
NLWERKT
ZOMER 2018   MAGAZINE VAN UWV VOOR WERKGEVERS

‘HET IS EEN 
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GEZOND OP KANTOOR

RON BLAAUW
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meer
productiviteit



Michel Mol, eigenaar van Detamo 
Flex Force, een technisch dienst-
verlener en uitzendbureau in de 
technische sector, leidt vrouwen 
op tot monteur. 
TEKST ELINE LUBBERTS   BEELD WINAND STUT

‘Al jaren roep ik dat vrouwen geschikt 
zijn voor technische functies. Dat 
heeft lang op veel weerstand gestuit. 
Nu de nood hoog is, zijn er gelukkig 
bedrijven die het aandurven. De 
techniekbranche is behoorlijk tra
ditioneel, dus deze andere insteek 
valt al snel op. Voor mij is het nooit 
een gek idee geweest, vrouwen in de 
techniek. Ze beschikken over de rele
vante competenties: goed in klant
contact en flexibel qua werktijden 
zoals avonduren en weekenden.
Wij hebben nu een aantal vrouwen 
opgeleid om aan de slag te gaan 
in de telecom en beveiligings
techniek. Binnenkort start er ook 
een opleiding voor cvmonteurs. 
Omdat we toch opleiden, zijn de 
toelatingseisen haalbaar voor men
sen zonder ervaring in het vak. We 
willen dat de kandidaten in het 
bezit zijn van een rijbewijs, de  
Nederlandse taal spreken en 
enthou siast zijn om het vak te le
ren. Verder toetsen we hoe het zit 
met het technisch inzicht. Is dat 
allemaal op orde, dan volgt een 
fulltime opleiding van drie of vier 
maanden en dan een baan.
Klanten waarderen het dat er een 
vrouwelijke monteur aanbelt die 
bovendien kundig werk af levert. 
De beoordelingen zijn bovenge
middeld goed. Ook binnen ons 
bedrijf zorgt de aanwezigheid van 
meer vrouwen voor een positieve 
schwung. Van mij mogen het er nog 
veel meer worden.’  
 

VACATURE VERVULD INHOUD

POSITIEVE 
SCHWUNG

NIEUWSBRIEF

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws voor werkgevers?
Abonneer u dan op Nieuws van UWV. In deze digitale nieuwsbrief informeren wij u over 
ontwikkelingen in de sociale zekerheid en de mogelijke gevolgen voor u als werkgever. U 
leest onder andere over nieuwe wet en regelgeving, reintegratie en preventie, handha
ving en UWVproducten zoals brochures en formulieren.
U kunt zich aanmelden via uwv.nl/nieuwsbrief.
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MENS EN MILIEU VINDEN ONDERDAK BIJ DE FLORIADE 

In 2022 vindt in Almere de Floriade ‘Growing Green Cities’ 
plaats. Dat duurzame thema zit hem natuurlijk in groen en 
klimaat, maar óók in maatschappelijke betrokkenheid: de 
Floriade is een publiek-private samenwerking die werk moet 
opleveren voor honderden arbeidsbeperkten uit de regio 
Almere.

TEKST ANNEMIEK DE GIER  BEELD MVRDV    

CASE  FLORIADE WERKBEDRIJF
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Als publieke partij 
krijgen we dit in 

ons eentje niet voor 
elkaar.

“H et duurt nog even voordat de 
Floriade begint, maar nu al is 
duidelijk dat er veel handen 
nodig zijn bij de voorberei

dingen en de uitvoering van de tienjaar
lijkse wereldtuinbouwtentoonstelling. 
Er worden zo’n twee miljoen bezoekers 
verwacht. Dit levert voor veel partijen een 
hoop werk op. Zo moeten er onder ande
re gebouwen en infrastructuur worden 
aangelegd, die na de Floriade een nieuwe 
groene stadswijk van Almere gaan vor
men. Uiteindelijk levert dit geheel onge
veer 4.200 nieuwe tijdelijke arbeidsplaat
sen op. Een samenwerking tussen UWV 
en de gemeente Almere moet dit gaan 

invullen. Wethouder Froukje de Jonge, 
een van de gezichten van deze samenwer
king, kwam op het idee om ook hier een 
duurzame richting in te slaan. 340 nieu
we plekken voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, die bovendien na de 
Floriade duurzaam aan het werk moeten 
blijven. Dat wordt het uitgangspunt.

Floriade Werkbedrijf
Om deze mensen te werven is onlangs 
het Floriade Werkbedrijf van start ge
gaan, een samenwerkingsverband van 
UWV, Randstad en de gemeente Almere. 
Zij trachten een match te maken tussen 
werkzoekenden met een uitkering en 

bedrijven die door de Floriade werk te bie
den hebben. Een unieke samenwerking, 
vindt Hannie van Loon, regiomanager 
UWV in Flevoland: ‘Zo veel menskracht 
werven lukt niet door alleen de publieke 
partijen. Dus is aansluiting gezocht bij 
een private partij, Randstad in dit geval. 
Natuurlijk was het in het begin even af
tasten: wie doet nu wat? Maar inmiddels 
weten we dat we elkaar echt nodig heb
ben en dat we elk onze eigen expertise 
meebrengen. UWV heeft veel ervaring 
met het bemiddelen van mensen met een 
arbeidsbeperking. Wij zetten die kennis 
graag in om zo veel mogelijk mensen 
duurzaam aan de slag te helpen en      

 Het probleem bij de 
wortels aanpakken



daarbij invulling te geven aan de landelijke 
banenafspraak. Randstad heeft weer een bre
der commercieel netwerk, daarom verzorgen 
zij de doorplaatsing van de kandidaten naar 
een blijvende functie als hun werk voor de 
Floriade ten einde is.’

Social Return on Investment
Bedrijven die werken in opdracht van de 
Floriade zijn verplicht 2 tot 5% van het geld 
dat ze verdienen te besteden aan werkgele
genheid voor mensen die moeite hebben een 
baan te vinden. Om ondernemers met deze 
zogenaamde ‘Social Return on Investment’ 
van dienst te zijn, is er een speciaal team 
waarin alle drie de partijen zijn vertegen
woordigd. Dit team helpt de ondernemers bij 
het vinden van de juiste matches. Van Loon: 
‘Als een werkgever een vacature heeft, gaan 
we eerst met hem om de tafel: wat houdt de 
functie precies in, wat voor kandidaat zoek 
je, welke competenties zijn nodig en moeten 
er eventueel aanpassingen op de werkplek 
worden gedaan? Vandaaruit gaan we zoe
ken naar goede kandidaten, die vervolgens 
worden voorgedragen. Ervaring en compe
tenties van kandidaten zijn het vertrekpunt, 
maar eventueel kunnen we ook opleidingen 
faciliteren en kunnen werkgevers in bepaal
de gevallen gebruik maken van jobcoaches 
en subsidies. Het is echt maatwerk.’ Het 
Floriade Werkbedrijf is echter niet puur een 
maatschappelijk bedrijf, het moet ook nog 
iets opleveren: ‘De kosten van het Floriade 
Werkbedrijf zijn zo’n 1,5 miljoen euro’, 
vertelt Van Loon. ‘Maar de verwachting is 
dat er een besparing van 2 à 3 miljoen euro 
ontstaat, doordat er minder aan uitkeringen 
hoeft te worden uitgegeven. Die besparing 
is niet de hoofdprikkel geweest, maar het is 
natuurlijk wel prettig dat het mes aan twee 
kanten snijdt.’

Van stratenmakers tot beveiligers
De eerste plaatsingen van het Floriade 
Werkbedrijf zijn inmiddels een feit: zo zijn 
er secretaresses geworven voor het nieuwe 
administratief bureau. Maar verder loopt 
het dit jaar nog niet zo’n vaart, volgens Van 
Loon. ‘Op dit moment vinden de aanbeste
dingen plaats; later dit jaar wordt duidelijk 
aan welke partijen de verschillende werk
zaamheden worden gegund. Daarna gaan we 
kijken op welk moment en in welke functies 
de vraag naar kandidaten ontstaat, zodat we 
tijdig de voorbereidingen voor een passen
de match kunnen treffen. Op dit moment 
zitten we nog in de opstartfase die vooral de 
aanleg van het terrein en de verbreding van 
de A6 omvat, dus gaat het om stratenmakers, 
kabeltrekkers, groenwerkers, enzovoort. 
Tijdens de Floriade zelf is meer behoefte aan 
personeel voor horeca, beveiliging, vervoer 
en parkeren en schoonmaak. In eerste in
stantie wordt onder de inwoners van Almere 
gezocht naar geschikt personeel, als het 
aantal vacatures groeit komen ook kandi
daten uit andere gemeenten in Flevoland in 
aanmerking. ‘Een enorme klus, maar heel 
uitdagend’, zegt Van Loon. ‘Daarbij is de pu
bliekprivate samenwerking heel leerzaam: 
we blijven steeds kritisch kijken naar wat 
de beste manier is om met elkaar samen te 
werken. Dat gaat heel goed trouwens, in een 
prettige en positieve sfeer. Zaken zijn be
spreekbaar. We hebben er veel zin in en gaan 
er met z’n drieën helemaal voor!’  

