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Dennis van Gelden, manager food 
van het nieuwe La Place-restaurant 
in Stroe, kreeg rond de opening 
de uitdaging om in korte tijd veel 
nieuw personeel te werven. Een 
hele klus in de huidige arbeidsmarkt.

TEKST ELINE LUBBERTS   BEELD  JARNO KRAAYVANGER

‘Bij de opening van deze vestiging ging 
al mijn energie naar het vinden van 
personeel. Dat ging ontzettend moeizaam. 
Het is geen dichtbevolkte omgeving, dus 
nieuw personeel moet waarschijnlijk 
bereid zijn om te reizen. Ook moeten 
onze medewer kers bereid zijn om  

’s avonds of in de weekenden te werken. 
Kortom, het vervullen van deze vacatures 
gaat niet vanzelf.
Nadat ik onze vaste kanalen had uitgeput, 
heb ik samen met UWV een speeddate-
sollicitatiemiddag georganiseerd. 
UWV had een eerste selectie gedaan 
op beschikbaarheid en motivatie, maar 
verder hebben we niet naar cv’s gekeken. 
Voor de speeddate begon heb ik de aan-
wezigen het restaurant laten zien, waar op 
dat moment nog volop verbouwd werd. 
Er was een presentatie over het restaurant 
en het werk. Toen kon er ‘gedatet’ worden. 
Met elke kandidaat werd tien tot vijftien 
minuten gesproken en aan het einde 
van de dag kregen ze direct bericht of ze 
aangenomen waren. Dat was effectief. Van 
de 40 man hebben we er 26 aangenomen. 
Het was de eerste keer dat we het zo 
deden, samen met UWV. Het werkte erg 
prettig. Onder de kandidaten was de sfeer 
open en eerlijk. We hadden meerdere 
vacatures, dus ze waren geen concurrent 
van elkaar. 
Veel van de nieuwe collega’s zijn 40- en 
50-plussers. Ik heb ze graag in mijn team 
met hun positieve werkhouding: ze 
steken graag de handen uit de mouwen, 
zijn betrouwbaar en stabiel.’ 
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Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden bij KPN 
in één jaar tijd klaargestoomd voor een volwaardige baan in 
een klantcontactcentrum. De aanpak is zeer succesvol: het 
slagingspercentage is hoog en KPN voldoet meteen aan zijn 
‘Social return on investment’- en banenafspraak-verplichtingen. 
UWV levert de kandidaten. 

TEKST: FLORIS DOGTEROM   BEELD WINAND STUT 

CASE  KPN

Via UWV komen
we bij organisaties

binnen op een
manier die anders niet

mogelijk geweest
zou zijn

“
KPN wil een inclusieve werkgever zijn. 

Het personeelsbestand moet een af-
spiegeling zijn van de maatschappij. 

Dat beleid komt onder meer tot uitdrukking 
in de aandacht die het telecommunicatie- en 
ICT-bedrijf schenkt aan gelijke kansen voor 
vrouwen en mannen, ongeacht hun culturele 
achtergrond, leeftijd, eventuele beperkingen 
of seksuele oriëntatie. Om deze reden nam 
KPN al tien jaar geleden in de cao op dat er op 
zo veel mogelijk afdelingen werkgelegenheid 
moet zijn voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Een mooi streven, maar 
de praktijk blijkt weerbarstig, zegt Jurn van 
Veldhuijzen, manager sociaal ondernemen bij 
KPN. ‘Natuurlijk zijn er veel succesverhalen, 
maar tegelijkertijd is ook de uitval hoog, om 
uiteenlopende redenen. Al heeft het wel vaak 
te maken met het ontbreken van voldoende 
begeleiding.’

ARBEIDSBEPERKING? 
GEEN PROBLEEM!

Wederzijdse waardering
KPN besloot in zijn klantcontact-
centrum leer-werktrajecten 
op poten te zetten voor werk-
zoekenden uit de Participatiewet-
doelgroep. KPN werkt hierbij 
samen in een hechte projectgroep 
met onder meer UWV en 
Randstad Participatie. Van 
Veldhuijzen zegt dat het groten-
deels aan UWV te danken is dat 
de projecten – ieder nieuw  
leer-werktraject wordt beschouwd 
als een nieuw project – zo goed 
verlopen. ‘Via UWV komen we bij 
organisaties binnen op een manier 
die anders niet mogelijk geweest 
zou zijn. Dat is heel waardevol 
voor het vinden van leermiddelen 
en contactpersonen voor ons 
leer-werkbedrijf.’ 
Ruben Ham, als landelijk  
adviseur werkgeversdiensten 
bij UWV nauw betrokken bij 
de leer-werktrajecten van KPN, 
roemt op zijn beurt het lef dat 
KPN toont om inclusiviteit op 
deze gecentraliseerde manier 
aan te pakken. ‘Het is echt een 
investering in sociaal kapitaal die 
loont. Het zou geweldig zijn als 
meer werkgevers dit zouden doen.’   
Twee keer per jaar beginnen 
tien deelnemers aan het traject. 
Een dag per week krijgen ze 
onderwijs over onderwerpen 
als klant gerichte communica-
tie, marketing en omgaan met 
 emoties. Ze gaan ook meteen een 
paar dagdelen aan de slag in een 
van de klantcontactcenters van 
KPN of Telfort (onderdeel van de 
KPN-groep). In het begin wer-
ken de deelnemers alleen bij het 
outbound callcenter, vertelt Van 
Veldhuijzen.    

Jurn van Veldhuijzen, 
manager sociaal ondernemen
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‘Ze bellen nieuwe klanten op voor een 
klanttevredenheidsonderzoek. Gaandeweg 
het jaar verhogen we de moeilijkheidsgraad 
van de werkzaamheden, afhankelijk van 
iemands mogelijkheden. Dan gaan ze  
werken met social media, of beantwoorden 
van mails van klanten, of doen van onder-
zoek naar bijvoorbeeld de toegankelijkheid 
van de website.’

Van outbound naar inbound
Een van de deelnemers aan het leer-werk-
traject die in een jaar tijd grote stappen heeft 
gemaakt, is Tipan Nadunayakam (33), die 
een visuele beperking heeft. Hij had nog 
nooit een betaalde baan gehad. ‘De opleiding 
tot medewerker klantcontactcentrum is op 
mbo-3-niveau en dat wilde ik graag’,zegt 
Nadunayakam. ‘Daarnaast vind ik het fijn om 
mensen te helpen. En KPN is heel mooi voor 
mijn cv.’
Nadunayakam had ook in zijn woonplaats 
Rotterdam aan de slag gekund als telefonisch 
enquêteur, maar koos ervoor om iedere dag 
op en neer te gaan naar Amsterdam om bij 
KPN te kunnen werken. ‘Wat ook meespeel-

de was dat er in de vacature stond dat er 
rekening wordt gehouden met blinden en 
slechtzienden, dat er jobcoaches zijn en mo-
gelijkheden om jezelf te ontwikkelen. Dat 
sprak me zeer aan.’
Nadunayakam besteedt inmiddels 30% van 
zijn tijd aan andere werkzaamheden dan 
alleen het bellen van klanten. Zo deed hij 
onderzoek naar gedragsregels van inbound 
callcentermedewerkers. ‘Dat heeft zeker 
meegeholpen bij mijn sollicitatie naar de 
functie van eerstelijns klantenserviceme-
dewerker inbound’, zegt hij. Nadunayakam 
werd aangenomen.

