of wat hebben jullie nodig om je doel te realiseren? 

 Specialistische teams (bijvoorbeeld banenafspraak); 

 Goede rolinvulling jobcoach; 

 Kleinere caseload jobcoach; 

 Per gemeente een vraagbaak/toegang van UWV; 

 Nazorg (d.i. begeleiding na plaatsing) moet ook erkend worden als 

ons werk; 

 Goed informatiesysteem vanuit de mens geredeneerd; 

 Gezamenlijke toolbox verbeteren. 
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Oogst #2 

Aanbeveling 

 Buddy’s. 

 

Hoe pakken we dit aan? 

 Train de buddy’s en de begeleiders op de werkvloer; 

 Signalerings- of begeleidingskaart; 

 Spreek (ervarings-)deskundigen om hen heen. 

 

Wat gaan jullie dan doen, de komende 3 dagen, 3 weken, 3 maanden? 

 Buddytraining verder ontwikkelen; 

 1 contactpersoon/continuïteit voor de leidinggevende realiseren. 

 

Wie of wat hebben jullie nodig om je doel te realiseren? 

 Ervaringen van werkgevers delen; 

 Wegwijzer in te groot geworden netwerk. 
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Oogst #3 

Aanbeveling 

 Meer aandacht voor nazorg. 

 

Hoe pakken we dit aan? 

 Voorzorg voor nazorg: informatiepakket voor werkgever en werk-

nemer; 

 Ontzorgen werkgever: informatie over regelingen, training, weg-

wijs maken  (in bijvoorbeeld werkgeversportaal UWV);  

 Meer tijd en aandacht voor kandidaat (niet loslaten, begeleiding 

langer doortrekken); 

 Meer samenwerkingen met betrokkenen (WMO, hulpverleners, 

instanties, etc.); 

 Borgen van de financiële situatie van de kandidaat bij parttime 

werk.  

 

Wat gaan jullie dan doen, de komende 3 dagen, 3 weken, 3 maanden? 

 Kennis uitwisselen (wat doet de ander wat nazorg betreft); 

 Van informatiebeheer naar relatiebeheer; 

 Koppelvlak overleg. 

 

Wie of wat hebben jullie nodig om je doel te realiseren? 

 Met Creativiteit naar duurzaamheid: 

• Signaleren; 

• Maatwerk; 

• Vraag aan de uitvoering wat nodig is (omgekeerde piramide; 

• Ruimte en tijd inrichten naast je caseload. 
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Workshop: De Sociale Partners 

Aanbevelingen 

Bedrijven, die mensen met een arbeidsbeperking aan het werk willen 

hebben en op die manier bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt, 

kunnen: 

 Een cultuur creëren waarin mensen erkend en gewaardeerd wor-

den; 

 Een omgeving creëren waarin fouten maken mag en waarbij ver-

volgens gekeken wordt wat daarvan te leren valt; 

 Waarderend leidinggeven stimuleren; 

 Regelruimte aanbrengen in de werkzaamheden, in de tijden 

waarop gewerkt wordt en in de ruimte waarin gewerkt wordt; 

 De proeftijd gebruiken om te kijken of iemand op een functie past, 

maar ook om te onderzoeken of middels (kleine) aanpassingen het 

werk anders georganiseerd zou kunnen worden, zodat iemand be-

ter aansluit bij de functie; 

 Ontwikkeling op maat mogelijk maken, soms middels opleidingen, 

soms door uitbreiding van de functie en leren on the job; 

 Accepteren dat chronische beperkingen niet over gaan. 

 

Begeleiding blijkt doorslaggevend voor duurzame plaatsing, c.q. voor 

opvang bij beëindiging van het dienstverband. Dat vraagt om: 

 Goede interne begeleiding door buddy’s en leidinggevenden; 

 Jobcoaches die soms intensiever en soms meer op de achtergrond 

de continuïteit bewaken; 

 Afstemming tussen interne en externe begeleiding; 

 Begeleiders die mensen steunen bij hun ontwikkeling op het werk 

en de bijbehorende omgang met de beperking; 

 Oog hebben voor het thuisfront en life events, zeker wanneer 

steunende figuren wegvallen. 
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Oogst #4 

Aanbeveling 

 Cultuur creëren waarin mensen erkend en gewaardeerd worden. 

 

Hoe pakken we dit aan? 

 Top moet overtuigd zijn, voorbeelden laten zien; 

 Organisatie voorbereiden; 

 Voorbeelden bezoeken; 

 Goede begeleiding. 

 

Wat gaan jullie dan doen, de komende 3 dagen, 3 weken, 3 maanden? 