CASE  FLORIADE WERKBEDRIJF

Er ontstaat
een besparing van 

2 à 3 miljoen, doordat
er minder aan

uitkeringen hoeft te
worden uitgegeven

Scholing 
en persoonlijke 

ontwikkeling zijn 
de belangrijkste 

oplossing

“

“

KORT
UWV WERKGEVERSCONGRESSEN 2018

ZET IN UW 
AGENDA
Bent u HR-professional of vertegenwoordi-
ger van een grote werkgever en wilt u snel 
op de hoogte gebracht worden van alle 
belangrijke wet- en regelgeving rond ont-
slag? Wilt u op de hoogte blijven van actu-
aliteiten in de sociale zekerheid? De UWV 
Werkgeverscongressen bieden antwoord 
op deze en meer vragen.
Komend najaar kunt u zich in drie verschil-
lende regio’s tijdens de UWV Werkgevers-
congressen laten bijpraten over relevante 
ontwikkelingen in de sociale zekerheid. Ook 
kunt u op de informatie & voorlichtings-
markt uw eigen vragen en ervaringen uit 
de praktijk voorleggen aan onze UWV ex-
perts. De inschrijving opent half augustus. 
Deelname is kosteloos. 

Waar en wanneer?
HR-professionals en vertegenwoordigers 
van grote werkgevers zijn welkom op:

Donderdag 1 november 2018
Eindhoven (Regio Zuid)
040 Congress & Events Van der Valk

Maandag 12 november 2018
Utrecht (Regio Midden)
SuperNova, Jaarbeurs Utrecht

Dinsdag 27 november 2018
Groningen (Regio Noord) 
Martini Plaza

Aanmelden kan via 
uwv.nl/overuwv/evenementen 

GROEIENDE MISMATCH

Meer mensen met 
arbeidsbeperking 
aan de slag

O
nder die 13.000 arbeidsbe-

perkten bevinden zich 8.400 

Wajongers. In 2017 is boven-

dien de herbeoordeling op 

arbeidsvermogen van laatst genoemde 

groep afgerond. Daaruit bleek dat iets 

meer dan de helft — 116.000 van de 

240.000 — over een zeker arbeidsver-

mogen beschikt. Ook werden er meer 

WW-uitkeringen beëindigd, nadat de 

uitkeringsgerechtigde een baan had 

gevonden (219.000, een toename  

van 21%). 

UWV waarschuwt echter voor een 

groeiende mismatch op de arbeids-

markt waarvan vooral oudere werk-

zoekenden, langdurig werklozen en 

arbeidsbeperkten de dupe zijn. Er 

zijn minder beroepen die geschikt 

zijn voor arbeidsbeperkten. ‘Scholing 

en persoonlijke ontwikkeling zijn de 

belangrijkste oplossing’, aldus Fred 

Paling, voorzitter van de Raad van 

Bestuur. Hij roept op tot een goede 

samenwerking tussen centrumge-

meenten in arbeidsmarktregio’s en 

werkgevers.

Kijk voor meer informatie op 
jaarverslag.uwv.nl

13.000 arbeidsbeperkten vonden afgelopen jaar een baan. Dat 
is een toename van 500 ten opzichte van het jaar daarvoor. 
UWV waarschuwt tegelijkertijd voor een groeiende mismatch.

TEKST IVO ROODBERGEN  
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Het schreeuwende tekort aan koks bracht meesterkok en 
culinair ondernemer Ron Blaauw ertoe om zelf een opleiding te 
beginnen. Op zijn Ron Blaauw College worden mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt in drie maanden klaargestoomd 
voor een baan in de keuken.
TEKST ANNEMIEK DE GIER  BEELD ANP/INGE VAN MILL

CASE  RON BLAAUW COLLEGE

BEGIN EEN  
OPLEIDING!

R  
on Blaauw introduceren 
lijkt bijna overbodig. Na 
15 jaar in het vak begon 
de topkok in 1999 zijn 
restaurant Ron Blaauw 

in Ouderkerk aan de Amstel. Zeven jaar 
later had hij daar zijn tweede Michelinster 
bij elkaar gekookt.Hij verplaatste het 
restaurant naar Amsterdam, sloot 
het in maart 2013, om in april meteen 
met iets nieuws te beginnen: Ron 
Gastrobar. Binnen enkele maanden was 
de eerste Michelinster alweer binnen. 
Inmiddels heeft Blaauw zes restaurants 
in Amsterdam en omgeving. Dus als er 
iemand is die iets weet over een tekort 
aan gekwalificeerde koks, dan is hij het 
wel. Want dat tekort is er. En met een 
geschatte 11.000 vacatures is het enorm.
‘Het heeft te maken met het imago van 
het vak’, zegt Blaauw. ‘Als je niks meer 
kunt worden, dan ga je maar de horeca 
in, dat idee. Andere misvattingen over 
de branche: te lage salarissen, te lange 
werktijden. Daarnaast heeft de opleiding 
geen sexy imago. Op middelbare scholen 
wordt de nadruk gelegd op pakketten met 

Wij helpen 
mensen ook bij 
het vinden van 

een baan  
bij een ander

restaurant

“

PERSONEELSTEKORT?

wiskunde en dergelijke. Ze zouden het koksvak veel 
beter moeten aanprijzen: het is creatief, je bent met 
je handen bezig, je hebt stages in het buitenland. En 
je gaat continu met mensen om. Dat is misschien 
nog wel het belangrijkste. Het is een fantastisch vak.’

Domme vragen stellen
Maar de jeugd wil er dus niet meer aan, aan dat 
beroep van Blaauw, die zelf ook grote moeite 
heeft om zijn keukenbrigades op peil te houden. 
Daarom is hij zelf maar een opleiding begonnen, 
in nauwe samenwerking met coaching en 
loopbaanadviesbureau In2Work van directeur 
Marco Wins, en de Stichting Vakbekwaamheid 
Horeca (SVH). Het Ron Blaauw College heeft 
onderdak gekregen in een vestiging van het ROC 
van Amsterdam. 
In 13 weken tijd worden mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt de basisvaardigheden van het 
koksvak bijgebracht. Daarna kunnen ze aan het 
werk in een van Blaauws restaurants, al heeft hij 
de opleiding niet exclusief opgezet voor zijn eigen 
onderneming, zegt Blaauw: ‘We helpen mensen ook 
bij het vinden van een baan bij een ander restaurant.’
Het maatschappelijk belang speelt een grote rol bij 
het Ron Blaauw College, zegt medeinitiatiefnemer 
Wins, die net als Blaauw vindt dat mensen een   
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tweede of derde kans verdienen. 
‘Je hoort vaak dat de ‘beste’ 
mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt al geplaatst 
zijn. Dus de mensen met wie 
we nu aan de slag zijn gegaan 
zouden minder goed zijn? 
Dat slaat nergens op, want ze 
doen het fantastisch.’ Ze zijn 
superleergierig, beaamt Blaauw. 
‘Het enthousiasme spat eraf. 
Bovendien durven ze ‘domme’ 
vragen te stellen; ze stellen zich 
dus kwetsbaar op. Dat is heel 
goed.’