Zelfvertrouwen
Het zijn verhalen als die van Nadunayakam 
die zijn werk zo mooi maken, zegt Van Veld-
huijzen. ‘Er komen hier mensen binnen die 
bij wijze van spreken nog nooit één dag in 
hun leven gewerkt hebben. Dan zie je dat 
zo iemand zelfvertrouwen krijgt en op een 
gegeven moment kan functioneren binnen 
een reguliere afdeling. Dat is geweldig.’
De leer-werktrajecten hebben voor KPN ook 
een andere gunstige uitkomst. De overheid 
neemt tegenwoordig Social Return On In-
vestment (SROI) op als voorwaarde bij aan-
bestedingen. Partijen met wie de overheid 
in zee gaat, moeten werk(ervarings)plaatsen 
creëren voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Via de leer-werktrajecten leidt 
KPN voldoende mensen op om niet alleen 
aan de SROI-verplichtingen te voldoen, 
maar ook aan de verplichtingen voor de 
banen afspraak.
De leer-werktrajecten zijn een groot succes. 
Maar liefst 70% van de deelnemers vindt na 
afloop meteen een baan, al is dat niet altijd 
bij KPN. Van Veldhuijzen vindt dat niet erg: 
‘Het liefst zie ik natuurlijk dat mensen bij 
ons aan de slag gaan. Maar de op één na beste 
optie is als iemand ergens anders een plek 
vindt. Dat is maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.’  

KORT

AANPASSING GEGEVENSSET AAN AVG

OVERHEID EN ONDERWIJS: 
WERKGEVERSPORTAAL  
VERVANGT FIV

Voor de sector Overheid en Onderwijs geldt dat het 

UWV werkgeversportaal vanaf augustus gefaseerd 

de Financiële Informatie Voorziening (FIV) heeft 

vervangen. Sinds 1 november vindt u alle gegevens 

alleen nog in het Werkgeversportaal. FIVis gestopt. 

Als werkgever in de sector Overheid en Onderwijs 

bent u eigenrisicodrager voor de WW. Met de 

overgang krijgt u sommige gegevens niet langer van 

UWV en moet u deze zelf registreren of berekenen. 

De set van gegevens is namelijk aangepast aan de 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

Voor het beheer van deze gegevens bent u voortaan 

dus zelf verantwoordelijk. Op uwv.nl/erdww vindt 

u een overzicht van alle gegevens die via het 

Werkgeversportaal worden geleverd.

Om gegevens via het Werkgeversportaal te kunnen 

bekijken, heeft u een account nodig. Dit kunt u 

aanvragen via uwv.nl/werkgeversportaal. 

REGELING NIET MEER VIA WERKGEVER

Betaling 
Tegemoetkoming 
arbeidsongeschikten 
veranderd 

Hier zijn veel 
mogelijkheden om

mezelf te 
ontwikkelen

“

Vanaf dit jaar krijgen alle werknemers met 
een uitkering die in aanmerking komen voor 
de Tegemoetkoming arbeidsongeschikten 
deze rechtstreeks van UWV. Werknemers 
ontvangen deze tegemoetkoming in septem-
ber van UWV. U hoeft hier niets voor te doen. 
Voorheen betaalde u deze tegemoetkoming 
zelf aan werknemers die hun uitkering via 
de werkgever ontvangen. Dat is sinds 2018 
veranderd. Via een extra betaalspecificatie in 
september zien werknemers dat zij de tege-
moetkoming hebben ontvangen. Het bedrag 
is een compensatie voor de extra kosten die 
een werknemer met een ziekte of handicap 
heeft.

Het gaat om werknemers die op 1 juli van  
datzelfde jaar:
•  recht hebben op een arbeidsongeschikt-

heidsuitkering van UWV (WAO-, WIA-, 
Wajong- of WAZ-uitkering);

•  voor minstens 35% arbeids ongeschikt zijn.

Tipan Nadunayakam, 
medewerker KPN
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eHerkenning 

Uw nieuwe, veilige  
toegang tot UWV en andere  
overheidsorganisaties
Heeft u al eHerkenning? Met de  
nieuwe digitale sleutel voor ondernemers 
en de overheid heeft iedere persoon uit 
uw organisatie voortaan één persoonlijke 
inlog bij UWV en andere (overheids)- 
organisaties. 

TEKST ANNE-MARIE VERVELDE 

UWV gebruikt evenals alle andere overheids-
instellingen een nieuwe, persoonlijke digitale 
sleutel voor werkgevers: eHerkenning. Hier-
bij wordt bij het inloggen gecontroleerd of u 
het werkelijk bent en of u bevoegd bent om 
te handelen namens uw bedrijf of het bedrijf 
waarvoor u bent gemachtigd. Dit beschermt u 
en uw klanten tegen identiteitsfraude. 

Voor ondernemers en de overheid
eHerkenning is de nieuwe digitale sleutel 
voor ondernemers en de overheid. Deze in-
log is strikt persoonlijk en vervangt alle be-
staande inloggegevens van werknemers van 
Nederlandse bedrijven bij UWV en andere 
(overheids)organisaties. Het is verstandig 
eHerkenning zo snel mogelijk aan te vragen. 
Accounts en wachtwoorden die u in de afge-
lopen jaren heeft aangevraagd kunt u vanaf 
november 2019 niet meer gebruiken.
Net als DigiD voor burgers wordt eHerken-
ning door de rijksoverheid verplicht gesteld 
voor bedrijven. Zaken regelen met overheids-
organisaties als UWV en de Belastingdienst 
en met andere dienstverleners, zoals de KvK 
en TenderNed, kan binnenkort alleen nog  
maar met eHerkenning. Inmiddels zijn al zo’n 
vierhonderd organisaties aangesloten.

Hoe vraagt u 
eHerkenning aan?

1 
Controleer het  
betrouwbaarheidsniveau van 
de organisatie 
De dienstverleners bij wie u gaat 
inloggen bepalen het betrouw-

baarheidsniveau dat u nodig heeft. Er zijn 
vijf niveaus: EH1, EH2, EH2+, EH3 en EH4. Om 
in te kunnen loggen op het Werkgeverspor-
taal van UWV is EH3 vereist. Kijk voor meer 
informatie over betrouwbaarheidsniveaus 
op eHerkenning.nl. 

2 
Laat de wettelijk vertegen-
woordiger eHerkenning  
aanvragen  
De aanvrager van eHerkenning 
voor het Werkgeversportaal 

moet bij de Kamer van Koophandel geregis-
treerd staan als wettelijk vertegenwoordiger 
van uw organisatie. Dit is vaak iemand an-
ders dan de eindgebruiker van eHerkenning 
binnen uw organisatie.

