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voorwoord

Economie is a l lang niet  meer een wetenschap met een hoge 
voorspelbare waarde. Begr ippen als recessie,  kr imp en laag-
conjunctuur z i jn aan de orde van de dag. Gelukkig is er  ook 
goed nieuws, want er is nog steeds vraag en aanbod in onze 
arbeidsmarkt.  Helaas past di t  n iet  a l t i jd a ls het bi jvoorbeeld 
gaat om diploma’s,  aantal len,  n iveau, achtergrond en pr i js . 
Soms heb je teveel  van het één, soms heb je teveel  van het 
andere.  Dit  betekent voor ons: werk aan de winkel ! 

Door gezamenl i jk op te trekken in onze arbeidsmarktregio weten we 

elkaar steeds beter te v inden. Dat is mooi, maar nog veel beter is het dat 

we vooral de werkgevers beter weten te v inden en zi j  ons. Wi j  moeten ze 

ver le iden om van ons aanbod gebruik te maken. Op basis van ‘partner-

ship’ of in het Frysk ‘mei elkoar’.  Samen ki jken we naar mogel i jkheden 

in wat we wél met elkaar kunnen bereiken. In plaats van vast lopen in wat 

niet kan. Vertrouwen, creat iv i te i t  en doorzett ingsvermogen zi jn hier de 

belangri jkste pi j lers. 

Fryslân Werkt!  Omdat het moet, omdat mensen zonder werk het nodig 

hebben, omdat de markt het vraagt, maar vooral omdat we het zel f  wi l len.  

Het resultaat is dat we met elkaar tweeduizend mensen met de grootst 

mogel i jke afstand tot de arbeidsmarkt hebben geact iveerd en begeleid 

naar werk. En dat tel t !

Andries Ekhart, wethouder werk en inkomen

Gemeente Leeuwarden, centrumgemeente arbeidsmarktregio Fr iesland

Andries Ekhart,  

wethouder werk en  

inkomen

Fryslân Werkt!

Het  Europees Soc iaa l  Fonds investeer t  in  uw toekomst  en is  medef inanc ier  van het  pro ject .

http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Samenwerking%20in%20de%20arbeidsmarktregio%20Friesland.mov
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In de arbeidsmarktregio Fryslân hebben veertien  
gemeenten de handen ineengeslagen om in aanmerking 
te komen voor ESF Actie A. ESF Actie A biedt subsidie 
aan gemeenten die 55-plussers met een uitkering, 
niet-uitkeringsontvangers, arbeidsbelemmerden of 
gedeeltelijk arbeidsgeschikten helpen hun kansen op 
de arbeidsmarkt te vergroten.

In mei 2012 heeft de gemeente Leeuwarden, namens veertien  

andere Friese gemeenten, de ESF (Europees Sociaal Fonds)- 

subsidie aangevraagd. In de periode mei 2012 tot november  

2013 was het doel om 2.100 mensen, waaronder 1.600 arbeids-

belemmerden, 170 55-plussers en 330 NUO’ers (niet uitkerings-

ontvangers), meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Iedere 

gemeente is zelf verantwoordelijk om de eigen doelstellingen te 

realiseren. Met veel enthousiasme zijn er acties opgezet door de 

lokale teams. Al dan niet met behulp van private partijen.

De deelnemende gemeenten hebben ieder hun eigen aanpak 

ontwikkeld. Om nog succesvoller te worden en meer mensen 

op de arbeidsmarkt te brengen, hebben de projectleiders  

onderling veel kennis en ervaring uitgewisseld. Om de zes 

weken vond er zo’n kruisbestuiving plaats. Het resultaat: veel 

saamhorigheid en het gevoel dat je er als gemeente en project-

trekker niet alleen voor staat.

Het resultaat van alle inspanningen is fantastisch. Door de inzet 

van de gemeenten, SW-bedrijven, private partijen, onderwijs, 

werkgevers en de kandidaten zelf hebben uiteindelijk mensen  

hun kansen weten te vergroten op de arbeidsmarkt in de 

periode mei 2012 tot 1 november 2013. Dit alles werd mogelijk 

gemaakt door Fryslân Werkt! en het ESF.

Een van de bijvangsten is dat we niet meer spreken van ‘cliënten’ 

of ‘klanten’, maar van ‘kandidaten’. Dat doet recht omdat ze 

net als ‘normale’ werkzoekenden ook gewoon op zoek zijn naar 

werk, uitkeringsonafhankelijkheid of meer grip op hun leven.

Ons doel was 2.100 kandidaten te laten groeien en bloeien  

door samen met hen te werken aan het ontwikkelen en ontdekken 

van hun talenten en het verminderen van belemmeringen om 

vacatures in te vullen. We hebben uiteindelijk 2.042 kandidaten 

in hun kracht gezet. Ruim 11% is duurzaam uitgeplaatst op  

reguliere functies voor minimaal zes maanden. In deze tijd bij-

zonder knap. Eveneens 11% is aan de slag op een beschermde  

plek (een leerwerkplek of met behulp van instrumenten als 

loonkostensubsidie. Zeven kandidaten zijn zelfstandig onder-

nemer geworden. Helaas is het traject van 21% van de kan-

didaten voortijdig beëindigd. Het blijft een voorlopig resultaat 

gemeten eind oktober 2013, want ruim 55% van de kandidaten 

zit nog in het traject. Dit stemt ons hoopvol.