Andere branches
De eerste groep studenten, 
die net drie weken bezig is, is 
tussen de 21 en 59 jaar oud en 
heeft een WIA, Wajong of 
Ziektewetuitkering. UWV 
droeg de kandidaten aan. Wins: 
‘Ze krijgen 26 kooklessen en 
12 excursies naar restaurants. 
Tot het programma horen ook 
gedragstrainingen. Daar leren 

BAAN, SCOOTER, WONING 
Ron Blaauw doet er werkelijk 

alles aan om gekwalificeerde 

medewerkers binnen te halen én 

te houden. Een baan in een van 

zijn Amsterdamse restaurants 

wordt extra aantrekkelijk in het 

vooruitzicht van een scooter (die 

de werknemer via een relatie van 

Blaauw kan leasen) en woonruim-

te (waarnaar Blaauw helpt zoe-

ken via zijn goede contacten met 

enkele makelaars). ‘Dit aanbod 

staat nu een halfjaar en ik heb al 

diverse mensen op deze manier 

getriggerd om bij ons te komen 

werken’, zegt Blaauw. 

de studenten onder meer hoe 
ze zich kunnen aanpassen aan 
de cultuur van een organisatie. 
Die is overal anders. En ook 
sport hoort erbij, want in de 
keuken maak je ongemerkt 
veel kilometers. Je wordt ook 
gestimuleerd om na je werk te 
gaan sporten om fit te blijven. Je 
moet in jezelf investeren.’
De methode van het Ron 
Blaauw College, een korte, 
intensieve opleiding met een 
grote kans op een baan, is ook 
toepasbaar in andere branches, 
denkt Blaauw: ‘De bouw, de 
logistiek en transport, de zorg: 
eigenlijk elk ‘handson’beroep 
waar personeelstekort heerst.’ 
Wins: ‘Er zijn mensen genoeg, 
want er zijn nog heel veel 
Wajongers zonder werk. Heel 
veel van hen kunnen aan de 
slag. Het gaat erom dat ervaren 
mensen uit de branche hun 
enthousiasme en vakkennis op 
hen overbrengen.’ 

‘L 
aten weten waar ik 
zit in het onduidelij
ke proces’, tipt een 
werkgever. Een andere 

werkgever geeft aan dat UWV de 
werkgever ‘beter moet begeleiden, 
omdat de routine er niet in zit.’ 
Door verscheidene onderzoeken, 
gesprekken met werkgevers en 
UWVmedewerkers heeft UWV 
in 2017 veel suggesties ter ver
betering van de dienstverlening 
voor werkgevers opgehaald. Deze 
ideeën zijn samengevoegd tot een 
lijst van meer dan 25 initiatieven. 
Op de lijst stond bijvoorbeeld de 
suggestie om werkgevers niet door 
te verbinden als zij een UWVme
dewerker belden, maar direct een 
antwoord te geven. Een andere 
suggestie was het plaatsen van 
duidelijkere informatie over de 
verzekeringen op uwv.nl. Weer 
een ander idee ging over het helder 
vermelden welke stappen werk
gevers nog te wachten staan als zij 
een zieke medewerker hebben.

Als werkgevers UWV mogen adviseren, welke suggesties zouden dan 
als eerste opgepakt moeten worden? UWV vroeg en kreeg vanuit 
verschillende hoeken suggesties om de dienstverlening voor werkgevers 
met een zieke medewerker te verbeteren. 

WERKGEVERSPANEL

UWV aan de slag 
Met deze drie verbeterpunten is 
UWV aan de slag gegaan. Zo is er 
onder andere een pilot gestart om 
een beter gesprek met werkgevers 
te voeren. UWV gaat werkgevers 
tijdens een telefoongesprek actie
ver op vervolgstappen wijzen en 
doorverwijzen naar ondersteu
nende websites. Ook start er een 
traject om het overleg tussen de 
verzekerings en bedrijfsartsen te 
verbeteren. Het programma Werk
geversdientstverlening gaat het 
proces verbeteren om UWV klant
gerichter, betrouwbaarder en een 
deskundiger partner te maken voor 
de werkgever.  

Het UWV Panel Werkgevers
Heeft u ook tips voor UWV?
Meld u dan aan voor het UWV 
Panel Werkgevers.
Kijk voor meer informatie op
panel.uwv.nl.

1 Meer overleg tussen  
de verzekeringsarts en 
bedrijfsarts als zij tot een 

afwijkend besluit komen over de 
zieke medewerker.

2 Werkgevers blijven  
terugbellen als dit  
beloofd is.

3 Processen duidelijker  
uitleggen en laten ver
lopen, zodat werkgevers 

minder vaak sancties opgelegd 
krijgen omdat ze zich niet aan de 
regels houden. 

CASE  RON BLAAUW COLLEGE

Ron Blaauw, Marco Wins (midden) en het hele team van het Ron Blaauw College 

De methode van het 
Ron Blaauw College 
is ook toepasbaar in 

andere branches.

“

Tips werkgevers verbeteren 
proces bij ziekteverzuim

Werkgevers als start- en  
eindpunt
UWV kan niet alle ideeën voor de 
verbetering van de dienstverle
ning tegelijk oppakken. Daarom 
vroeg UWV aan 166 leden van 
het werkgeverspanel welke zij het 
belangrijkst vinden. 

Hieruit kwam een duidelijke 
top 3:
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R
uim de helft van de medewerkers 
voelt zich door zijn werkgever 
niet gestimuleerd om fit en ge
zond te blijven, zo blijkt uit het 

tweejaarlijkse onderzoek van Zilveren 
Kruis. De uitkomst van het onderzoek 
naar gezondheidsbeleid op de werkvloer 
geeft in de ogen van de zorgverzekeraar 
stof tot nadenken. Vooral omdat de aan
dacht van werkgevers voor een gezonde 
werkomgeving voor werknemers blijkt af 
te nemen. Het gevolg: werknemers voelen 
zich steeds vaker belemmerd om het beste 
uit zichzelf te halen en de kans op uitval 
stijgt.

Stimuleren
Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid 
zouden belangrijke pijlers moeten zijn 
in een organisatie, vindt Frederique 
Maring, adviseur Gezond ondernemen 
van Zilveren Kruis. ‘Vitale en gelukkige 
medewerkers zijn flexibeler, creatiever en 
presteren zowel thuis als op het werk be
ter. Precies die dingen die een organisatie 
succesvoller zullen maken. Daarom is het 
ook zo belangrijk dat werkgevers een om
geving creëren die gezond en fit blijven 
stimuleert. Natuurlijk is de intrinsieke 
motivatie van de werknemer belangrijk, 
maar een werkomgeving moet dat blijven 
triggeren. Dan hoef je als individu niet 

helemaal op wilskracht te veranderen, maar gebeurt het 
bij wijze van spreken vanzelf ’, zegt Maring.

Wandelbila
Een gezonde werkomgeving creëren kun je als werkgever 
al met simpele kostenneutrale en laagdrempelige aanpas
singen. Maring: ‘Je kunt bij een bilateraal overleg bijvoor
beeld weer in het benauwde hokje links achterin op de 
tweede verdieping gaan zitten, of je kiest ervoor ‘wandel
bila’s’ te doen binnen of buiten je bedrijf. Ook belroutes, 
waarbij je lopend je telefoongesprek kunt voeren binnen 
het kantoor, zijn makkelijk te organiseren.’ Daarnaast 
wint begeleiding op afstand aan terrein, weet Maring. ‘In 
plaats van naar een psycholoog of fysiotherapeut toe te 
moeten, blijken werknemers liever online of telefonisch 
hulp in te schakelen. Veel laagdrempeliger.’

TEKST IVO ROODBERGEN  ILLUSTRATIE MARC KOLLE

DOSSIER GEZONDHEID

ONLINE ZELFHULP 
POPULAIR Deskbike

Als je als werkgever besluit te investeren in zoiets als de 
deskbike, waarbij je ‘fietst’ achter je bureau, realiseer je 
dan wel dat zoiets onderdeel van de bedrijfscultuur moet 
worden. ‘Ik heb dat zelf bij Zilveren Kruis ervaren’, zegt 
Maring, die begint te lachen. ‘Dan stond er één deskbi
ke op de afdeling. Maar ja, niemand die hem gebruikte. 
Simpelweg omdat niemand als enige op zo’n ding gaat 
zitten. Plaats zoiets dus altijd in groepjes. Want toen er 
drie deskbikes bij kwamen, gingen werknemers er plots 
wél gebruik van maken.’ Het gaat er dan ook vooral om 
dat je werknemers stimuleert de regie van hun fysieke en 
mentale gezondheid in eigen hand te nemen. Hoe? Dat 
verschilt per doelgroep. Jongeren zullen misschien eerder 
gebruik willen maken van smart watches of fitness trac
kers die de beweging, voeding en slaap monitoren.

Maatwerk
Gezondheidsbeleid op de werkvloer is maat
werk, vindt Maring. ‘Werkgevers moeten zich 
realiseren dat de werkvloer een plek is waar 
werknemers willen ervaren dat ze een betere 
versie van zichzelf kunnen worden. Lukt dat, 
dan treedt een sneeuwbaleffect in werking. De 
werknemer ontwikkelt zich, voelt zich fysiek 
en mentaal vitaal en het bedrijf profiteert mee. 
Andersom: een ongelukkige werknemer kost 
geld. Gezondheidsbeleid op de werkvloer gaat 
dan ook verder dan een deskbike of online 
psycholoog, het is ook talenten benutten.’  