3 
Maak afspraken met uw 
leverancier 
De overheid heeft zes partijen 
aangewezen die inlogmiddelen 
mogen verstrekken. Een  

inlogmiddel wordt niet uitgegeven door de 
overheid, maar door private partijen/ 
leveranciers. Zij voldoen aan de veiligheid-
seisen van de overheid, maar leveren nog 
niet allemaal ketenmachtiging. Met keten-
machtiging machtigt u een organisatie om 
bepaalde zaken voor u te regelen. Iedereen 
die voor u zaken regelt met de overheid 
heeft een persoonlijk inlogmiddel nodig.

4 
Lever de gegevens 
Elke gemachtigde medewerker kan 
met één digitale sleutel inloggen bij 
UWV en andere organisaties. Omdat 
elke sleutel persoonlijk is, heeft de 

leverancier voor elke aanvraag gegevens van de 
organisatie én van de medewerker nodig. Voor 
eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH3 
(een vereiste voor het Werkgeversportaal) zijn dat: 
a.  de organisatiegegevens zoals geregistreerd bij 

de Kamer van Koophandel, 
b.  de persoonsgegevens met e-mailadres en 

mobiel telefoonnummer, 
c.  legitimatiebewijs van de bevoegde vertegen-

woordiger van uw organisatie, en 
d.  een recent digitaal gewaarmerkt uittreksel van 

de inschrijving bij de KvK.

5 
Aanvraag  
Zijn de gegevens compleet, dan kunt 
u eHerkenning aanvragen. Houdt u er 
rekening mee dat de inloggegevens 
niet uitwisselbaar zijn. Bij elke inlog 

vindt een identiteitscontrole plaats. Daarom 
heeft iedere medewerker die bedrijfsmatig inlogt 
bij de overheid of een andere organisatie die 
aangesloten is op eHerkenning een eigen sleutel 
nodig. Bij de eerste aanvraag krijgt de wettelijke 
vertegenwoordiger binnen uw organisatie te 
maken met fysieke identificatie. Mogelijk gaat 
er wat tijd overheen voordat alle aangevraagde 
inloggegevens in huis zijn. 

Bekijk ook de animatiefilm op  
uwv.nl/eherkenning
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DutchSec – ontwikkelaar van beveiligingssoftware – bedacht een 
creatieve manier om goede en gemotiveerde medewerkers te werven. 
Ze begonnen in samenwerking met UWV de Open Source Academy, 
waar ‘thuiszitters’ leren werken aan opensourcesoftware. ‘Zo creëren we 
kansen voor anderen en voor onszelf’, vertelt Remco Verhoef, oprichter 
en eigenaar van DutchSec. 
TEKST MARLIES RUIJTER  BEELD WINAND STUT

WE LEREN MENSEN 
ZICHZELF TE 
ONTWIKKELEN  

DutchSec is een jong bedrijf uit Utrecht 
dat banken, overheidsorganisaties en 
mkb-bedrijven helpt met het opsporen 
van hackers in hun ICT-omgeving. Dat 
doen ze onder meer door hun eigen 
software aan te bieden en te beheren voor 
hun klanten. 
DutchSec ontwikkelt opensource-
software: vrij toegankelijke stukken 
code, waar iedereen aan mag werken. Dat 
wil zeggen dat gebruikers – en andere 
geïnteresseerden – op afstand kunnen 
meehelpen de code van de software te 
verbeteren en verder te ontwikkelen. 
En daar zit ook meteen de crux van hun 
innovatieve manier om nieuw personeel 
op te leiden. Het idee begon tijdens een 
rondetafelgesprek dat werd georganiseerd 
door UWV rondom het thema 
‘schaarsheid in IT-personeel’. 
‘Daar werd aangegeven dat IT’ers met 
een gat van meer dan een jaar in hun 
cv moeilijk plaatsbaar zijn’, vertelt 
Verhoef. ‘Hoe mooi zou het zijn als IT’ers 
die nu – door welke omstandigheden 
dan ook – thuis zitten, zich kunnen 
blijven ontwikkelen door vrijwillig 

Ik zie dit niet als 
een sociaal project, 
maar juist als een 
andere manier om 
een commericeel 
doel te bereiken: 
goed personeel 

binnenhalen

“

DUTCHSEC CREËERT KANSEN MET OPEN SOURCE ACADEMY

mee te werken aan het verbeteren van 
opensourcesoftware? Dat kan voor ons 
zijn, maar ook voor anderen. Zo blijf je 
als werkzoekende op de hoogte van de 
nieuwste technologieën in je vakgebied 
en kun je laten zien dat je niet stilzit.’

Zelfde doel, andere denkwijze 
Voordelen voor de werkgever zijn er 
minstens evenveel. ‘We hebben allemaal 
moeite om goed personeel te vinden’, 
gaat Verhoef verder. ‘Door dit soort 
projecten op te starten, vergroot je het 
potentieel aanzienlijk. Ik zie dit dan 
ook niet alleen als sociaal project, maar 
juist als een andere manier om mijn 
commerciële doel te bereiken. Je hebt 
gemotiveerde medewerkers met de juiste 
skills nodig om te kunnen groeien.’ 
Verhoefs idee resulteerde in een 
concreet project: de Open Source 
Academy, een vierdaagse cursus voor 
mensen met een IT-achtergrond 
en een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Samen met UWV organiseerde hij 
een voorlichtingsmiddag. Alle 24 aan-
wezigen schreven zich meteen in.   

CASE  DUTCHSEC

Remco Verhoef (rechts) en Niels Hermans (midden) leren cursisten met opensourcesoftware te werken
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DRINGEND 
WERKNEMERS 
GEZOCHT
Concrete oplossingen voor onvervulbare vacatures

De economie draait op volle toeren en werkgevers moeten steeds 
meer moeite doen om gekwalificeerd personeel te vinden. Denkt 
u alles al geprobeerd te hebben? Geen nood. Deze drie praktische, 
elkaar aanvullende strategieën zijn door UWV uitgewerkt om die 
schijnbaar onvervulbare vacature toch te vervullen. Tip: bewaar dit 
artikel voor als u op zoek gaat naar nieuw personeel.
TEKST FLORIS DOGTEROM  ILLUSTRATIE XF&M

CASE  DUTCHSEC

Wij leren cursisten de 
basis. Daarna moeten 

ze zelf verder leren. 
Gewoon door te doen

“

Marian Hartog, senior  
adviseur Werkgeversdiensten 
Utrecht en vanuit UWV  
betrokken bij dit project:

‘We vinden het project dat 
DutchSec is begonnen erg 
interessant. Mooi om te 
zien hoe zo’n bedrijf out 
of the box kan denken. We 
gaan de ervaringen van de 
eerste lichting cursisten 
van de Open Source Acade-
my evalueren en kijken dan 
of en hoe we het verder 
kunnen uitrollen.’

Verhoef: ‘Het animo was enorm. 
Iedereen stond te popelen om 
iets te leren.’ 

