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Praktijkvoorbeelden
Eén keer goed bedacht, vaak succesvol uitgevoerd!



Cedris.nl

Aanleiding project ‘Leren door samenwerken’ 
Om de doorontwikkeling van de sector te ondersteunen heeft Cedris het 
doel gesteld om innovatieve werkwijzen te delen. Aanleiding hiervoor 
was de evaluatie van de SW-sectorplannen. Dit leidde tot een vervolg op 
deze sectorplannen: het project ‘Leren door samenwerken’. Dit vervolg 
heeft als doel om (regionale) samenwerking en (landelijke) kennisdeling 
te bevorderen.

Het delen van kennis in vier sessies
In de tweede helft van 2018 zijn er in totaal vier kennissessies georgan-
iseerd. Tijdens deze sessies zijn praktijkvoorbeelden besproken en bev-
raagd op risico- en succesfactoren. Daarnaast zijn verschillende vraag-
stukken plenair doorgenomen. Het vraagstuk van de ene organisatie kan 
een geijkte werkwijze zijn bij de andere.

Leren van praktijkvoorbeelden
Op de volgende pagina vindt u een overzicht van een aantal praktijkvoor-
beelden die besproken zijn tijdens de kennissessies. Wellicht bieden deze 
praktijkvoorbeelden ook voor uw organisatie een uitkomst. 

Deel uw kennis
Zet u zich ook in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en 
heeft u ook een goed praktijkvoorbeeld? Dan horen wij dat graag.  
U kunt daarvoor contact opnemen met: 

Bhartie Brandsma, 
Projectadviseur Innovatie en Transformatie bij Cedris  
(bbrandsma@cedris.nl).

Voor vragen naar aanleiding van dit document kunt u ook contact  
opnemen met Bhartie Brandsma

Praktijkvoorbeelden: Eén keer goed bedacht, vaak succesvol uitgevoerd!



Alle De volgende praktijkvoorbeelden zijn gericht op de brede doelgroep van mensen die vallen onder de Participatiewet, de Banenafspraak, SW, GGZ en (nieuw) beschut werk.

Doelgroep Projectnaam Organisatie Inhoud Resultaat Contact

1 Alle Noorderhuizen Werkplein Ability  
en Noorderhuizen

Werkplein Ability en Noorderpoort werken samen in 
het leer-werkproject 'Noorderhuizen'. Het project bereid 
werkzoekenden voor op werken in de bouw. Vanuit 
Werkplein Ability worden werkzoekenden en andere 
belangstellenden uit de omgeving aangemeld om deel 
te nemen aan het project. Het doel van het project is 
om werkzoekenden aan een reguliere baan te helpen 
binnen de bouw. Verder scholen via een BBL-traject 
(mogelijk niveau 2) behoort ook tot de opties. 
Werkplein Ability benadert werkgevers om ervoor te 
zorgen dat er in aansluiting op het project 
verschillende plekken/vacatures zijn.

Praktijkgericht opleiden niveau 1 met mogelijkheid 
tot doorstroom naar niveau 2 en meer, of werk. 
Omscholing is ook gemakkelijker.

Jasper Japink 
06 109 41 028 
j.japink@
werkpleinability.nl

2 Alle Reshoring 
(naaiatelier)

WerkSaam Claudia Sträter zocht naar een Nederlandse opdracht-
nemer om een deel van de kledinglijn in eigen land te 
produceren. Die is gevonden! Ze kwamen in contact 
met WerkSaam Westfriesland en Leviaan Participatie. 
Deze organisaties startten gezamenlijk een naaiatelier 
in Hoorn, mede voor Claudia Sträter. In het naaiatelier, 
met de status van een erkend leerwerkbedrijf, doen 
werkzoekenden met een uitkering arbeidsritme en 
werkervaring op. Claudia Sträter creëert met dit project 
werkgelegenheid voor deze groep. Zo dragen ze bij 
aan de ontwikkeling van talent en het vergroten van 
kansen op de arbeidsmarkt.  

Een nieuw leerwerkbedrijf van toegevoegde waarde 
voor een diverse groep werkzoekenden."

Marcel Koomen 
0229 258 758

3 Alle 
(Banenafspraak, 
SW en (nieuw) 
beschut werk)

Pantar Ontwikkel 
Methodiek

Pantar Het instrument dient als hulpmiddel in het
vaststellen of de juiste mensen op het juiste werk 
worden ingezet. Ontwikkeling, begeleiding en sturing 
van medewerkers.

Korte termijn: 
Inzicht in niveau en mogelijkheden van mede-
werkers. Stuurmiddel op en volgen van doorstroom 
en uitstroom. Daarnaast geeft het goede inzichten 
in de ontwikkeling van de verschillende doelgroepen 
(denk aan terugval SW).

Lange termijn: 
Gestructureerde en gesegmenteerde aanpak bij 
begeleiding en ontwikkeling van medewerkers
• Meer uitstroom naar werk
• Alleen werksoorten met uitstroommogelijkheden.