“

GEZOND
Houd je personeel

Doet uw bedrijf al aan wandelbila’s, is er een 
deskbike of werkt u met een online psycholoog? 
Vitale en gelukkige werknemers zijn flexibeler, 
creatiever en presteren beter. Bovendien voorkomt 
het uitval van personeel.

Online hulp wint 
terrein. Dat kan een-op-
een, maar de online
(zelfhulp)modules van 
Mirro maken de stap 
naar hulp nog 
laagdrempeliger. Als 
werkgever interessant, 
omdat ze vergoed 
worden vanuit de 
verzekering. Kijk op 
mirro.nl/producten 
voor meer informatie.

Werknemers 
willen ervaren 

dat ze een 
betere versie 
van zichzelf 

worden
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Het zijn lastige tijden als het gaat om het werven van nieuwe 
technische collega’s. Ook voor metaalbedrijf Oreel. Het bedrijf 
groeit hard en heeft regelmatig vacatures openstaan. Randstad 
en UWV sprongen hier op in en leverden een kandidaat vanuit 
de opleiding Verder In Techniek van Randstad Vakschool. Een 
mooie en praktische leerweg met resultaat. 

CASE  VERSPANERS

bij ons komen werken via de Randstad 
Vakschool, hier komen kandidaten van
daan die staan ingeschreven bij UWV. 
Ze heeft een korte stoomcursus gevolgd 
tot CNCdraaier (ook wel CNCfrezer 
of CNCverspaner genoemd) en kan 
met behulp van een computergestuurde 
freesmachine materiaal nauwkeurig en 
snel verwijderen totdat de juiste vorm is 
bereikt. Na een kennismakingsgesprek 
zagen we het helemaal zitten met haar. Ze 
is slim en gemotiveerd en past bovendien 
helemaal in ons team.’
Natascha van der Laan, manager Rand
stad Vakschool: ‘We zijn middels Rand
stad Vakschool al een paar jaar bezig met 
het opleiden van zijinstromers. We 
bieden hierbij onder andere baangaran
tie. We zien dat de vraag naar technisch 
personeel blijft en we kunnen die vraag 
niet aan. We zijn met UWV de uitdaging 
aangegaan om personeel zelf op te lei
den. Opleiden is een structurele oplos
sing voor het probleem, daar geloven we 
heilig in.’

NIEUW PERSONEEL VAN RANDSTAD VAKSCHOOL

ZELF OPLEIDEN IS DE 
STRUCTURELE OPLOSSING 

Collega’s
moeten kwalitatief
goed werk leveren
en bij ons passen

“

Ruimte om te leren
Vooraf was onbekend bij welke werkge
ver Marjolein terecht zou komen, maar 
Randstad en UWV zagen voldoende 
kansen op de arbeidsmarkt om haar de 
opleiding te laten starten. Tijdens de 
opleiding leerde ze de basics, eenmaal 
bij Oreel kreeg ze de kneepjes van het 
vak onder de knie. Gerard: ‘De kennis 
na een opleiding van acht weken is niet 
op het niveau dat ze direct zelfstandig 
aan het werk kon. Maar dat was de ver
wachting ook niet, zonder achtergrond 
in de metaalsector. Samen met een be
geleider is er gekeken wat wel kan, wat 
aandacht nodig heeft en zo is Marjolein 
in haar rol gegroeid.’   

‘Via diverse kanalen werven we nieuw 
personeel: eigen vacatures, social 
media, via via, uitzendbureaus. En na
tuurlijk veel via Beroepsbegeleidende 
leerweg (BBL)opleidingen, het werken 
en lerentraject. Maar het blijft lastig. 
Het gaat niet alleen om het aantal, maar 
vooral of de nieuwe collega kwalitatief 
goed werk levert en bij ons past.’ Aan 
het woord is Gerard van der Velde van 
metaalbewerkingsbedrijf Oreel uit  
Hallum (Fr). 

Structureel oplossen
‘We hebben natuurlijk regelmatig con
tact met Randstad over nieuwe kandi
daten. Marjolein Doets, bijvoorbeeld, is 

TEKST ELINE LUBBERTS  BEELD PLAN C FILMWORKS
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Marjolein Doets, 

CNC-verspaner bij Oreel:

‘Door ziekte en tijdelijke contrac-

ten schoot het niet op met mijn 

professionele loopbaan. Bij een 

uitzendbureau werd er gevraagd 

om CNC-verspaners. Eerlijk gezegd 

wist ik niet wat het was, maar toen 

ik me daar thuis in verdiepte, was ik 

direct enthousiast. De combinatie 

van techniek en computerprogram-

meren was echt wat voor mij. Met 

dat laatste heb ik affiniteit. Helaas 

liep dit op niets uit, maar mijn 

interesse was gewekt. Ik ben zelfs 

nog naar het ROC gegaan om te 

informeren naar opleidingen. Tot ik 

hoorde van dit traject bij Randstad. 

Het was perfect: een vak leren, een 

vast contract, goede toekomstper-

spectieven. Ik ben dan ook zo blij 

dat dit gelukt is. Nooit meer een 

uitkering voor mij.

Het is voor de buitenwereld 

misschien niet de meest logische 

stap, na vwo en universiteit een 

loopbaan in metaalbewerking. Voor 

mij was het echt een openbaring. 

Dat je zonder enige ervaring of 

relevante vooropleiding toch aan 

zo’n omscholingstraject mee mag 

doen, dan moet je die gouden kans 

met beide handen aangrijpen.’

SAMENWERKING
Randstad klopte bij het zoeken 

naar kandidaten voor de opleiding 

Verder in Techniek aan bij het 

Landelijk WerkgeversServicepunt. 

Dit resulteerde in een landelijke 

samenwerkingsovereenkomst 

tussen Randstad en UWV 

op het gebied van techniek. 

Daarnaast ondersteunt het 

WerkgeversServicepunt werkgevers 

bij de werving en selectie van 

kandidaten. Vanwege de vele 

arbeidstekorten in deze sector 

worden onder andere UWV-

arbeidsdeskundigen betrokken bij 

de selectie van kandidaten.

CASE  VERSPANERS

PRIVACYWETGEVING VERANDERT
Contact met UWV wijzigt 
niet door nieuwe AVG
Op 25 mei is de Algemene verordening gegevensbe-
scherming (AVG) ingegaan. Voor veel bedrijven zorgt 
dit voor ingrijpende veranderingen. Deze nieuwe 
verordening vervangt de Wet bescherming persoons-
gegevens (WBP) uit 2001. Het contact met UWV 
verandert voor u als werkgever hierbij niet. U kunt 
persoonsgegevens aan ons blijven doorgeven zoals u 
dat gewend bent. Zo mag u bijvoorbeeld een BSN van 
een (ex-)medewerker telefonisch aan ons blijven door-
geven. Ook heeft u geen verwerkersovereenkomst 
(een wettelijk verplichte overeenkomst waarin is vast-
gelegd dat een partij gegevens voor u verwerkt) met 
UWV nodig. 
Kijk voor meer informatie over de AVG op 
autoriteitpersoonsgegevens.nl.

UWV is een traject gestart om bij het Werkgevers-
portaal via eHerkenning een hoger beveiligings-
niveau te realiseren.

Werkgevers en intermediairs kunnen via het 
 online Werkgeversportaal belangrijke zaken rond-
om werknemersverzekeringen regelen. Momen-
teel werkt UWV aan de volledige implementatie 
van het gestandaardiseerde, overheidsbrede 
inlogsysteem eHerkenning. Dit inlogsysteem 
maakt het mogelijk tweefactor-authenticatie te 
gebruiken. Dat betekent dat werkgevers straks 
naast een gebruikersnaam en wachtwoord inlog-
gen met bijvoorbeeld een pincode.

Het streven is om eHerkenning gerealiseerd te 
hebben in het laatste kwartaal van 2018. UWV zal 
werkgevers later in het jaar informeren over wat 
eHerkenning precies inhoudt. Met deze nieuwe 
toegangsbeveiliging realiseert UWV een hoger 
beveiligingsniveau bij het Werkgeversportaal.

Oreel is een leerbedrijf en heeft twee gecer
tificeerde opleiders in dienst. Het opleiden is 
dus gesneden koek voor dit bedrijf. Gerard: 
‘Om aan goed personeel te komen, is intern 
begeleiden en opleiden noodzakelijk.’ Ook 
Randstad onderschrijft dat. Natascha: ‘De 
mensen in de opleiding moeten de tijd en 
ruimte krijgen om te leren. Vanuit Randstad 
zorgen we voor coaching en begeleiding. 
Maar dat moet ook bij het leerbedrijf op orde 
zijn. Die investering van tijd en kennis moet 
gedaan worden, anders wordt het niets.’ 