 Urgentiebesef creëren;  

 Een voorbeeld voor anderen zijn. 

 

Wie of wat hebben jullie nodig om je doel te realiseren? 

 Draagvlak en kracht via ondernemersvereniging. 
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Oogst #5 

Aanbeveling 

 Jobcoaches flexibel inzetten. 

 

Hoe pakken we dit aan? 

 Promotie jobcoachopleidingen = meer jobcoaches; 

 Flexibiliteit in regelingen voor jobcoaches; 

 Een jobcoach beschikbaar bij/voor elke werkgever. 

 

Wat gaan jullie dan doen, de komende 3 dagen, 3 weken, 3 maanden? 

 Inventariseren wat er is, wat beter kan en dat delen. 

 

Wie of wat hebben jullie nodig om je doel te realiseren? 

 Partners in gesprek; 

 Onder de aandacht brengen; 

 Continuïteit in begeleiding borgen; 

 Gebruikmaken van kennis sociale werkvoorziening. 
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Workshop: Bestuur & beleid 

Aanbevelingen 

Aandachtspunten voor beleid: 

 Functionaliteiten voor duurzaam werk voor mensen met een ar-

beidsbeperking zijn: 

 Continuïteit in begeleiding van de loopbaan door een jobcoach; 

 Aandacht voor privéleven en life events in de begeleiding; 

 Terugvaloptie wanneer arbeidsrelatie stopt. 

 Het zeer beperkt realiseren van continuïteit in de arbeidsrelatie in 

combinatie met het grote belang daarvan voor de groep mensen 

met een beperking, maakt noodzakelijk dat verkend wordt wat 

vanuit het Werkbedrijf kan worden gedaan om de organisatie van 

werkzekerheid te bevorderen; 

 Start pilots in het gebied tussen beschut werken en de reguliere 

arbeidsmarkt, gericht op het realiseren van continuïteit van de ar-

beidsrelatie. Het kan gaan om leer-werkbedrijven nieuwe stijl, so-

ciale ondernemingen, social impact bonds, etc. Uitgangspunt is het 

hervinden van de balans tussen bescherming van mensen en in-

vesteren in hun ontwikkeling en participatie. 

  

Begeleiding blijkt doorslaggevend voor duurzame plaatsing, c.q. voor 

opvang bij beëindiging van het dienstverband. Dat vraagt om: 

 Goede interne begeleiding door buddy’s en leidinggevenden; 

 Jobcoaches die soms intensiever en soms meer op de achtergrond 

de continuïteit bewaken; 

 Afstemming tussen interne en externe begeleiding; 

 Begeleiders die mensen steunen bij hun ontwikkeling op het werk 

en de bijbehorende omgang met de beperking; 

 Oog hebben voor het thuisfront en life events, zeker wanneer 

steunende figuren wegvallen. 
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Oogst #6 

Aanbeveling 

 Start pilots. 

 

Hoe pakken we dit aan? 

 Bestaande expertise betrekken; 

 Constructies ontwerpen met structurele werkrelatie die econo-

misch haalbaar zijn; 

 Verschillende modellen voor bijvoorbeeld groot-klein, markt-over-

heid, diensten-winkelcentra, sociaal uitzendbureau Werkse!; 

 Rol partners Werkbedrijf uitzoeken. 

 

Wat gaan jullie dan doen, de komende 3 dagen, 3 weken, 3 maanden? 

 Agenderen in Werkbedrijf Haaglanden?; 

 Gemeenten voor (financiële) zekerheid startfase. 

 

Wie of wat hebben jullie nodig om je doel te realiseren? 

 Elkaar. 
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Oogst #7 

Aanbevelingen 

 Functionaliteiten duurzaam werk; 

 Continuering jobcoach. 

 

Hoe pakken we dit aan? 

 Leren van sociaal uitzendbureau; 

 Hou het simpel en kleinschalig; 

 Continuïteit in werkgeverschap; 

 Accepteer dat de arbeidsmarkt veranderlijk is, coach daar op. 

 

Wat gaan jullie dan doen, de komende 3 dagen, 3 weken, 3 maanden? 

 Opzetten SW nieuwe stijl, pilots starten; 

 Op zoek naar nieuwe arbeidsverhoudingen; 

 Maak een businesscase. 

 

Wie of wat hebben jullie nodig om je doel te realiseren? 

 Regelvrije ruimte; 

 Jobcoach als maatwerkvoorziening; 

 1 regievoerder; 

 Schakelen op tijdigheid; 

 Werken naar cofinanciering gemeente/werkgever. 
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Napraten 

 
De workshopleiders worden bevraagd 
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