Esther Pieters  
06 106 61 982 
esther.pieters@
pantar.nl 

4 Alle 
(Banenafspraak, 
Participatiewet, SW, 
GGZ, Statushouders 
en (nieuw) beschut 
werk)

DESAP  
(Duurzame,  
Ergonomische, 
Semi Automatische 
Palletizer)

DCW Enschede DCW ontwikkelt nu een eenvoudige machine- 
opstelling waardoor medewerkers duurzaam kunnen 
blijven werken door een verbeterde ergonomie.  
De machine-opstelling is verplaatsbaar, multi- 
inzetbaar, en verdient zich snel terug. Het eenvoudige 
principe is dat de dozen automatisch op hoogte  
worden gebracht, dat de medewerker op een  
bordes staat en dat de pallet naar beneden zakt tot op 
de grond. De kracht is de eenvoud, mobiliteit en het 
relatief lage investeringsbedrag. Medewerkers blijven 
onderdeel uitmaken van het productieproces.

Korte termijn: 
Verhoging omzet door betere flow en continuïteit in 
productie,  verlaging verzuim door verbeterde Arbo 
en Inpasbaarheid van medewerkers wordt vergroot.

Lange termijn: 
Verzuim verlaagd door verbetering Arbo, duurzame 
inzetbaarheid van medewerkers en meer omzet, 
meer productie, meer klanten, meer trots. 

Peter Horn,  
clustermanager 
DCW      
06 578 85 994 
p.horn@enschede.nl



5 Alle 
(Banenafspraak, 
Participatiewet, SW, 
GGZ, Statushouders 
en (nieuw) beschut 
werk)

Business  
Intelligence (BI)

WerkSaam Er is veel informatie intern die vooral gebruikt wordt 
om te rapporteren/verantwoorden of beleid te maken, 
maar daarvoor is de informatie niet altijd toereikend. 
Doel van de werkgroep BI is om meer vooruit te kijken, 
meer te willen voorspellen en beter te willen zien wat 
de inzet voor een effect heeft. Cognos ontsluit en 
koppelt informatie uit verschillende bronnen. Dat is 
anoniem, dus niet herleidbaar naar personen.

Korte termijn:
Inzicht in relatie-uitstroom en plaatsingen, inzicht in 
het effect van de inzet van instrumenten.  
Hoeveel mensen hebben een baan na een traject 
met behoud van uitkering? Bijvangst:  
betere datakwaliteit + beter leren analyseren. 

Lange termijn: 
Kwalitatief goede data om betere voorspellingen  
en beslissingen te nemen en dienstverlening  
te optimaliseren.

Karin Vogelpoel 
06 310 28 839 
karin.vogelpoel@
werksaamwf.nl

6 Alle  
(Banenafspraak, 
Participatiewet, SW, 
GGZ, Statushouders 
en (nieuw) beschut 
werk)

RSD de Liemers app RSD De Liemers In de app kunnen klanten zelf zien wat de betaaldata 
zijn, veel gestelde vragen, contact gegevens van de ver-
schillende teams en welke bijeenkomsten er zijn. Groot-
ste voordeel is dat klanten zelf inzicht hebben in alle 
actuele vacatures, projecten , werkervaringsplekken 
etc en dit heel laagdrempelig kenbaar kunnen maken 
aan hun klantmanager. Het WSP beheert de betaalde 
vacatures, wij zetten zelf de WEP’s en projecten erin en 
met welzijn zijn we in gesprek om hun vrijwilligersva-
catures en gratis ondersteuning aanbod ook te gaan 
publiceren. Daarmee wordt de sociale kaart in de regio 
ook transparant(er).

Korte termijn: 
Het systeem werkt  simpel,  gebruiksvriendelijk en 
snel voor zowel klant als klantmanager.  
Klanten hebben het gevoel meer regie te kunnen 
voeren, worden in staat gesteld om autonome 
keuzes te maken en kunnen interesse tonen voor 
vacatures waar ze intrinsiek voor gemotiveerd zijn. 
Het hoeft niet gekoppeld te worden aan andere 
 systemen en inmiddels zijn er verrassende  
plaatsingen door gerealiseerd. De ‘achterkant’ van  
de app helpt klantmanagers om inzicht en overzicht 
te houden over het actuele aanbod. 

Lange termijn: 
We blijven doorlopend bezig met het door  
ontwikkelen van de app, zodat deze blijft aansluiten 
bij de behoefte van klant en klantmanager. 
We zouden dit dan ook graag samen met andere 
gemeenten doen. De app is aan te passen naar een 
eigen huisstijl en lokale wensen. 

Amanda Bruns 
0316 279 533 
A.bruns@
rsddeliemers.nl

7 Alle  
(Banenafspraak, 
Participatiewet, 
SW, Statushouders 
en (nieuw) beschut 
werk)

Laborijn App Laborijn/Thing Een interactieve app die klanten meer maatwerk 
levert in informatie, communicatie, ontwikkeling en 
begeleiding, met een communicatiefunctie (vervangt 
Whatsapp) met daarin ontwikkelprogramma’s / een 
matchingsdeel/ vacaturefunctie/ nieuwsfeeds. Analy-
tics voor interne aansturing.

Korte termijn: 
Gebruik door 50% van medewerkers, > contactmo-
menten per groep per maand, tevreden deelnemers 
gebruikers, coaches ervaren voordelen van realtime 
inzicht in caseload en digitale dienstverlening 

Lange termijn: 
Lagere kosten per traject, > klantencontactmo-
menten, kortere doorlooptijden trajecten, minder 
draaideur cliënten.