Gemotiveerd
Natascha merkt dat de mensen op de oplei
ding ‘gemotiveerd zijn tot op het bot’. ‘Het 
gaat hier om tweede carrières, dan gaat het 
om een zeer bewust gemaakte keuze. Ie
dereen is welkom: jong, oud, afstand tot de 
arbeidsmarkt, zijinstromer. We kijken na
tuurlijk altijd samen met UWV of het nieu
we werk wel bij de kandidaat past.  
Ook checken we het leervermogen en voor 
dit specifieke traject ook het cijfermatige 
inzicht.’ 
Oreel en Randstad Vakschool zijn op het 
moment in overleg hoe een nieuwe opleiding 
ingevuld kan worden. 

Gerard: ‘Het CNC verspanen is niet onze 
corebusiness; constructie en plaatwerk en 
het leveren van totaaloplossingen zijn onze 
sterke punten en dus zoeken we andere 
specialisten. Vandaar dat we bij Randstad 
Vakschool hebben aangegeven waar we meer 
behoefte aan hebben.’
En daar staat Randstad voor open. Natascha: 
‘We willen  natuurlijk zo veel mogelijk aan
sluiten bij de vragen uit de markt. Bovendien 
hebben we de ambitie om dit traject samen 
met UWV verder uit te bouwen.’ 

Nieuwe uploadfunctie documenten in Verzuimmelder

DIGITAAL VERZUIM MELDEN
Sinds maart 2018 kunnen werkgevers bij lopende ziek meldingen 
documenten uploaden in de Verzuimmelder.

De Verzuimmelder is een applicatie waarmee u online uw verzuimmeldin-
gen snel en makkelijk kunt doorgeven. Om gebruik te maken van de Ver-
zuimmelder logt u in op het Werkgevers portaal. Zo kunt u uw meldingen 
vanaf elke computer en op elk tijdstip van de dag doorgeven en worden ze 
direct gecontroleerd. Zo voorkomt u dat re-integratietrajecten vertraging 
oplopen. U kunt 4 typen bijlagen en 1 type wijzigingsformulier uploaden:

• Bijlagen bij de aanvraag van een Ziektewet-uitkering;
• Bijlage B: werknemersgegevens van oproep- en invalkracht;
• Bijlage C: werknemersgegevens bij dienstverband

beëindigd tijdens ziekte;
• Bijlagen bij de aanvraag voor een WAZO-uitkering;
• Wijziging van werknemers gegevens door werkgevers.

Bekijk en gebruik de uploadfunctie in de  
Verzuimmelder op werkgever-portaal.uwv.nl/iam/inloggen.

CONTACT

UWV stapt over op eHerkenning

Bekijk ook de video op Werkblad Magazine. 
Kijk op http://bit.do/verspaningstechniek

Verbetering 
toegangsbeveiliging 
Werkgeversportaal
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CASE  SAVA VERKEERSREGELAARS

S
joerd Bartol van SAVA Verkeers
regelaars vertelt enthousiast over de 
rol van verkeersregelaars. Naast het 
gebruikelijke begeleidingswerk zijn 

er de calamiteiten waarbij verkeersregelaars 
nodig zijn, bijvoorbeeld als een stoplicht uit
valt. Maar ook voor evenementen zoals een 
wielerwedstrijd, wandelvierdaagse of festival 
zijn beroepsverkeersregelaars nodig. ‘Je kunt 
het zo gek niet bedenken. Zelfs voor de be
geleiding van een bloemencorso kunnen ze 
worden ingezet.’

Eerste selectie
De samenwerking met Werk in Zicht – een 
combinatie van gemeentes, UWV en sociale  
werkvoorzieningsbedrijven in Groningen en 
NoordDrenthe – levert SAVA Verkeersrege
laars al jaren goed personeel op. Hoe die sa
menwerking gestalte krijgt? ‘Vrij eenvoudig’, 
legt Bartol uit. ‘Als we een vacature hebben, 
levert UWV of een van de gemeentes uit de 
arbeidsmarktregio kandidaten. Zij hebben 
al een eerste selectie gemaakt en een gesprek 
met de betreffende kandidaten gevoerd. We 
weten dus dat ze gemotiveerd zijn en waar
schijnlijk geschikt.’

Veel oudere werkzoekenden
UWV heeft in 2017 ruim 50 werkzoekenden 
met verschillende uitkeringsachtergronden 
voor SAVA Verkeersregelaars opgeleid. Roy 
Köller, adviseur Werkgeversdiensten bij 
UWV en de contactpersoon voor Bartol: 
‘Daar zaten veel oudere werkzoekenden bij, 
waaronder 60plussers, werkzoekenden die al 
lang werkloos thuis zaten en werkzoekenden 
met een WIA, WAO of Wajonguitkering. 
Nadat kandidaten geslaagd zijn, krijgen ze een 
baan voor minimaal een halfjaar en minimaal 
32 uur per week.’

Opleiding
SAVA Verkeersregelaars bekijkt per kandidaat 
wat hij of zij aan opleiding en training nodig 
heeft. En of UWV of de betreffende gemeente 
financiering of subsidie voor het opleidings
traject beschikbaar heeft. ‘De doorlooptijd 

 MET EEN 
GLIMLACH  
HET VERKEER 
REGELEN

Je moet mensen
de kans geven om te
leren. Wij willen een

goede basis neerzetten
en een sociaal vangnet

bieden.

“

VAN BANK NAAR DE WEG
Willem Niesing (63) is vorig jaar opge-

leid en gestart als verkeersregelaar 

bij SAVA Verkeersregelaars. ‘Ik werkte 

in de bankwereld en verloor door een 

reorganisatie mijn baan.’ Daar kwam 

een hartaanval bovenop, waardoor 

zijn geplande pensioen in gevaar 

kwam. Niesing wil graag nuttig zijn 

voor de maatschappij en is graag on-

der de mensen. Via UWV kwam hij in 

contact met SAVA Verkeersregelaars. 

‘Dat klikte meteen. Je hebt een grote 

verantwoordelijkheid en die moet je 

nemen, maar ook uitstralen. Natuur-

lijk krijg ik wel eens het verkeerde 

vingertje. Maar als ik op een rotonde 

sta en automobilisten zwaaien even 

of knipperen met hun lampen ten 

teken dat ze het begrijpen — daar 

doe ik het voor.’

van een compleet opleidingstraject is een 
jaar’, aldus Bartol. ‘De basis is een driedaag
se opleiding over de verkeersregels en een 
VCAopleiding. Na vier tot zes weken kunnen 
nieuwe verkeersregelaars aan de slag. Vaak 
beginnen we met een proefplaatsing van 1 of 
2 maanden. In de loop van het eerste jaar dat 
ze bij ons werken, volgen ze onder andere nog 
een BHVtraining, een training over het ge
bruik van een portofoon en een training over 
omgaan met agressie. De verbale en fysieke 
agressie van weggebruikers valt trouwens 
gelukkig enorm mee.’

Weer meedraaien
Raadt Bartol andere bedrijven een soortge
lijke samenwerking met Werk in Zicht aan? 
‘Jazeker! Maar het ligt er wel aan hoe je er als 
bedrijf in staat. Wij willen een goede basis 
neerzetten en een sociaal vangnet bieden 
voor mensen die het wat moeilijker hebben 
op de arbeidsmarkt. Dat moet je als bedrijf 
wel willen. Heb je bijvoorbeeld een straten
makersbedrijf en zoek je iemand met alle 
nodige diploma’s, die volgende week voor je 
aan de slag kan, dan wordt dat lastig. Je moet 
mensen de kans willen geven om te leren. 
Voor de kandidaten die Werk in Zicht aan ons 
voorstelt, is het vaak moeilijk om weer mee te 
draaien in het arbeidsproces. Daar moet je tijd 
en energie in steken. Het mooie daarvan is dat 
je ze ziet groeien. Ik zie hier sommige mensen 
een beetje moedeloos binnenkomen, maar na 
een paar maanden met een grote glimlach op 
de weg staan. Dat is fantastisch om te zien.’ 

Sjoerd Bartol

KANSRIJKE BEROEPEN
Ook in het noorden ontstaat voor steeds meer 

beroepen een krapte aan personeel. Daarom 

heeft Werk in Zicht onder andere  

www.kansrijkberoep.nl opgericht. Op deze site 

kunnen uitkeringsgerechtigden die bereid zijn 

scholing te volgen een kansrijk beroep vinden. 