Onderdeel van een groot 
geheel
DutchSec organiseerde drie 
zomercursussen, bestaande uit 
groepen van acht leerlingen. 
Cursisten leerden er alles over de 
mogelijkheden van opensource, 
hoe je daarmee werkt en ook 
heel concreet een introductie in 
de gangbare programmeertalen. 
‘Opensource is de toekomst’, 
zegt DutchSec-medewerker en 
cursusleider Niels Hermans. 
‘Ook grote techreuzen als 
Google en Facebook werken 
op deze manier. Het is een 
fantastische wereld waar je 
als eenling onderdeel van 
kunt worden. Wij leren 
onze cursisten de basis van 
programma’s die je nodig hebt 
als moderne ICT’er. Daarna 
moeten ze het zichzelf verder 
aanleren. Gewoon door te doen, 
op internet instructies te zoeken 
en contact te leggen met mensen 
in de opensourcewereld die 
feedback willen geven.’ 

Iedere dag iets nieuws leren
En daar raken we meteen de 
essentie van de Open Source 
Academy. Het is geen cursus 
in de klassieke zin, maar een 
aanzet om te leren jezelf te leren 
ontwikkelen. Iets waar Hermans 

zelf ook ervaring mee heeft.
‘Voor ik hier in dienst kwam, heb 
ik als Wajonger, gestopte hbo’er 
en hobbyprogrammeur zeven jaar 
thuisgezeten, totdat ik via via de 
kans kreeg mezelf te ontwikkelen 
bij DutchSec. Ik wist nog niets 
van opensourcesoftware. Ik 
ben bij nul begonnen en heb 
in een jaar tijd een compleet 
nieuwe wereld ontdekt en mezelf 
de programmeertalen eigen 
gemaakt. Hoe meer ik leerde, 
hoe enthousiaster ik werd. Mijn 
eigen leerweg is het curriculum 
voor de cursus geworden. Wat ik 
de cursisten hoop mee te geven 
is dat je jezelf moet openstellen, 
dat je iedere dag iets nieuws moet 
willen leren. Dat is in deze snelle 
nieuwe wereld misschien wel 
waardevoller dan een diploma.’ 
De hamvraag: hoe helpt een 
Open Source Academy een 
thuiszitter aan een baan? 
Verhoef: ‘We zijn nog maar 
net begonnen. Wij volgen de 
ontwikkelingen van de cursisten 
op de voet. Talenten bieden wij 
een kans. Andere bedrijven 
zullen dat ook doen. Een cursist 
vond bijvoorbeeld snel een 
baan bij een ander bedrijf. Zijn 
interesse in en kennis van open-  
source gaf daarbij de doorslag.’   

DutchSec ontwikkelt  
detectie-, monitoring- en 
analyse software, kijk op  
https://dutchsec.com/

Remco Verhoef, oprichter DutchSec
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Inzet mensen met een 
arbeidsbeperking
‘Heel veel Wajongers kunnen aan 
de slag. Het gaat erom dat erva-
ren mensen uit de branche hun 
enthousiasme en vakkennis op hen 
overbrengen.’
Marco Wins, directeur coaching- en
loopbaanadvies bureau In2Work
NLWerkt zomer 2018

Werven in andere regio’s
Soms zijn de juiste kandidaten voor 
een vacature in de ene regio moei-
lijk te vinden, maar in de andere 
niet. De ICT-sector is hierbij een 
goed voorbeeld.

Werven in het buitenland
‘Ondanks de krapte op de Duitse 
arbeidsmarkt zijn er Duitse werk-
zoekenden die aangeven dat ze 
graag in Nederland willen werken, 
vanwege de open werksfeer en de 
gunstige arbeidsvoorwaarden.’ 
Wim Evers, adviseur EURES (Europees 
Portaal voor Beroepsmobiliteit)
NLWerkt zomer 2017

NIEUW TALENT AANBOREN

WERK ANDERS 
ORGANISEREN

Huidig personeel scholen
Zo kweek je talent voor 
functies die veeleisend zijn. 
Voor de functies met minder 
ervaringseisen die daardoor 
vrijkomen, kun je dan nieuw 
talent zoeken.

Jongeren interesseren
Vergeet die brochure. Met gast-
lessen, real-life opdrachten, open 
dagen of excursies zijn jongeren 
veel gemakkelijker enthousiast 
te krijgen dan met schriftelijke 
voorlichting. 

Andere functiemix
Probeer taken anders te verde-
len. Daardoor krijgt de categorie 
werknemers waar u er te weinig van 
heeft meer tijd voor hun kerntaken. 
Richt bijvoorbeeld een functie in 
voor ondersteunende en adminis-
tratieve taken. UWV kan helpen 
door voor u te kijken welke taken 
geschikt zijn met het Bedrijfsad-
vies inclusieve arbeidsorganisatie. 
Deze taken kunnen dan door een 
kandidaat die valt onder de banen-
afspraak worden ingevuld.

Aanpak administratieve belasting
In sommige sectoren zijn werkne-
mers (te) veel tijd kwijt aan adminis-
tratieve werkzaamheden. Dat gaat 
ten koste van hun kerntaken.
‘Bij ons nemen Wajongers hun 
collega’s het meer eenvoudige werk 
uit handen, zodat die zich op hun 
meer specialistische taken kunnen 
concentreren.’
Rob van den Hurk, re-integratiespe- 
cialist, Fontys Hogescholen
NLWerkt najaar 2017

Hybride banen
In een hybride baan combineert een 
werknemer twee soorten banen. De 
tweede baan kan in loondienst zijn 
of als zzp’er. Dit gebeurt bijvoor-
beeld veel in het onderwijs. Ga 
als werkgever dus op zoek naar 
mensen die een tweede beroep of 
gewoon veel variatie in het taken-
pakket ambiëren.

Samenwerking tussen bedrijven
Soms is er in bepaalde regio’s 
een tekort aan personeel. 
Regionale werkgevers kunnen 
dan hun krachten bundelen. Vier 
schoonmaakbedrijven in Friesland 
sleepten op die manier samen een 
grote opdracht binnen. 

Verhuizen of zich ergens  
anders vestigen
Toegegeven, het is niet de meest 
voor de hand liggende stap. Een 
verhuizing heeft wat voeten in 
aarde. Toch kunnen bedrijven over-
wegen zich te vestigen in een regio 
waar ze makkelijker medewerkers 
kunnen vinden.

Inzet technologie
Van robots die mensenwerk on-
dersteunen tot slimme beamers 
die werkinstructies projecteren 
voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Technologie kan een 
helpende hand bieden bij functies 
waar nog mensenwerk voor vereist is.

‘Zijinstromers’ werven
Veel werkzoekenden willen best 
van beroep veranderen.
Zo schoolde Onno Adolfs zich op 
zijn 57ste om tot data protection 
officer. 
‘Het was natuurlijk een prachtige 
kans om mijn afstand tot de ar-
beidsmarkt te verkleinen.’ 
UWV Magazine online december 2017 Werkzoekenden scholen

UWV werkt in de regio veel  
samen met werkgevers, uitzend- 
en detacheringsbureaus en 
opleidingen om werkzoekenden 
te scholen. Werkgevers worden 
intensief betrokken bij de werving 
van kandidaten.