Liselotte Ansems 
06 142 86 646, 
Liselotte.ansems@
laborijn.nl 
Aad Francissen,  
06 147 57 634, 
a.francissen@8ting.nl 

Doelgroep Projectnaam Organisatie Inhoud Resultaat CP



8 Alle  
(Banenafspraak, 
Participatiewet, 
SW, Statushouders 
en (nieuw) beschut 
werk)

Circulaire Economie: 
verduurzaming  
binnenstad  
Amsterdam

Initiërend  
‘consortium’  
van bedrijven en 
organisaties

Pantar levert opgeleid personeel aan een milieu-
dienstverlener t.b.v. de opzet van een logistiek voor het 
inzamelen van relatief kleine, schone monostromen 
in de Amsterdamse binnenstad. Korte termijn doel: 
Het initiëren van een pilot, waarbij de Universiteit van 
Amsterdam samen met enkele andere grote culture-
le instellingen in Amsterdam-Oost en enkele hotels, 
via Pantar-medewerkers natte keukenfractie (swill) 
gaat inzamelen. Dit geschiedt in de panden van deze 
organisaties; fracties worden op centrale milieudepots 
aangeleverd en van daaruit door Pantar-medewerkers 
naar de respectievelijke eindverwerkers gebracht. Dit 
gebeurt met kleine elektrische voertuigen (Goupils), 
die opgeladen worden met elektriciteit opgewekt door 
een vergister die gevoed wordt met het ingezameld 
swill-afval. Zo ontstaat een CO2-neutrale inzameling, 
noodzakelijk om de binnenstad te ontlasten van zwaar 
vrachtverkeer. 

Korte termijn: 
Kwantitatief: pilot met ca. 8 sw'ers om logistiek  
uit te testen in Amsterdam-Oost. Kwalitatief: inzage 
in vergistingskwaliteit materiaal, inzetmogelijkheden 
diverse doelgroepen op verschillende taken,  
haalbaarheid logistiek. 

Lange termijn: 
2 jaar - Kwantitatief: 3 lokale ‘energiehubs’ met  
vergisters, bemenst door Pantar en gevoed vanuit  
3 lokale inzamelroutes. Kwalitatief: 60 mensen aan  
het werk in 9 verschillende functies; fijnmazige  
inzamellogistiek, CO2-neutraal, minder uitstoot  
binnenstad en sterke reductie vrachtverkeer,  
hoger scheidingsrendement afvalstromen.

Peter van ’t Klooster 
of Peter Veth  
06 201 14 143 of            
06 538 62 612  
Peter.van.t.klooster@
pantar.nl of 
peter.veth@pantar.nl

9 Alle  
(Banenafspraak, 
Participatiewet, SW, 
GGZ, Statushouders 
en (nieuw)  
beschut werk)

Coöperatief  
ondernemen

Cordaid Het programma ‘Coöperatief Ondernemen in  
Nederland’ wordt uitgevoerd door Cordaid.  
Dit programma richt zich op het opzetten en bege-
leiden van sociale coöperaties voor mensen met een 
(grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Binnen de sociale 
coöperaties kunnen deelenemers of een gezamenlijk 
bedrijf oprichten, óf iedere deelnemer heeft zijn eigen 
bedrijf onder de paraplu van de coöperatie.  
De coöperatie verzorgt de boekhouding/administratie 
en biedt sociale en zakelijke ondersteuning aan de 
deelnemers. In heel Nederland ondersteunt Cordaid 
20 sociale coöperaties in nauwe samenwerking met de 
desbetreffende gemeente. Cordaid (www.cordaid.org), 
Gemeente Zaanstad en Gemeente Zoetermeer.

Opbouwen eigen onderneming met hulp van netwerk. 
Deelnemers groeien in zelfvertrouwen, bouwen een 
netwerk op en welzijn neemt toe. Door het uitvoeren 
van opdrachten in hun bedrijf doen zij weer actief mee 
in de maatschappij. 

Lange termijn: 
Na een startperiode en -financiering van 2 jaar draait 
de coöperatie zelfstandig verder. De afdracht van de 
deelnemers aan de coöperatie is voldoende om de 
lopende kosten van de coöperatie te financieren. 

Kwalitatief: 
Deelnemers bouwen hun bedrijf verder op en  
verdienen hiermee een deelinkomen. Indien  
mogelijk stromen zij vervolgens uit naar zelfstandig 
ondernemerschap en/of een baan in loondienst.

Mieke van Tilburg, 
programma- 
manager Cordaid. 
06 459 06 571  
mieke.van.tilburg@
cordaid.org

10 Alle  
(Participatiewet, SW, 
GGZ, AWBZ, WMO 
en Jongeren)

Wijkleerbedrijf  
De Hoven

Werkplein Ability 
(Gemeente  
Winsum)

In de gemeente Winsum wordt met ketenpartners een 
wijkleerbedrijf gestart Het wijkleerbedrijf is een innova-
tief project dat onderwijs, werk en zorg met elkaar  
verbindt. Zowel de beleidsvelden als de instellingen 
en de financieringsvormen worden aan elkaar en met 
elkaar verbonden. Hiervan profiteren zowel doelgroepen 
die extra ondersteuning nodig hebben voor school of 
op de arbeidsmarkt en huishoudens die thuis extra 
ondersteuning nodig hebben. Het leerbedrijf biedt 
daarnaast ook stageplaatsen aan scholieren van de 
entree-opleiding Zorg en Dienstverlening. 