Verkeersregelaar en zorgberoepen worden 

binnenkort aan de lijst toegevoegd.

SAVA Verkeersregelaars werkt met veel succes samen met 
gemeenten, socialewerkvoorzieningsbedrijven en UWV. Per 
kandidaat wordt gekeken wat voor opleiding hij of zij nog 
nodig heeft en of daar subsidie voor is. ‘Je moet mensen de 
kans willen geven om te leren.’ 
TEKST ERWIN ROOYAKKERS   BEELD  JARNO KRAAYVANGER
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“ “

SLIMME 
BEAMER

Hightech voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Een extern skelet dat iemands spierfunctie vervangt. Een virtual-
realitybril die werkinstructies projecteert. Futuristische hocus pocus? 
Helemaal niet. Een (niet compleet) overzicht van technologieën die 
het mogelijk maken dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
gewoon meedraaien op de werkvloer. 

TEKST FLORIS DOGTEROM   ILLUSTRATIE CENSUUR.COM

Exoskelet
Een exoskelet is een draag-
baar extern skelet. Het wordt 
aangedreven door een elek-
tromotor. Met behulp van een 
exoskelet kan iemand met 
geen of verminderde spier-
functie zijn ledematen toch 
weer bewegen. Zo kunnen 
mensen met een dwarslaesie 
weer rechtop staan en lopen. 
En iemand met een vermin-
derde handfunctie krijgt met 
een robothandschoen meer 
kracht in de hand.
Beschikbaarheid: al te koop.

Telepresence robot
Met een telepresence robot 
kan iemand met een fysieke 
beperking aanwezig zijn 
op zijn werk zonder dat hij 
zich daar fysiek bevindt. Via 
een beeldscherm, luidspre-
kers, een microfoon en een 
camera heeft de werknemer 
contact met zijn collega’s. De 
werknemer kan ook rondlo-
pen op de werkvloer, want de 
robot staat op wieltjes. Het 
is zelfs mogelijk om de robot 
met hersensignalen te bedie-
nen, voor mensen die daar 
fysiek niet toe in staat zijn.
Beschikbaarheid: binnen 3 jaar. 

DOSSIER  INNOVATIE

MET EEN BEETJE HULP... 

Het is zelfs 
mogelijk om de 

robot met 
hersensignalen te 

bedienen.

Mensen met een 
dwarslaesie kunnen
met een exoskelet

weer rechtop staan 
en lopen.

(Sociale) robotassistent
Een robotassistent of cobot 
(collaboratieve robot) is een 
montagerobot die samen-
werkt met de mens, in plaats 
van dat hij allerlei taken 
overneemt. Denk aan een 
robotarm die een object kan 
grijpen. Een sociale robot-
assistent fungeert als een 
buddy die steun en coaching 
biedt op sociaal vlak voor 
mensen met een cognitieve 
beperking. Daarmee kan zo’n 
hoogtechnologische hulp een 
aanvulling zijn op het werk 
van de jobcoach. 
Beschikbaarheid: binnen 2 tot 5 jaar. 

Spraakgestuurde 
apparaten
Spraakgestuurde apparaten 
bestaan al, maar fabrikanten 
richten zich nu nog vooral op 
thuisgebruik. Denk aan met 
spraak te bedienen lampen, tv’s 
en computers. Op de werkvloer 
komen er nu ook apparaten die 
je via gesproken opdrachten 
kunt bedienen. Ze kunnen vaak 
ook ‘terugpraten’, net als smart 
speakers voor thuisgebruik, zoals 
Siri, Alexa of Google home. Dat 
stelt vooral mensen met een 
fysieke of visuele beperking in 
staat hun werk te doen.
Beschikbaarheid: binnen 2 jaar.

Wie weten wil of al die innovatieve 
technologieën ook echt werken, 
zou eens een kijkje moeten nemen 
bij Amfors, de sociale werkvoor-
ziening voor de regio Amersfoort. 
Mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt assembleren daar 
onder meer led-straatlantaarns. Dat 
doen ze met behulp van een slimme 
beamer die werkinstructies op de 
werkbank projecteert. Elke stap van 
het werkproces wordt uitgelegd, 
en de beamer herkent ook fouten. 
Naast de beamer werkt Amfors ook 
met cobots en experimenteert het 
in zijn Inclusive Fieldlab met onder 
meer een augmented-realitybril en 
een vertaalapparaat voor productie-
aanwijzingen voor mensen met een 
beperkte kennis van het Nederlands. 
‘De medewerkers vinden het prachtig 
om met zulke geavanceerde tech-
nologieën te werken’, zegt Roald 
Klumpenaar, projectleider van het 
Inclusive Fieldlab. ‘Daarnaast moet 
het natuurlijk ook bedrijfsmatig 
zinvol zijn. En dat is het, want dankzij 
de beamer en de cobot kunnen 
medewerkers langer blijven partici-
peren op de arbeidsmarkt en gaat de 
productiviteit omhoog.’
Amfors ziet bij bedrijven in de 
regio veel belangstelling voor deze 
hightech-hulpmiddelen. ‘Wij geloven 
in die technologieën en stimuleren 
reguliere bedrijven om ze ook toe 
te passen’, zegt Amfors-directeur 
Ronald de Koning. ‘Want juist daar 
is het belangrijk banen te creëren 
voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt.’ 

* Voor dit artikel is gebruikgemaakt van het 
onderzoeksrapport De kansen van technologie
voor inclusie, uitgevoerd door Technopolis en 
SEOR, met subsidie van UWV.

Augmented realitybril
Augmented reality betekent 
‘verrijkte werkelijkheid’. Slimme 
brillen kunnen de werkinstruc-
ties als het ware over de 
werkelijkheid heen projecte-
ren. Algoritmes herkennen 
spraak en zetten die live om in 
ondertitels of zelfs vertalingen 
op de bril. Augmented-reality-
brillen zijn vooral geschikt voor 
plotsdoven en slechthorenden 
die geen gebarentaal kennen 
en niet goed kunnen liplezen, 
en voor mensen met een cogni-
tieve beperking.
Beschikbaarheid: binnen 2 jaar. 

Een sociale robot-
assistent fungeert 
als een buddy die 
steun en coaching 

biedt.

Via gesproken 
opdrachten 

kun je apparaten
bedienen en vaak 

praten ze 
ook terug.

“ “

“De slimme bril
herkent spraak en 

zet deze om in  
ondertitels.

Zien hoe dit in de parktijk werkt? 
Bekijk de video op 
http://bit.do/arbeid-en-
techniek
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E 
nexis is net als andere netwerkbe
drijven druk bezig met de energie
transitie: de overgang van fossiele 
naar duurzame energiebronnen. 
‘Een enorme operatie,’ vertelt 

Remco Rooker, manager Productie Noord In
fra van Enexis, ‘waarvoor we de komende tien 
jaar veel technisch personeel nodig hebben. 
We zoeken onder meer werktuigbouwkundig 
en elektrotechnisch personeel om aansluitin
gen in gebouwen en huizen aan te passen, ka
bels te vervangen en slimme meters te plaat
sen. Unica zoekt mensen om zonnepanelen 
en warmtepompen te plaatsen en installaties 
aan te passen. Maar nu het economisch meezit 
en ook de bouw en utiliteitsbedrijven het 
weer druk hebben, kunnen wij die mensen 
moeilijk vinden. Er zijn simpelweg te weinig 
monteurs om het werk te kunnen doen. Ook 
op de lange termijn zien we tekorten. Vmbo 
leerlingen kiezen na hun diploma nauwelijks 
voor technische vervolgopleidingen.’

DUURZAME 
ONTWIKKELINGEN 
BIJ ENEXIS

Masterplan
Rooker bedacht samen met 
collega’s een oplossing voor het 
technisch personeelstekort, een 
masterplan, zowel voor de korte 
als lange termijn. ‘Wij hebben 
moeite om vacatures te vervul
len, terwijl aan de andere kant 
veel mensen langdurig in de bij
stand of de WW zitten. Waarom 
zoeken we daar onze mensen 
niet? We hebben samenwerking 
met UWV gezocht en met andere 
bedrijven in onze branche. We 
wilden niet alleen technische 
mensen vinden voor onszelf, 
maar ook voor aannemers die 
wij inhuren. We hebben met het 
WerkgeversServicepunt (WSP) 
Zwolle twee voorlichtingsdagen 
georganiseerd. Daar probeerden 
we deze doelgroep enthousiast te 
maken voor ons vak. En dat lukte! 
Na twee bijeenkomsten hebben 
we al zo’n zestig mensen – na een 
korte opleiding – een baan aan 
kunnen bieden, voornamelijk als 
installateur van slimme meters.’