Inzet statushouders
Vluchtelingen met een verblijfssta-
tus mogen in Nederland werken. 
Daar zit een schat aan talenten bij. 

NLWERKT NLWERKT14 15



Ontwikkeling en uitdaging
Medewerkers vinden het belang-
rijk om zelf de regie over hun 
ontwikkeling te kunnen voeren. 
Denk bijvoorbeeld aan zelfsturen-
de teams.

Scholingsmogelijkheden
Met scholing slaat u drie vliegen 
in één klap: uw medewerkers 
ontwikkelen zich, hun inzetbaar-
heid wordt groter én ze voelen 
zich meer gewaardeerd. 

BINDEN EN BOEIEN: 
GOED WERKGEVERSCHAP

Vitaliteit
Stimuleer uw medewerkers om 
gezond en fit te blijven.
‘Vitale en gelukkige medewerkers 
zijn flexibeler en creatiever en 
presteren zowel thuis als op het 
werk beter. Precies die dingen 
die een organisatie succesvoller 
maken.’
Frederique Maring, adviseur ge-
zond ondernemen, Zilveren Kruis
NLWerkt zomer 2018

Aantrekkelijke arbeidsvoor-
waarden
Dat hoeft niet per se een hoger 
salaris te zijn. Medewerkers 
vinden kinderopvang of andere 
secundaire arbeidsvoorwaarden 
steeds belangrijker. 

Sfeer
Werknemers zijn loyaler als de 
sfeer goed is en als u laat zien 
dat u vertrouwen in hen hebt. Dit 
lijkt vanzelfsprekend maar wordt 
vaak verwaarloosd. Besteed hier 
dus proactief veel aandacht aan 
met personeelsuitjes en andere 
sfeerverhogende activiteiten.

Employer branding
Werk aan een sterk  
‘werkgeversmerk’. 
‘We zetten een specifiek beeld 
van onszelf neer, zodat iemand 
kan beoordelen of hij past bij de 
bedrijfscultuur en de mensen die 
er werken, of er voldoende ont-
plooiingskansen zijn, en hoe het 
zit met bijvoorbeeld de work-life-
balance.’ 
Boudewijn de Heer, recruitment 
manager, petrochemiebedrijf 
SABIC, NLWerkt najaar 2017

Verlichten werkdruk
Ontlast medewerkers door hen 
taken uit handen te nemen of 
hun werk anders te organiseren. 
Dit voorkomt uitval op de langere 
termijn. 

Werktijden en roosters
Medewerkers vinden een goede 
verdeling tussen werk en privé 
steeds belangrijker. Kijk of u ze 
daarin tegemoet kunt komen.

Aandacht voor belastbaarheid
Technische hulpmiddelen kunnen 
de fysieke belasting voor mede-
werkers verminderen. Je kunt 
bijvoorbeeld ook denken aan 
taakroulatie bij zware klussen.

Faciliteiten
Met de juiste faciliteiten zijn 
werknemers eerder bereid om 
te reizen of te verhuizen. Zo kunt 
u personeel bijvoorbeeld een 
vervoermiddel bieden, of zelfs 
huisvesting.

GEBRUIK RIV VAAK ONDUIDELIJK
Zo dient u een compleet 
re-integratieverslag (RIV) in
Het re-integratieverslag (RIV) bevat alle informatie voor de  
werkgever en werknemer om de medewerker bij ziekte weer te 
re-integreren. Met deze tips zorgt u dat dit goed gebeurt en  
voorkomt u een loondoorbetalingsplicht na 104 weken ziekte 
(loonsanctie).

1. Ga naar uwv.nl en zoek op ‘Stappenplan bij ziekte’. 
 U vindt daar precies wat u wanneer moet doen.
2. Stuur het RIV digitaal; bij uploaden op het Werkgeversportaal 

voert u per document alle pagina’s op. Zo voorkomt u dat het 
dossier verspreid raakt in het elektronische archief van UWV.  
Dit draagt bij aan een tijdige afhandeling.

3. Komt u er even niet uit? Bel met de Werkgeverstelefoon 
(0900-9295) of stel uw vraag via de Berichtservice op het 
Werkgeversportaal.

Voor een uitgebreide uitleg over het gebruik van het RIV, kijk op  
UWV.nl/nlwerkt

GEEN DUBBELE ADMINISTRATIE MEER

DIGIPOORT KOPPELT  
PERSONEELSADMINISTRATIE 
AAN UWV-SYSTEEM
Via Digipoort koppelt u uw digitale 
personeelsadministratie aan de systemen van 
UWV. Is een werknemer ziek of zwanger en voert 
u dat in uw systeem in? Dan gaat deze melding 
meteen door naar onze administratie. Zo hoeft 
u geen dubbele administratieve handelingen uit 
te voeren. U ontvangt via Digipoort ook brieven 
van ons over ziekte en zwangerschap van uw 
werknemers direct in uw systeem.
Door de koppeling tussen uw systeem en dat 
van UWV worden fouten sneller opgemerkt. Dit 
voorkomt dat formulieren terugkomen of dat u 
achteraf meer gegevens moet aanleveren.

Ga voor meer informatie naar uwv.nl en zoek op ‘Digipoort’.

KORT
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Aandacht voor scholing en een 
goede gezondheid van uw werk-
nemers is normaal. Waarom niet 
voor ‘financiële fitheid’? Ook dit 
draagt bij aan de duurzame inzet-
baarheid van mensen. Wat kunt u 
als werkgever (preventief ) doen 
om personeel met schulden te 
ondersteunen? Een aantal prakti-
sche tips.

Signalen herkennen
Zorg dat er iemand in de organi-
satie een signalerende rol heeft 
waarin deze symptomen herkent 
die wijzen op bestaande of drei-
gende financiële problemen bij 
een medewerker. Denk aan een 
verzoek om een voorschot op 
salaris of vakantiegeld of ingrij-
pende wijzigingen in de privési-
tuatie. Of mogelijke gevolgen van 
financiële problemen als ziekmel-
ding, overwerk en verminderde 
concentratie op het werk. Ook is 
het belangrijk dat betrokkenen 
weten welke ondersteuning u 
als werkgever kunt bieden. Is 
het bijvoorbeeld mogelijk om 
financieel advies op kosten van 
de werkgever te krijgen? Kan 
een werknemer zijn vitaliteit-
budget hiervoor inzetten? Bij 
UWV zijn medewerkers van het 
Klantencontactcentrum opgeleid 

Probeer als werkgever 
de drempel te verlagen 

door het onderwerp 
bespreekbaar te maken

“

om signalen van financiële pro-
blemen of schulden bij klanten 
te herkennen. Een speciaal team 
binnen het Klantencontactcen-
trum bekijkt of iemand het best 
door UWV of door een externe 
partij geholpen kan worden. Zo’n 
signalerende taak kan iemand in 
uw organisatie ook op zich ne-
men. Kijk op www.financieelge-
zondewerknemers.nl voor meer 
informatie over wat u als werkge-
ver kunt doen.