Ondersteuning in huishoudelijke en welzijnsactiviteiten, 
scholing van jongeren, werkzoekenden, vrijwilligers en 
eigen personeel. Versterkt de leefbaarheid en sociale 
samenhang in de wijk. Versterking van het welbevinden 
van bewoners in de wijk. Cliënten voeren zelf de regie 
en zelfredzaamheid staat voorop. Participatie wordt 
daadwerkelijk zichtbaar. Ondersteuning mantelzorgers 
en vrijwilligers. Mensen enthousiasmeren voor het  
werken in de zorg. Attractieve onderwijsvorm die nieuwe 
leerlingen uit de regio aantrekt. Verbinding met het 
andere bestaande projecten en het sociale netwerk.

Ernst Ottens  
0595 750 300 

Doelgroep Projectnaam Organisatie Inhoud Resultaat CP



Beschut werk De volgende praktijkvoorbeelden richten zich op de doelgroep van beschut werk. Beschut werk is bedoeld voor mensen met arbeidsvermogen die (nog) niet in een reguliere baan 
kunnen werken, ook niet met extra begeleiding en ondersteuning. Het gaat om mensen die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking een zodanig hoge mate 
van (structurele) begeleiding of aanpassing van de werkplek nodig hebben, dat niet van een werkgever mag worden verwacht dat hij deze mensen in dienst neemt, ook niet met 
extra voorzieningen van de gemeente of het UWV.

Doelgroep Projectnaam Organisatie Inhoud Resultaat Contact

11 Beschut werk Indicatie Beschut 
Werk

NEF / UWV /  
De Wingerd

We hebben de leerlingen van het VSO al vanaf fase 2 
bij NEF binnen voor stages om de aanvraag indicatie 
beschut werk goed te kunnen onderbouwen met prak-
tijkvoorbeelden. Het UWV werkt met deze school ook 
met één aanspreekpunt.

30 indicaties voor beschut werk aangevraagd, 25 
toegekend gekregen.

www.nef.nl  
0519 229 119 

12 Beschut werk Afdeling Diagnose Weener XL De afdeling Diagnose van Weener XL screent in de 
omgeving van ’s-Hertogenbosch kandidaten die mo-
gelijk in aanmerking komen voor beschut werk. Is een 
persoon kansrijk, dan doet de afdeling een aanvraag bij 
het UWV. Wie een positieve beschikking krijgt, kan bij 
Weener XL aan de slag.

Het aantal positieve beschikkingen groeit. In het begin 
kreeg ongeveer zestig procent een positief besluit van 
het UWV, nu ligt dat al op zeventig procent.

GGZ De volgende praktijkvoorbeelden richten zich op de doelgroep van de geestelijke gezondheidszorg (ggz). De ggz richt zich op het voorkomen van psychische aandoeningen, het 
behandelen en genezen van psychische aandoeningen, het bieden van hulp aan mensen die ernstig verward/verslaafd zijn en het laten deelnemen van mensen met een psychische 
aandoening aan de samenleving. 

Doelgroep Projectnaam Organisatie Inhoud Resultaat Contact

13 GGZ  Samen.werken – 
Stimuleren van de 
samenwerking tus-
sen GGZ en W&I

WerkSaam i.s.m. 
Samen voor de 
Klant

Het doel is om de GGZ-doelgroep in een integrale  
aanpak met alle disciplines sneller en beter te  
begeleiden naar werk. GGZ en Werk & Inkomen werken 
samen om de re-integratie en participatie te verbinden 
met behandeling. 

Korte termijn:
Ontwikkelen van een uniform proces en  
handreiking om de kennis over de doelgroep  
te verbeteren.
• Organiseren van subregionale bijeenkomsten om 

de mogelijkheden en kennis over de doelgroep uit 
te leggen aan medewerkers uit het sociaal domein 
en de GGZ.

Lange termijn: 
Een regionale samenwerking tussen GGZ en 
gemeenten opzetten, ontwikkelen en structureel 
verankeren.

Nygel Versteege
06 106 89 600

14 GGZ   
(met indicatie zorg 
met dagbesteding)

Samenwerking  
GGZ en Werk

Weener XL Dagbesteding bij GGZ-instellingen "overnemen/ 
samenwerken” richting arbeidsmatige dagbesteding 
en/of werk.

Korte termijn: 
Geïnventariseerd dat 50% van de GGZ-doelgroep 
graag  wil werken. Van deze groep (88 mensen) wil-
len er 44 mensen aan het werk. Op dit moment zijn 
we met 22 kandidaten intensief onderweg. 

Lange termijn: 
Structureel moeten werk en scholing altijd boven 
aan het plan staan. Het werktraject en zorgtraject 
altijd gezamenlijk opstarten, dus niet eerst GGZ  
en later werk.

Annemarie Goulmy 
06 110 86 631            
A.goulmy@ 
s-hertogenbosch.nl



jongeren De volgende praktijkvoorbeelden richten zich specifiek op jongeren. Voor sommige jongeren is het lastig om toe te treden tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld vanwege een beperk-
ing of stoornis of omdat het behalen van een diploma via de reguliere leerwegen niet haalbaar is.