Energietransitie levert veel werk op

Bont gezelschap
Rooker heeft in zijn zoektocht 
binnen de doelgroep lang du rig 
 werklozen zijn eisen niet te hoog 
gesteld. ‘We nodigden op onze bij
eenkomsten niet alleen mensen uit 
die een technische opleiding had
den afgerond, interesse in techniek 
was genoeg. Dat leverde een bont 
gezelschap op: van een werkloze 
offsetdrukker tot oudmedewerker 
van de Belastingdienst. Iedereen 
die gemotiveerd was en in wie wij 
potentie zagen, mocht aan onze 
interne opleiding beginnen.’
Geduld, creativiteit en flexibiliteit 
zijn in dit proces belangrijk, bena
drukt Rooker. ‘Je moet bedenken 
dat veel van deze mensen niet 
meer gewend zijn om te leren. Daar 
moet je wel op inspelen. Wij heb
ben er bij sommigen bijvoorbeeld 
voor gekozen om het examen niet 
schriftelijk maar mondeling af te 
nemen.’

Vertrouwen
Rooker is enthousiast over zijn 
nieuwe monteurs. ‘Het zijn gemo
tiveerde medewerkers, ze horen 
al helemaal bij ons bedrijf. Enkele 
zijn al doorgestroomd naar andere 
functies. In die zin is het project 
al geslaagd. Maar er kwamen ook 
nog andere positieve aspecten bij. 
Wij zagen dat veel van deze me
dewerkers ook op persoonlijk vlak 
opbloeiden. Mensen die jaren thuis 
hadden gezeten en voor hun gevoel 
niet meer meetelden, hadden nu 
opeens een doel in het leven, toe
komstperspectief en gezellige col
lega’s. Dat betekent veel voor hen. 

Netwerkbedrijf Enexis heeft de komende jaren veel technische
handen nodig bij de energietransitie. Met installateur Unica
zocht Enexis contact met UWV. Gezamenlijk helpen zij nu
technisch geïnteresseerden uit de bijstand en de WW aan werk.
TEKST MARLIES RUIJTER   BEELD  JARNO KRAAYVANGER

Het is mooi om te zien wat het 
met mensen doet als je vertrou
wen in ze hebt; als je naar de mo
gelijkheden van iemand kijkt en 
niet naar de praktische bezwaren. 
Ik vind dat we daar als werkge
vers, maar ook als samenleving, 
eens goed bij stil moeten staan.’

Lange termijn
Enexis, Unica, UWV en de 
partnerbedrijven gaan door met 
deze manier van werven. Ook in 
Groningen en Hengelo worden 
binnenkort voorlichtingsbijeen
komsten georganiseerd. Rooker: 
‘We leren met z’n allen ook gedu
rende dit project. We merken dat 
hoe beter we de consulenten van 
UWV betrekken bij de bijeenkom
sten, hoe beter de selectie, des te 
hoger de uiteindelijke score.’
Dit lijkt een prima korteter
mijnoplossing voor de energie
branche, maar Rooker zet zich 
ook in om op de lange termijn 
personeels tekorten tegen te gaan.
‘Enexis gaat samen met andere 
bedrijven leerlingen al op jonge 
leeftijd enthousiast proberen 
te maken voor techniek. We 
maken lespakketten – inclusief 
onderwijzer – voor basisscho
len en organiseren bijvoorbeeld 
techniekateliers met robots om te 
laten zien dat techniek niet alleen 
toekomstperspectief biedt, maar 
ook best een ‘sexy’ beroep is. Ook 
dit doen we weer bewust met an
dere bedrijven; je moet niet alleen 
je eigen personeelsprobleem op
lossen, maar zorgen dat de vijver 
in z’n geheel groter wordt.’  

Je moet niet 
alleen je eigen 

personeelsprobleem 
oplossen, maar  

zorgen dat de vijver in 
z’n geheel groter  

wordt

“

CASE  ENEXIS INSTALLATEURS

NLWERKT NLWERKT22 23



BANENAFSPRAAK 

inlenende werkgever. Over enige tijd komt er 
via het UWV werkgeversportaal een applicatie 
beschikbaar voor het kunnen overdragen van 
deze uren. Dit heet de inleenadministratie. 
Werkgevers kunnen nu alvast een account 
aanmaken op het werkgeversportaal. 

Vanaf 1 januari 2018 geldt voor grote overheidswerkgevers 
het quotum arbeidsbeperkten, onderdeel van de Wet 
banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Ook ingeleend 
personeel telt mee voor het quotum van een werkgever, zoals 
uitzendkrachten of gedetacheerde werknemers. 

Ik heb mijn personeelsadministratie 
uitbesteed aan een administratie-
kantoor. Is de inleenadministratie 
hierop ingericht? 
Werkgevers kunnen tussenpersonen 
machtigen om hun zaken te beheren in 
het werkgeversportaal. Dat geldt ook 
voor de inleenadministratie. 

Voor meer informatie over de banen afspraak 
en het quotum arbeids beperkten, kijk op 
uwv.nl/werkgevers.

Wat doe ik met de uren van medewerkers 
die ziek zijn of vakantie hebben. Tellen 
die mee?
Ja. Het gaat om de verloonde uren en niet om 
de gewerkte uren. Verloonde uren bestaan, 
naast de gewerkte uren, uit ziekte- en 
verlofuren. 

Hoe weet ik of ik een quotum-
plichtige werkgever ben?
Het quotum arbeidsbeperkten geldt nu 
nog alleen voor grote overheidswerkge-
vers. U bent een grote werkgever indien 
u gemeten over een heel kalenderjaar
meer dan 40.575 uren verloont aan perso-
neel (dit staat gelijk aan 25 werknemers
die 31,1 uur of meer in de week werken).
Of uw organisatie behoort tot de over-
heid of de markt, hangt onder meer af
van de socialeverzekeringssector waarin
u als werkgever bent ingedeeld door de
Belastingdienst. De indeling in markt
of overheid wordt voor de Wet banen-
afspraak en quotum arbeidsbeperkten
ieder jaar opnieuw bepaald.

Moet ik als werkgever iets regelen 
met de SW-bedrijven en de uitzend- en 
detacherings bureaus waarvan ik arbeids-
beperkt personeel uit de doelgroep  
banenafspraak inleen?
Ja. Zorg dat u goede afspraken maakt over 
het overdragen en administreren met de 
uitzend-, detacheringsbureaus en sociale 
werkvoorzieningen waar u arbeidsbeperkt 
personeel inleent. Deze organisatie moet 
wel op de juiste manier staan ingeschreven 
in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel. Daarnaast moet de uitlenende 
organisatie uw RSIN-nummer (voorheen fiscaal 
nummer) kennen. En u moet op uw beurt van 
elke ingeleende medewerker uit de doelgroep 
banenafspraak het burgerservicenummer 
kennen. Zonder deze gegevens kunnen de 
verloonde uren van een door u ingeleende 
arbeidsbeperkte niet worden overgedragen en 
tellen ze niet mee voor uw quotum. 
Daarnaast is het belangrijk dat u als 
overheidswerkgever uw eigen administratie 
op orde heeft. Stel u krijgt over 2019 een 
quotumheffing en u bent het daar niet mee 
eens, dan moet u kunnen aantonen dat u 
aan het quotum voldoet. Zorg dat u niet voor 
onverwachte verrassingen komt te staan; u 
kunt aan de hand van het loonheffingsnummer 
in het doelgroepregister zien welke van uw 
eigen werknemers behoren tot de doelgroep 
banenafspraak. Het doelgroepregister is bereik-
baar via het werkgeversportaal van UWV. 

BEHALEN QUOTUM OVERHEIDSWERKGEVERS

De meest gestelde vragen van 
werkgevers over de inleenadministratie 
daarover op een rij:

H 
et quotum arbeidsbeperkten 
is geactiveerd omdat over
heidswerkgevers tot nu toe 
achterblijven in het creëren 
van extra banen voor men

sen met een arbeidsbeperking. Het quotum
percentage voor grote overheidswerkgevers 
is voor 2018 vastgesteld op 1,93%. Volgens 
de banenafspraak moeten er vóór 2026 gefa
seerd 125.000 extra banen worden gecreëerd 
voor mensen met een arbeidsbeperking. De 
marktsector neemt daarvan 100.000 banen 
voor zijn rekening, de overige 25.000 moe
ten binnen de overheid gecreëerd worden.  