AANDACHT VOOR 
WERKNEMER MET 
SCHULDEN
Schulden bij werknemers worden vaak gezien als een privéaangelegenheid. 
Maar als zorgen over financiële problemen leiden tot stress, verminderde 
concentratie, productiviteitsverlies of zelfs verzuim kost het niet alleen uw 
werknemer geld, maar ook uzelf. Op tijd signalen herkennen en preventief 
handelen is daarom belangrijk.
TEKST LÉONIE SCHUTTER-DE BOER  ILLUSTRATIE ERIK KRIEK

te maken. Dit kan door informa-
tie op een toegankelijke manier 
regelmatig onder de aandacht te 
brengen, bijvoorbeeld door een 
artikel met een (ervarings)des-
kundige te plaatsen op intranet, 
in de digitale nieuwsbrief of het 
bedrijfsmagazine. Ga ook zelf het 
gesprek aan en bied hulp. Geef 
niet meteen op als het aanbod 
wordt afgewezen, maar kom er 
later nog eens op terug. De drem-
pel om hulp aan te nemen is vaak 
hoog en eroverheen stappen kost 
tijd.

Netwerk van hulp
Stap als werkgever niet in de rol 
van financieel adviseur, maar 
zorg voor goede doorverwijzing. 
Leg contact met externe partijen 
die de werknemer kunnen hel-
pen, zoals de gemeente of een 
budgetcoach, financieel adviseur 
of vrijwilligersorganisatie die 
thuisadministratie aanbieden. 
Daarnaast is het belangrijk op de 
hoogte te zijn van het hulpaan-
bod bij administratieproblemen 
en schuldhulpverlening. Voor 
mensen met lichte financiële pro-
blemen zijn er online verschillen-
de hulpmiddelen beschikbaar die 
hen verder kunnen helpen, zoals 
www.zelfjeschuldenregelen.nl.

Praat er proactief en open over
Schaamte en angst voor ontslag 
weerhoudt mensen vaak om te 
praten over hun schulden of fi-
nanciële problemen. Probeer als 
werkgever de drempel te verlagen 
door het onderwerp bespreekbaar 
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Elk jaar verdampen 80.000 goede banen door het opheffen 
van gezonde ondernemingen. De oorzaak? Vergrijzing en 
gebrek aan opvolging of marktkennis. De Opstartfabriek 
gaat dit verlies aan economische activiteit tegen met een 
trainings- en coachingstraject voor werkloze 50-plussers die 
een bedrijf willen overnemen.
TEKST ERWIN ROOYAKKERS   BEELD  WINAND STUT

A  mandio Cruz, een 
van de deelnemers 
aan het programma 

van de Opstartfabriek, wilde 
graag een Portugees restaurant 
beginnen. ‘Hij zat twintig 
jaar lang achter de computer 
als financieel medewerker’, 
vertelt Cornelis Los, een van 
de drie oprichters van de 
Opstartfabriek. ‘Amandio 
greep zijn werkloosheid aan 
om een andere weg in te slaan. 
Gedurende het traject hoorde 
hij dat Toko De Waart in 
Rotterdam overwoog ermee te 
stoppen en veranderde hij zijn 
plannen.’

Onbetaalde stage
Zelf zegt Cruz hierover: ‘Ik 
wist: dit wil ik overnemen. Het 
is iets wat veel beter bij mij past. 
Hier kan ik voortborduren op 
de succesvolle formule die de 
toko al jarenlang heeft. Al ga ik 
er wel voor zorgen dat de toko 
op internet beter zichtbaar is. Ik 
bewaar de authenti citeit, maar 
ga een paar kleine dingetjes 
veranderen.’ 
Los: ‘Amandio liep een tijd lang 
onbetaalde stage. Hij stak zo 
veel mogelijk tijd in het leren 
kennen van het bedrijf en de 
vaste klantenkring. Hij had di-
rect hart voor de zaak.’ Als alles 
goed is verlopen, heeft Cruz bij 
het verschijnen van dit blad de 
toko overgenomen.

Behoud van banen
In een notendop is dit precies 
waar het bij de Opstartfabriek 
om draait: werkloze 50-plussers 

CASE  DE OPSTARTFABRIEK

Wat denk je dat  
het betekent voor 
de buurt dat zo’n 
winkel behouden 

blijft?

“

WERKLOZE 
50-PLUSSERS WORDEN 
ONDERNEMER

begeleiden richting het onder-
nemerschap. Door als zzp’er 
aan de slag te gaan, een bedrijf 
te starten, of – en dan snijdt het 
mes echt aan twee kanten – een 
goedlopende zaak over te ne-
men. ‘Want dat zorgt ook nog 
eens voor behoud van banen’, 
licht Onno Makor, medeoprich-
ter van de Opstartfabriek, toe. 
‘En wat denk je wat het betekent 
voor de buurt dat zo’n winkel 
behouden blijft?’

Crisis biedt kansen
De derde medeoprichter van 
de Opstartfabriek is Hans 
Houweling. De drie mannen 
hebben, elk met hun eigen 
expertise in diensteninno-
vatie, loopbaancoaching en 
ondernemersadvies, jarenlan-
ge ervaring in het begeleiden 
van zulke overnames. Hoe 
kwamen ze op het idee van de 
Opstartfabriek? Los vertelt 
dat hij een bureau heeft voor 
winkel centrummanagement. 
‘Ik houd me dus veel bezig met 
het revitaliseren van verpauper-
de winkelstraten. Hierbij heb ik 
vaak gezien dat eigenaren van 
goedlopende bedrijfjes gingen 
afbouwen, omdat ze geen op-
volger hadden. Hans, op zijn 
beurt, brengt met zijn bedrijf al 
25 jaar werkgevers en werkne-
mers bij elkaar. Tijdens de crisis 
had hij een probleem, want er 
was geen werk. Wij konden dus 
wat voor elkaar betekenen. Toen 
hebben we Onno erbij gehaald. 
Als innovatiespecialist weet hij 
van een idee een levensvatbaar 
product of dienst te maken.  

Amandio Cruz met Onno 
Makor, mede-oprichter van de 

Opstartfabriek, in zijn toko
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Vrijstelling van 
sollicitatieplicht
De Opstartfabriek biedt 
een erkende opleiding aan. 
Dit betekent dat deelne-
mers gedurende de twaalf 
weken van het programma 
vrijgesteld worden van 
de sollicitatieplicht. Start 
een kandidaat, dan kan 
die gebruikmaken van de 
bestaande startersregelin-
gen. En als een kandidaat 
daadwerkelijk een onderne-
ming overneemt, dan mag 
hij of zij een jaar lang stage 
lopen bij dit bedrijf met 
behoud van uitkering.