Doelgroep Projectnaam Organisatie Inhoud Resultaat Contact

15 Jongeren School@work Promen Entree-onderwijs (BOL) verzorgen voor de leerlingen 
die dreigen tussen wal en schip te geraken.

Korte Termijn: 
Jongeren kunnen instromen mét startkwalificatie  

Lange termijn: 
Uitstroom van jongeren met werk

Wibo Bourguignon 
06 415 80 840
bourguignon@
promen.nl    

16 Jongeren Samenwerking ROC 
Fietstechniek

Pantar Leegstaande faciliteiten verhuren aan opleider waarbij 
clienten intern worden opgeleid en begeleidt naar 
werk. 

Korte termijn: 
Jongeren kunnen instromen mét startkwalificatie

Lange termijn: 
Uitstroom van jongeren met werk

peter.veth@pantar.nl

17 Jongeren  
(met Indicatie  
banenafspraak)

Sluitende aanpak 
jongeren van  
praktijkschool

NEF / Gemeente /  
JJ Boumanschool

Jongeren die vanuit stage door kunnen stromen naar 
een werkgever worden besproken tussen arbeids-
deskundige van NEF en stagebegeleider van school. 
Jobcoach neemt begeleiding van stagebegeleider over, 
AD’er voert de loonwaardemeting uit. NEF betaalt de 
LKS aan werkgever en ontvangt deze bedragen van de 
gemeente. Jongeren zonder baan stromen in in het 
re-integratie traject van NEF. 

In 2018 zijn er 109 loonwaardemetingen uitgevoerd, 
89 jongeren met een Indicatie banenafspraak worden 
door jobcoaches van NEF begeleid. 

www.nef.nl 
0519 229 119 

18 Jongeren  
(pro en vso)

PRO VSO  
Samenwerking

EMCO Groep, 
Menso RENN4

Integrale aanpak onder één dak van de pro- en 
vso-doelgroep. De aangesloten organisaties leiden 
op, begeleiden en bemiddelen naar een geschikte 
werkplek.

Jongeren blijven in beeld en zitten in echte  
werkomgeving. Er kan snel geschakeld worden tussen 
betrokken partijen, omdat alles onder een dak zit.

0591 636 600

19 Jongeren  
(pro en vso)

Werkend Leren Parkstad Limburg Jongeren buiten beeld, de zogenaamde NEET  
(Not in Education Employment or Training) werden  
in de Parkstad gemeenten actief begeleidt. Sinds 2019 
zet Gemeente Heerlen dit voort. De professional is 24/7 
beschikbaar. Maakt dienstverlening laagdrempelig 
door thuis op bezoek te gaan en een vertrouwensband 
met betrokkenen op te bouwen. Hulp is vrijblijvend en 
op vrijwillige basis en bestaat uit meedenken en een 
plan maken voor een gelukkigere toekomst.  
De aanpak werkt niet met kortingen of straffen bij  
het niet nakomen van afspraken en is gebaseerd op  
de kracht van intrinsieke motivatie.

Van 2014-2018 350 jongeren duurzaam uitgestroomd, 35 
jongeren gestart met opleiding/school, 20 jongeren WEP, 
45 jongeren arbeidsmarktmogelijkheden vergroten. 

Lange termijn: 
Jongere blijft in beeld, hobbels worden daarmee 
vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt.

Margot Soons 
06 123 57 329

20 Jongeren  
(pro en vso)

PRO VSO Praktijk-
voorbeelden gids

WerkSaam, Wedeka, 
Orionis, IW4, IBN, 
Werkbedrijf Rijk van 
Nijmegen

Met de komst van de Participatiewet vallen veel  
leerlingen na uitstroom uit het onderwijs onder regie 
van de gemeente bij het vinden van een plek op de  
arbeidsmarkt. SW-bedrijven hebben een andersoortige 
rol en positie gekregen. Tijdens een rondgang langs 
een aantal SW-bedrijven verspreid over Nederland, 
stond de vraag centraal: ‘In hoeverre is er een rol 
weggelegd voor SW-bedrijven bij de inpassing op de 
arbeidsmarkt van jongeren uit het vso en pro en hoe 
ziet deze rol eruit?’

6 verschillende aanpakken voor de aanpak van  
de pro- en vso-doelgroep.

https://cedris.nl/app/
uploads/Jongeren-
uit-het-VSO-en-PrO-
naar-de-arbeids-
markt-wat-is-de-rol-
van-het-SW-bedrijf.
pdf



Organisatie De volgende praktijkvoorbeelden beschrijven aanpassingen in de organisatie die bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Doelgroep Projectnaam Organisatie Inhoud Resultaat Contact

21 Organisatie Van SW-bedrijf  
naar sociale  
onderneming 

Tomin groep Tomingroep transformeert naar een sociale  
onderneming die autonoom kan draaien  
(financieel positief resultaat), waarbij werkgelegenheid 
gecreëerd wordt voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt en waarbij medewerkers “on the job" 
worden opgeleid (vakvaardigheid / werknemersvaar-
digheden / competenties). Deze medewerkers kunnen 
geplaatst worden op vacatures binnen Tomingroep of 
op externe vacatures.

Korte termijn: 
positief bedrijfsresultaat, extra werkgelegenheid  
creëeren, operationeel resultaat verbetering op  
gebied van verzuim en productiviteit. 