Uitzendkrachten tellen mee
Ook ingeleend arbeidsbeperkt personeel 
telt dus mee voor het quotum van een 
werkgever, zoals uitzendkrachten of 
gedetacheerde werknemers. Dit wordt 
mogelijk gemaakt omdat uitlenende 
organisaties, zoals uitzend en detacherings
bureaus en de Sociale Werkvoorziening 
(SW)bedrijven, verloonde uren kunnen 
overdragen aan inlenende organisaties. Deze 
uren tellen dan mee voor het quotum van de 

1

2

3

4
Ook uren ingeleend personeel tellen mee
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‘WAT ALS WE 
GEWOON NIET 
NAAR LEEFTIJD 
VRAGEN?’

kandidaten te zijn. UWV maakte een gede
gen voorselectie. Twintig mensen werden 
uitgenodigd voor de wervingsdag die volgde. 
‘Vergelijkbaar met een speeddate had elke 
kandidaat korte selectiegesprekken met men
sen van Arriva. Na die dag werd direct be
paald wie door mocht voor een assessment en 
kon starten met het opleidingstraject.’ De vijf 
nieuwe chauffeurs werken in eerste instantie 
via een uitzendbureau. Na een periode van 
ongeveer een jaar treden ze bij goed functio
neren in dienst. Motivatie is volgens Gombert 
essentieel. ‘Leeftijd is niet relevant.  
Belangrijk is dat mensen zelfstandig beslis
singen durven te nemen en een gastvrije 
instelling hebben. Er stappen zoveel verschil
lende typen mensen in de bus, dan moet je 
makkelijk kunnen schakelen.’

Omscholen
Arriva nam de begeleiding van UWV over 
zodra de opleiding tot buschauffeur in januari 
startte. Die begon met theorielessen, waarin 

Deze vraag van UWV over de openstaande vacatures bij Arriva 
opende de ogen van de openbaar vervoerder in zijn zoektocht 
naar nieuwe buschauffeurs. ‘Binnen drie maanden hadden we vijf 
nieuwe buschauffeurs in onze regio rondrijden’ vertelt Maarten 
Gombert, exploitatiemanager bij Arriva.
TEKST LÉONIE DE BOER  BEELD HOLLANDSE HOOGTE

Een buschauffeur 
doet veel meer 

doet dan reizigers 
van A naar B 

brengen. Checken 
welke behoefte 
iemand heeft en 

daarop aansluiten 
horen er ook bij

“

CASE  ARRIVA BUSCHAUFFEURS

O 
nze zoektocht naar nieuwe 
chauffeurs richtte zich in 
eerste instantie op jonge
ren. Deze hoopten we dan 
lang voor Arriva te kunnen 

behouden. Maar die bleken lastig te vinden.’ 
Ondanks het succesvolle eigen Beroeps
begeleidende leerwegtraject van Arriva 
(waarbij jongeren vier dagen werken com
bineren met een dag leren) en de samenwer
king met verschillende uitzendbureaus, is 
de instroom niet voldoende om te voorzien 
in de behoefte. Er waren gewoon niet ge
noeg kandidaten met de juiste kwaliteiten te 
vinden. ‘De ommekeer kwam toen we ok
tober vorig jaar met UWV om de tafel zaten. 
Zij begrepen dat we geen concessies wilden 
doen aan de kwaliteitscriteria en opperden 
om enkel het leeftijdscriterium los te laten.’

Werven
Nadat de vraag naar jongeren van de baan 
was, bleken er meer dan genoeg geschikte 

‘
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Meld u aan bij de UWV 
Werkgevers groep op  
LinkedIn. De UWV 

Werkgeversgroep is de plek waar 
u als werkgever kennis en ervaring 
kunt delen met andere werkgevers 
en UWV. Inmiddels telt deze groep 
ruim 4.000 leden. Of u nu één of 250 
medewerkers heeft, u kunt hier met 
andere werkgevers en met UWV 
de dialoog aangaan. U kunt vragen 
stellen, uw netwerk uitbreiden en 
inspiratie opdoen.

COLOFON

naast verkeersregels ook zaken als techniek 
en administratie aan bod komen. Nadat het 
theorieexamen was behaald, volgden zo’n 
dertig rijlessen. Na drie maanden had ieder
een zijn busrijbewijs. Vervolgens ging elke 
nieuwe chauffeur onder begeleiding van een 
mentor de weg op. ‘Die rijdt zes weken mee. 
Naast alle verschillende busroutes die je 
moet leren, kom je in tal van situaties terecht 
waarbij het fijn is een ervaren collega naast je 
te hebben die je helpt daarmee om te gaan.’ 
Gombert benadrukt dat een buschauffeur 
veel meer doet dan reizigers van A naar B 
brengen. ‘Checken welke behoefte iemand 
heeft en daarop aansluiten hoort er ook bij. 
Bijvoorbeeld een reiziger vertellen waar  
hij kan overstappen en welke buslijn hij  
vervolgens moet nemen om zijn bestem
ming te bereiken.’ 

Sociaal ondernemen
De positieve resultaten die Arriva in samen
werking met UWV heeft bereikt, voelen als 

wind in de rug voor de andere activiteiten 
waar het bedrijf mee aan de slag is op het 
gebied van sociaal ondernemen. Regio
directeur Martijn van de Weijer vertelt: 
‘Sinds 2012 werken we bijvoorbeeld met 
clean teams en serviceteams. In deze 
teams zitten mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. En ook hier is UWV een 
goede partner. De clean teams maken onze 
bussen en treinen schoon. De serviceme
dewerkers informeren reizigers op per
rons of zorgen dat gevonden voorwerpen 
op de plek van bestemming komen.’ Ook 
is Arriva sinds 2016 PSOgecertificeerd. 
‘Dit houdt in dat de prestaties die wij be
halen op het gebied van sociaal onderne
men worden weergegeven in punten. Hoe 
meer punten, des te hoger we op de Pres
tatieladder Socialer Ondernemen (PSO) 
staan. Het leuke hiervan is dat ook leve
ranciers geïnspireerd raken, aansluiten 
en zichzelf uit dagen buiten de gebaande 
paden te treden.’  
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HELDERE 
VACATURES 

BETERE 
KANDIDATEN

Vage vacatureteksten 
met veel dooddoeners 
leiden niet tot de juiste 

kandidaten en wél tot lange 
sollicitatieprocedures. Geef 
liever concrete informatie 
over uw organisatie en de 
functie. Dan vindt u sneller 

de beste kandidaat. 
TEKST ANNE-MARIE VERVELDE  

ZELFSTANDIGE 
TEAMSPELER
Vrijwel elke baan 
vereist een bepaalde 
zelfstandigheid. En 
samenwerken moeten 
we allemaal. Beschrijf 
liever wat de nieuwe 
medewerker zoal doet 
op een werkdag.

FLEXIBEL 
INZETBAAR
Wat betekent ‘flexibel’ in 
deze baan? Dat iemand 
vrolijk alle klussen oppakt 
die anderen hem toeschui-
ven? Dat er ook op avonden 
en in weekenden wordt 
gewerkt? Of op oproep-
basis misschien? Maak het 
concreet.

UITDAGING IN EEN 
DYNAMISCH BEDRIJF
Het woord ‘uitdaging’ is zo 
sleets geworden dat het niets 
meer betekent. Daarmee vindt 
u uw kandidaat niet. Vrijwel
elk bedrijf en elke organisatie
noemt zichzelf dynamisch. Dat
is een holle term geworden.
Waarin onderscheidt uw be-
drijf zich van andere?

GEEN 9-TOT-5-
MENTALITEIT
Is voor u volkomen duidelijk wat 
deze non-eigenschap inhoudt? Dat 
geldt niet voor anderen. De interpre-
tatie van deze vage kreet verschilt 
per organisatie en van persoon tot 
persoon. Vertel liever eerlijk wat u 
bedoelt: bijvoorbeeld dat er vaak 40 
of 48 uur wordt gewerkt in plaats van 
36. Verklaar waarom deze functie dat
vereist en wat er tegenover staat.
Dan weet u dat u kandidaten aan-
trekt die dit aanspreekt.

UITSTEKENDE 
ARBEIDS-
VOORWAARDEN
Deze term zegt net zo veel 
als ‘marktconform salaris’. 
Heeft de organisatie bijzon-
dere (secundaire) arbeids-
voorwaarden? Die zijn een 
concrete vermelding waard. 
Geef ook aan wat de nieu-
we medewerker minimaal/
maximaal gaat verdienen. 
Loyaliteit en gedrevenheid 
zijn mooi, maar iedereen 
moet maandelijks zijn huur 
of hypotheek betalen. 
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