Met zijn drieën hebben we een 
plan geschreven: we wilden 
werkzoekenden bedrijven laten 
overnemen die er anders mee 
zouden stoppen.’

Beperkte overnamemarkt
‘Bij het ministerie van Economi-
sche Zaken aangekomen, bleek 
de Tweede Kamer hetzelfde on-
derwerp op de agenda te hebben 
staan. Zij had het idee dat veel 
bedrijvigheid onnodig aan het 
verdampen was. Uit onderzoek 
bleek dit inderdaad het geval. De 
overnamemarkt functioneert 
goed, maar níét als het gaat om 

fabriek van de grond te krijgen. ‘Die 
subsidie was bedoeld om te onder-
zoeken hoe werkloze 50-plussers 
weer aan het werk geholpen konden 
worden’, licht Makor toe. ‘Vandaar 
dat we ons plan op die doelgroep 
hebben toegespitst.’
Los: ‘Dat is een voordeel gebleken. 
50-plussers zijn bedachtzamer dan 
jonge mensen en willen een bedrijf 
dat ze overnemen niet meteen he-
lemaal veranderen. Want dat kan 
slecht uitpakken.’

150 nieuwe ondernemers
In februari 2018 is de Opstart-
fabriek van start gegaan. Doel is om 
anderhalf jaar 150 ondernemende, 
veelal werkloze 50-plussers 
te begeleiden naar zelfstandig 
ondernemerschap. Elke maand 
start een groep van circa twintig 
deelnemers. Zij volgen drie 
maanden lang twaalf modules en 
krijgen individuele coaching. De 
methode van de Opstartfabriek 
start met het in kaart brengen 
van iemands kennis, kunde en 
interesses en hoe die combinatie te 
gelde te maken is. ‘We nemen dus 
niet een eventueel over te nemen 
bedrijf als uitgangspunt, maar de 
talenten van de deelnemer’,  
zegt Makor. En dat werpt zijn 
vruchten af. 
Het ministerie kijkt naar het aantal 
overnames en zelfstandigen, maar 
legt de nadruk op het testen of 
de methodiek ook werkt,’ aldus 
Cornelis Los, ‘tot nu toe is 60% 
binnen zes maanden weer aan het 
werk. In een baan, als zzp’er of als 
ondernemer. Dat mag je wel succes-
vol noemen, toch?’ 

www.deopstartfabriek.nl 

50-plussers 
zijn bedachtzamer  

en willen een  
goedlopende  

onderneming niet 
meteen 

veranderen

We nemen niet 
de kwaliteiten 
van een bedrijf 

als uitgangspunt, 
maar de 

kwaliteiten van de 
deelnemer 

“

“
Onno Makor van De Opstartfabriek

bedrijven met minder dan on-
geveer tien personeelsleden en 
maximaal een half miljoen euro 
aan bezittingen. Ons vermoeden 
dat hier nog een wereld te winnen 
was, werd dus bevestigd.’

Experimentsubsidie
Een experimentsubsidie voor 
anderhalf jaar van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid bood de drie heren de 
mogelijkheid om de Opstart-
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UWV’er Karsten Bulling  
over de samenwerking met 
Taxiwerq:

‘Als je gaat samenwerken, 
moet je in elkaar 
investeren. Ook als het een 
keer tegenzit. We blijven 
in gesprek en komen altijd 
tot een oplossing. Dat 
waardeer ik zo aan deze 
samenwerking.’

bieden. Daarna sluiten we af met 
een speeddatesessie. We gaan 
dan met elke kandidaat even in 
gesprek. Vervolgens kunnen ze 
bij ons solliciteren.
De jarenlange samenwerking 
met UWV leidt ertoe dat 80% 
van de kandidaten een betaalde 
baan in de taxibranche vindt. Dit 
jaar verwachten we ruim boven 
de 150 plaatsingen uit te komen; 
we hebben nu meer dan honderd 
mensen in de opleiding zitten. 
En we zitten pas halverwege het 
jaar.’

‘Wij zoeken in het hele land 
chauffeurs personenvervoer. De 
arbeidsmarkt trekt aan en ook 
wij merken dat het lastiger wordt 
om nieuwe werknemers te vin-
den. Bij het verlengen van onze 
samenwerkingsovereenkomst 
met UWV verwachten we hon-
derd openstaande vacatures op te 
kunnen vullen. We hebben afge-
sproken dat wij gebruik kunnen 
maken van de expertise en infra-
structuur van UWV.
UWV biedt ons bijvoorbeeld de 
mogelijkheid om voorlichting te 
geven over het vak van taxichauf-
feur en de opleidingen die wij 

Om bedrijven te ondersteunen, bijvoorbeeld bij het voldoen aan de banenafspraak, 
gaat UWV graag samenwerkingen aan. Zoals ook met Taxiwerq. Vaak ligt daar een 
convenant of samenwerkingsovereenkomst aan ten grondslag. ‘Het resultaat is dat 
80% van de kandidaten een betaalde baan vindt.’

TEKST ERWIN ROOYAKKERS  ILLUSTRATIE CENSUUR

DE KRACHT VAN SAMENWERKING

Pascal Denissen, commercieel directeur bij Taxiwerq

‘Steeds lastiger om nieuwe werknemers
te vinden’

‘We hebben per 1 september 
2017 een samenwerkingsover-
eenkomst met UWV afgesloten, 
waarin we de ambitie hebben 
geuit om jaarlijks tussen de 
dertig en veertig mensen met 
een arbeidsbeperking in dienst 
te nemen. Tegen het eind van 
2025 willen we minimaal 225 
mensen met een arbeidsbeper-
king bij ons hebben werken. De 
samenwerking met onder an-
dere UWV is daarbij van groot 
belang. We kunnen niet met 380 
gemeenten contact onderhou-
den om geschikte kandidaten 
voorgesteld te krijgen. UWV 
heeft een landelijk Werkgevers-

Sven Romkes, People Development Consultant Diversity  
& Inclusion bij ABN AMRO 

‘We hebben voor twee jaar bijgetekend’

Servicepunt, waar we kunnen 
schakelen met onze contact-
persoon Ruben Ham. Dat werkt 
heel prettig. Inmiddels hebben 
we voor twee jaar bij getekend.
Voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt zijn reguliere 
en nieuwe functies beschikbaar. 
Een van die nieuwe functies is de 
servicemedewerker kantoren net. 
Daar zijn drie niveaus van, af-
hankelijk van iemands mogelijk-
heden en talenten. Een service-
medewerker 1 heet bijvoorbeeld 
klanten welkom. Een serviceme-
dewerker 2 vervangt bankpasjes 
en handelt de service aan senio-
ren af. Een servicemedewerker  
3 tot slot heeft de verantwoorde-
lijkheden van een floormanager.
Een tweede gecreëerde functie 
is die van participatieadviseur. 
Die helpt onze zakelijke klanten 
met sociaal ondernemen. In een 
adviestraject geeft de adviseur 
inzicht in hoe een bedrijf daar zelf 
mee aan de slag kan.’ 