Lange termijn: 
Medewerkers opgeleid in vakvaardigheden en com-
petenties,  Medewerkerstevredenheid, , Verzuim van 
een bepaald percentage, klanttevredenheid van een 
bepaald percentage.

Frank Meijer

22 Organisatie (profes-
sionals)

Werkstap De Betho Werkbegeleiders zijn met een trainingsprogramma 
gecoacht tot praktijkopleider, de samenwerking tus-
sen trajectbegeleider en werkbegeleider is versterkt 
(samen werken aan één doel), Werkstapcoaches zijn 
opgeleid om collegiale coaching te laten plaatsvinden 
en leidinggevenden zijn gecoacht om eenzelfde sturing 
te geven aan dit proces.

Groei, ontwikkeling en uitstroom naar werk inbedden 
in de organisatie, werksoorten arbeidsmarktgericht 
maken.

038 376 27 19
http://www.werks-
tap.nl/referentie/de-
betho-2/

23 Organisatie (stafme-
dewerkers)

Papierloze organi-
satie - digitaliseren 
van alle bedrijfspro-
cessen

AM Match Organisatie is papierloos, alle processen en taken wor-
den (direct) digitaal afgehandeld en alle informatie is 
digitaal beschikbaar. Denk hierbij aan mutatiestromen, 
in- en uitgaande correspondentie, tekencyclus voor 
besluitvorming, notulen etc. Systemen die hiervoor 
worden gebruikt zijn AFAS, Sharepoint en OneNote.

Door het volledig digitaliseren van de organisatie 
kunnen de niet-gesubsidieerde medewerkers werken 
waar en wanneer ze willen met altijd de juiste en meest 
actuele informatie en bestanden.

Lex Vonk
06 517 86 139
vonk@ammatch.nl 

Participatiewet De volgende praktijkvoorbeelden richten zich op de doelgroep van de Participatiewet. Onder de doelgroep van de Participatiewet valt iedereen die kan werken,  
maar dat op de arbeidsmarkt niet redt zonder ondersteuning. De Participatiewet moet ervoor zorgen dat ook mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen.
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24 Participatiewet Match je Perspectief 
(afgekort: MJP)

AM match Het doel van MJP is het vinden van een passende, 
duurzame, reguliere werkplek. Het complete traject van 
MJP bedraagt 26 weken. 6 weken training gericht op 
het vinden van werk en jezelf kennen. Als er geen werk 
gevonden wordt, dan maximaal 20 weken vervolgtra-
ject met wekelijks contact. Als er werk is gevonden dan 
gaat AM Match mee voor een eerste kennismaking 
bij de werkgever. Jobcoach van AM Match begeleidt 
iemand bij de werkgever.

Korte termijn: 
Binnen 6 weken kans op baan, geeft inzicht in capa-
citeiten van cliënt en mogelijkheid tot functioneren 
in een groep. 

Lange termijn: 
Na 2 jaar plaatsingspercentage van 65%,  
inzicht in groep van nieuw beschut.

Patti Slewe
06 515 97 692  
slewe@ammatch.nl



Statushouders De volgende praktijkvoorbeelden zijn gericht op statushouders. Voor statushouders kan het lastig zijn om te participeren op de Nederlandse arbeidsmarkt, bijvoorbeeld vanwege 
cultuurverschillen of hun kennis van de Nederlandse taal.
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25 Statushouders Statushouders WerkSaam "Op de nieuwkomerskansendag kregen de nieuwko-
mers informatie over werken in Nederland in 8 verschil-
lende branches om een idee te krijgen van wat deze 
branches inhouden. Na het aangeven van hun voorkeur 
leerden de nieuwkomers in kleinere groepen over het 
werk in de branche van hun keuze. 

De werkgevers kregen informatie over het werken met 
nieuwkomers en presentaties van ontwerper Omar 
Munie en Monique Schoorl van Fiolet Taaltrainingen. 
Vervolgens kwamen de nieuwkomers en de werkgevers 
met elkaar in contact."

Op de nieuwkomerskansendag kwamen 120 nieuw-
komers en 30 bedrijven met elkaar in contact. De 
nieuwkomers komen vooral uit Eritrea, Somalië of Syrië. 
Een aantal sollicitatiegesprekken met werkgevers staat 
gepland en één van de deelnemers kon gelijk al aan de 
slag bij een bedrijf in de horeca.  
 
Dit project is een unieke samenwerking van Fiolet 
taaltraining, de gemeentes Koggenland en Medemblik 
en de afdelingen ontwikkeling en arbeid.   
Actueel is de landelijke discussie hoe om te gaan met 
inburgering en de beperkte uitstroom naar werk voor 
nieuwkomers. Met dit evenement hebben we laten 
zien dat er bij werkgevers grote interesse is naar deze 
doelgroep."

Bas van Velzen  
0229 258 758

26 Statushouders NOA Assesment WerkSaam NOA is een Persoonsprofielscan voor vluchtelingen die 
helpt bij het in kaart brengen van de opleiding, werker-
varing, taalniveau en mogelijke kansen en belemmerin-
gen bij het betreden van de Nederlandse arbeidsmarkt. 
Hiermee krijgt de coach een complete ‘blauwdruk’ van 
de cliënt en kan er een passend vervolgtraject worden 
aangeboden. Het assessment duurt gemiddeld 3 à 4 
uur. Een groot pluspunt van dit assessment is dat het in 
verschillende talen kan worden afgenomen: Neder-
lands, Engels, Arabisch, Farsi en Tigrinya. "

Sasa van Kesteren 
0229 258 758

27 Statushouders De WerkClub Lucrato Ontwikkel en organiseer in samenwerking met de 
netwerkpartners een efficiënt en effectief integratie- 
en participatieprogramma met focus op werk voor 
statushouders binnen de gemeente Apeldoorn. Dit 
programma sluit aan bij de gestelde doelen van de 
gemeente Apeldoorn. Lucrato en de Eenheid Activering 
en Inkomen van de gemeente Apeldoorn hebben de 
handen ineengeslagen om statushouders te scholen en 
aan werk te helpen. 

1. Ontwerp en uitvoering van een brede intake  
en doorlopende lijn van inburgering, integratie  
en participatie 

2. Vormgeving van sluitende informatie- en  
gegevensuitwisseling op operationeel, tactisch en 
strategisch niveau 3. Intensivering in leerroutes en 
arrangementen door de integratie van bestaande  
en nieuwe modules en instrumenten.



28 Statushouders Nieuwskomers  
naar DAF

Ergon Knelpunt: 
Statushouders moeten inburgeren en mogen werken. 
Toch is het aantal werkenden onder deze groep laag, 
onder andere vanwege volgtijdelijkheid: eerst  
inburgeren en dan werken. Gevolgen daarvan zijn dat 
taalbeheersing laag blijft en dat toeleidingstrajecten 
vaak onbetaalde stages zijn. 

Oplossing: 
Statushouders gaan zowel inburgeren (onder  
werktijd) als aan het werk, de eerste 2 maanden in 
proeftijd met behoud van uitkering. Na 2 maanden 
krijgt men een volledig dienstverband voor 6 maanden 
bij Ergon. Na deze tijd is er een doorstroom naar 
vacatures bij DAF voor een baan in de logistiek of  
assemblage in eerste instantie in dienst van Randstad. 
Bij de aan te leren vaardigheden wordt gewerkt aan 
het verkrijgen van praktijkverklaringen. De expertise 
van de lokale inburgeringsorganisatie zorgt voor 
goede begeleiding en buddy’s op de werkvloer.

29 Statushouders Bossche Sferen:  
aanpak  
statushouders 

Weener XL Met het project ‘Bossche Sferen’ ontwikkelt en  
implementeert Weener XL een integraal traject voor 
integratie van 300 VGH’s gedurende 3 jaar middels: 
arbeidstoeleiding, maatschappelijke participatie en 
taalverwerving.

Korte termijn: 
300 VGH’s hebben eind 2019 een traject doorlopen,  
157 WEP gerealiseerd, Ontwikkelcentrum 120 
gerealiseerd, Werk & poort (aan de slag) 187 proces 
doorlopen en Open taalcentrum 179 taaltrajecten 
aangeboden (of nog steeds lopend). 

Bram van der Veer 
06 111 19 966
b.vanderveer@
s-hertogenbosch.nl
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Werkgevers De volgende praktijkvoorbeelden richten zich op de werkgevers en hun bijdrage aan een inclusieve arbeidsmarkt.
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30 Werkgevers Regionale aanpak 
Werkgeversbena-
dering 

WerkSaam Met 7 West-Friese gemeenten één gezamenlijke werk-
geversbenadering afgesproken.

Korte termijn: 
Interne helderheid over aanpak en werkwijze 

Lange termijn: 
1 loket, helderheid voor WG

Karin Vogelpoel 
karin.vogelpoel@
werksaamwf.nl

31 Werkgevers 
(Noord-Holland 
Noord)

Werkgeversservice-
punt Regionaal

WS / WSP-NHN Campagne: De naamsbekendheid van het WSP-NHN 
een extra stimulans geven (gezien de doelstelling dat 1 
op de 5 werkgevers het WSP-NHN kent aan het einde 
van het jaar.

Enorme groei aantal volgers LinkedIn. WSP-NHN staat 
op de vierde plek van WSP’s in Nederland qua aantal 
volgers op LinkedIn. Het aantal website bezoekers in 2 
maanden tijd is gestegen van 0 naar 1852 bezoekers. 
De campagne zich richt op LinkedIn-profielen vanuit 
40 relevante LinkedIn-groepen en hun lookalikes. 
De campagne richt zich op een selectie van circa 
60 functieprofielen binnen de categorie werkgevers 
en beslissers. De betrokkenheid van de doelgroep is 
extreem groot gezien de hoge klik-percentages.  
Komend jaar wordt een onderzoek gedaan naar de 
naamsbekendheid. "

Daphne siebenlist 
Ronald Koenen 
0229 258 758

32 Werkgevers 
(Noord-Holland 
Noord)

MVO WF  
naar regionaal

WS / WSP-NHN Het concept van MVO Westfriesland doorvertalen naar 
de andere twee subregio's in de arbeidsmarkteregio. 
Werkgevers kunnen hun sociale hart laten zien door 
werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt 
een kans te bieden. Bedrijven die dit willen en dit doen, 
heten Smaakmakers. Het Werkgeversservicepunt 
brengt met Smaakmakers de concrete (werk)mogelijk-
heden in kaart en zoekt daarvoor geschikte kandidaten. 
Meer informatie over het concept van MVO Westfries-
land: www.mvowestfriesland.nl.