Ruben Ham (UWV)  
over de samenwerking  
met ABN AMRO:

‘Wij maken dankbaar 
gebruik van Svens 
gedrevenheid om 
andere bedrijven én 
onze eigen collega’s te 
inspireren. Hij spreekt 
vaak op bijeen komsten 
die we organiseren. Zijn 
enthousiasme werkt 
aanstekelijk.’
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ONLINE
Met interviews, achtergronden, tips en video’s om 
elke werkgever te helpen bij het invullen van de 
banenafspraak, het omgaan met de arbeidskrapte en de 
samenwerking met UWV. Kijk voor een maandelijkse dosis 
inspiratie en oplossingen op uwv.nl/nlwerkt.

Pierre Bulkens, manager HRM 
Step2Work bij Alliander

‘Een leer-werktraject 
met erkend diploma’

‘Al ruim twaalf jaar loopt binnen 
Alliander het project Step2Work. 
In 2006 – toen we nog deel uit-
maakten van Nuon – vroeg het 
ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid aan gemeenten 
en provincies om wat te doen 
aan de hoge jeugdwerkloosheid. 
Zij hebben daarop bedrijven 
waarvan ze aandeelhouder 
waren gevraagd om werkgele-
genheidsprojecten op te zetten. 
Na de splitsing in 2008 heeft 
Alliander Step2Work voortgezet 
en uitgebreid. Niet meer alleen 
voor werkloze jongeren, maar 
voor meerdere doelgroepen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Vanaf het begin werken we hier-
voor samen met verschillende 
partijen.
In 2015 is UWV hier als partner 
bijgekomen. Redenen voor ons 

om de samenwerking te zoeken 
waren de nieuwe participatie-
doelstelling voor mensen met een 
arbeidsbeperking en de ervaring 
van UWV met deze doelgroep. 
Step2Work werkt met veel meer 
groepen dan die van de Participa-
tiewet alleen. UWV vroeg of zij 
ook jongeren, ouderen en lang-
durig werklozen vanuit de WW 
en WIA als kandidaat voor mocht 
dragen. 
Step2Work is een leer-werk-
traject van een jaar. Kandidaten 
kunnen bij ons bijvoorbeeld een 
logistiek, administratief, faci-
litair, catering- of ICT-traject 
doorlopen, met aan het eind een 
landelijk erkend diploma. Ook 
zien we mogelijkheden om in 
de toekomst mensen uit andere 
beroepsgroepen om te scholen 
richting de techniek.
Hebben we geschikte vacatures, 
dan kunnen de geslaagde kandi-
daten bij ons solliciteren. Vinden 
ze elders een baan? Dan is onze 
opzet ook geslaagd.’

NLWERKT is een uitgave van UWV  
en verschijnt drie keer per jaar. 
Een pdf van dit nummer vindt u  
op uwv.nl. Zoek op ‘magazines’.  
In de pdf kunt u direct op alle links 
klikken om gemakkelijk alle genoem-
de websites te bekijken.

Redactieadres: 
UWV Concerncommunicatie
Postbus 58285
1040 HG Amsterdam
nlwerkt@uwv.nl 
UWV Telefoon Werkgevers
0900 – 92 95 (lokaal tarief)
(kijk voor de kosten van dit 
telefoonnummer op uwv.nl/bellen)

Concept en realisatie: MPG.

Aan de inhoud van NLWerkt kunnen 
geen rechten worden ontleend. Het 
is alleen toegestaan artikelen uit 
NLWerkt — geheel of gedeeltelijk — 
over te nemen na toestemming van 
de redactie.
Voor aan- en afmelden als abonnee of 
het doorgeven van adreswijzigingen, 
ga naar uwv.nl/nlwerkt. U kunt daar 
ook aangeven dat u meer exemplaren 
van NLWerkt wilt ontvangen.

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

NLWerkt is nu ook online!  
U vindt hier inspiratie, tips en 
oplossingen voor werkgevers.

UWV’er Albert Bergers over de 
samenwerking met 
Alliander:

‘De contacten zijn zo goed, 
dat we nu ook willen 
samenwerken om mensen 
om te scholen tot monteur. 
Alliander denkt daarbij aan 
zeker twintig tot veertig 
zijinstromers per jaar.’
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12345 MAAR LET OP!
De arbeidsovereenkomst met de AOW- 
gerechtigde werknemer loopt niet altijd 
automatisch door. Dit is bepaald in de cao 
of arbeidsovereenkomst. Afhankelijk van 
de afspraken kan de arbeidsovereenkomst 
automatisch stop worden gezet. Daarna kunt 
u met de AOW-gerechtigde werknemer een 
nieuwe arbeidsovereenkomst sluiten. De 
wettelijke opzegtermijn is een maand.
 

5DE VOORDELEN 
VAN DE WERKNEMER66+

Vervangt u werknemers na hun pensioen liever door jonge 
werknemers? Bekijk eerst even welke voordelen 66-plussers voor uw 
bedrijfsvoering hebben. U kunt deze werknemers in dienst houden, of 
een ervaren sollicitant aannemen met dezelfde kwaliteiten.  

1. POSITIEVE ENERGIE
Een 66-plusser werkt niet omdat het moet, maar 

omdat het kan. Mensen die graag door willen 
werken, krijgen daar energie van. Dat heeft een 

positief effect op de productiviteit en de sfeer op 
de werkvloer. 

2. ORGANISATIE VERBETEREN
Maak de 66-pluswerknemer onderdeel 
van uw plannen om de organisatie te 
verbeteren. Verdeel in overleg werkuren, 
taken en verantwoordelijkheden zodat 
ieders kwaliteiten en vaardigheden ten 
volle worden benut. Ga uit van groei- en 
scholings mogelijkheden.

3. ERVAREN ...
Inkoppertje. Een oudere werknemer heeft een 

schat aan ervaring. Doe dit niet af als oude kennis. 
Geef de werknemer de kans om bruikbare ervaring 

in te zetten en door te geven. Laat ervaring van 
ouderen en kennis van jongeren elkaar aanvullen 

in het werk. Faciliteer onderlinge workshops 
en projecten waarin ouderen en jongeren 

samenwerken en van elkaar leren. 

4 ... EN TOCH VOORDELIG
Voor AOW-gerechtigde medewerkers hoeven 
geen premies werknemersverzekeringen 
afgedragen te worden. Daardoor bent u als 
werkgever goedkoper uit, terwijl de werk-
nemer netto meer overhoudt. Bij ziekte hoeft u 
het salaris geen twee jaar, maar slechts dertien 
weken door te betalen. In de hernieuwde Wet 
werk en zekerheid is geregeld dat bij ontslag 
van een AOW-gerechtigde werknemer geen 
ontslagvergunning en geen transitie vergoeding 
nodig zijn.

5. GEEN SOLLICITATIEPROCEDURE
Als u een oudere werknemer in 

dienst houdt en taken en verant-
woordelijkheden opnieuw verdeelt, 

hoeft u wellicht geen kostbare, 
tijdrovende sollicitatieprocedure te 

starten.
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