De regio Alkmaar is al gestart. Zij zijn zeer enthousiast 
en hebben voornemens om het uit te bouwen. Ook de 
subregio Noordkop is zeer enthousiast.

Jose Tiessing 
0229 258 758

33 Werkgevers 
(ondernemers, 
overheid  
en onderwijs)

Werkende  
arbeidsmarkt 
(RPA Constructie)

WerkSaam "RPAnhn is een krachtig samenwerkingsverband 
van ondernemers, onderwijs en overheid voor een 
werkende arbeidsmarkt in de regio Noord-Holland 
Noord. RPAnhn creëert kansen zodat iedereen die kan 
werken, gaat werken en RPAnhn ontwikkelt samen 
met haar partners projecten en initiatieven onder de 
thema’s Van school naar werk, Van werk naar werk en 
Van uitkering naar werk. 
 
Partners in de samenwerking zijn de overheid (18 
gemeenten in Noord-Holland Noord, UWV), werk-
gevers (VNO-NCW, MKB), werknemers (FNV, CNV, 
VCP) en het onderwijs (ROC Horizon College, ROC Kop 
van Noord-Holland, AOC Clusius College, Hogeschool 
Inholland). Daarnaast werkt RPAnhn nauw samen met 
Ontwikkelingsbedrijf nhn.

RPA info@
rpa-nhn.nl 



Werkzoekenden 50+ De volgende praktijkvoorbeelden richten zich specifiek op werkzoekende 50+’ers.
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34 Werkzoekenden 50+ Netwerkcafé 50 plus WerkSaam Inspirerende bijeenkomsten voor
werkzoekenden met workshops, zoals:
• ZZP- is dat iets voor mij ? 

Hannie van Lent (startwijzer.info)
• Ik presenteer jou ! 

Saskia Karels (unchainyourbrain.nl)
• De kracht van zelfwaardering ! 

Maritsa Vaarnold
• Een doelgericht LinkedIn-profiel 

René Amsterdam en Nicole Klerkx
• Help de vijftigplusser een super sollicitant te worden  

Rolf Meijers
• Video solliciteren ! 

Soefian El Kouch

130 deelnemers, veel publiciteit. 
Vervolgbijeenkomst op 29 januari 2019 in 't Park.

Harry Olde  
Monnikhof 
0229 258 758

Arbeidsmatige 
dagbesteding

De volgende praktijkvoorbeelden richten zich op arbeidsmatige dagbesteding.  
Arbeidsmatige dagbesteding is voor mensen die (nog) niet in een gewone baan kunnen werken of veel begeleiding nodig hebben.
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35 Arbeidsmatige  
dagbesteding

Care2Work Inclusief Groep  
en Careander

Binnen de kaders van arbeidsmatige dagbesteding 
wordt een afdeling opgestart op locatie bij Inclusief 
Groep. De kandidaten worden binnen hun mogelijkheden 
ontwikkelt richting arbeid. Arrangementen bieden de 
mogelijkheid om binnen de kaders van arbeidsmatige 
dagbesteding en/of loonvormende arbeid te ontwikkelen. 
Werken op locatie biedt cliënten de mogelijkheid om 
onder gecontroleerde omstandigheden de wereld van 
werk, collega’s en dergelijke dichterbij te brengen.  
Dit verlaagt de drempel naar werk en verhoogd  
eigenwaarde en intrinsieke motivatie.

Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en een 
indicatie arbeidsmatige dagbesteding ontwikkelen 
om zo een volgende en goed afgewogen stap richting 
arbeid te zetten. - Mensen met een indicatie arbeids-
matige dagbesteding screenen op de juiste route naar 
werk - Bouwen en bieden van arrangementen d.m.v. 
het aanbieden van verschillende werksoorten.  
Combinaties zijn daarbij niet uitgesloten. - Onderzoeken 
of genoemde verwachtingen middels geschetste wijze 
gerealiseerd kunnen worden. - Waar zit meerwaarde 
in deze samenwerking en is deze voldoende om deze 
opzet te continueren. - Uitwisseling/delen van kennis 
en expertise. - Elkaar versterken

Chantal Vos 
c.vos@
inclusiefgroep.nl

36 Arbeidsmatige  
dagbesteding

PIMP my School Weener XL, sector 
van Gemeente 
‘s-Hertogenbosch

Middels allerlei additionele klussen (te denken valt 
aan sauzen van de muur, een kapstokje ophangen, 
speelgoed schoonmaken etc.) die worden uitgevoerd 
door mensen met een grote afstand tot de  
arbeidsmarkt proberen we zinvolle dagbesteding  
te organiseren. Op die manier proberen we het zelfver-
trouwen en de eigenwaarde van mensen te vergroten 
om hen uiteindelijk toe te leiden naar arbeid.

Korte termijn: 
mensen activeren en stimuleren om  
dagritme te krijgen. 

Lange termijn:  
Uitstroom naar (vrijwilligers)werk.

Annemarie Coulmy 
06 110 86 631 
a.goulmy@ 
s-hertogenbosch.nl