In deze interactieve pdf nemen we u graag mee in onze  

werkwijze. Op basis van een aantal thema’s ons vertrekpunt  

bij Fryslan Werkt! schetsen we voorbeelden uit de praktijk.  

We ondersteunen deze met aansprekende formats, foto’s,  

verslagen, verhalen, films, geluidsfragmenten en brochures.

Dank aan iedereen die zich heeft ingezet om Fryslân Werkt!  

te laten slagen.

Renate Westdijk 

Regionaal Projectleider Fryslân Werkt!

FRYSLâN  
WERKT! 

Het  Europees Soc iaa l  Fonds investeer t  in  uw toekomst  en is  medef inanc ier  van het  pro ject .
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DEELNEMENDE GEMEENTEN 
FRYSLâN WERKT!

Gemeenten die uitvoering gaven aan Fryslân Werkt! SW-bedrijven die uitvoering gaven aan Fryslân Werkt!

Gemeenten Sudwest Fryslân, De Friese Meren en  
Littenseradiel

Gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland

Gemeenten Leeuwarden, Heerenveen, Ooststellingwerf, 
Weststellingwerf, Tytsjerkstradiel, Achtkarspelen,  
Smallingerland en Opsterland

Het  Europees Soc iaa l  Fonds investeer t  in  uw toekomst  en is  medef inanc ier  van het  pro ject .

http://www.caparis.nl/
http://www.nef.nl/home.ashx
http://www.pastiel.nl/
http://www.empatec.nl/
http://www.achtkarspelen.nl/
http://www.dantumadeel.nl/
http://www.defriesemeren.nl/
http://www.dongeradeel.nl/
http://www.heerenveen.nl/home.html
http://www.kollumerland.nl/
http://www.leeuwarden.nl/
http://www.littenseradiel.nl/
http://www.opsterland.nl/
http://www.ooststellingwerf.nl/
http://www.smallingerland.nl/
http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/
http://www.t-diel.nl/
http://www.weststellingwerf.nl/sjablonen/1/default.asp?objectID=1
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Iedereen heeft  gaven en vaardigheden. Ook 
mensen die wat ouder z i jn of  beperkingen  
hebben. Hoe ontdek je die ta lenten, zodat  
mensen zichzel f  beter kunnen ‘verkopen’ bi j  een 
werkgever en in de samenleving? Welke tools 
kan een recruiter  inzetten om het ‘goud’ boven 
tafel  te kr i jgen?

De gemeenten hebben met diverse methoden ervar ing 

opgedaan om kandidaten écht te leren kennen. Unaniem 

vinden ze dat er meer nodig is dan het houden van een 

intake of het invul len van een aanmeldformul ier.  Mensen 

weten namel i jk niet al t i jd meteen het antwoord op de 

vragen die hier in gesteld worden of hebben een duwtje in 

de rug nodig. Een recruiter of consulent die een kandidaat 

wi l  leren kennen, moet dus investeren in vertrouwen en 

een persoonl i jke relat ie opbouwen. Meerdere face-to- 

face-gesprekken voeren is het advies. Ook huisbezoek 

af leggen biedt veel inzicht. Een andere mogel i jkheid is 

het hanteren van groepsopdrachten. Mensen leren  

namel i jk in contact met elkaar. Een mooi voorbeeld 

daarvan is het ‘kwal i te i tenspel’ ,  dat kandidaten meer 

bewust maakt van hun competent ies en kwal i te i ten. Het 

spel start met het invul len van een intakeformul ier.  Een 

ander in te zetten instrument is het EVC-portfol io. Dit  is 

een handig hulpmiddel om (werk)ervar ingen, kernwaarden 

en competent ies inzichtel i jk te maken. Al die informatie 

vervolgens opnemen in een CMS (Customer Management 

System) vereenvoudigt het matchen van kandidaten.  

Met een vacatureger ichte intake wordt het gesprek nog 

concreter en doelger ichter.

TaLENTEN zijN  
GouD WaaRD

“ in het team sparren we als coaches onderling 
veel over elkaars kandidaten, daardoor komen 
we zelf ook op nieuwe ideeën.”

tIps oM TaLENTEN  
TE achTERhaLEN

• Zet  een proefplaatsing bi j 

 werkgevers in.

•  Observeer de kandidaat in  

de werksituat ie.

•   Vraag de werkgever mee te  

denken en mee te ki jken naar de 

mogel i jkheden en leerpunten.

+

Het  Europees Soc iaa l  Fonds investeer t  in  uw toekomst  en is  medef inanc ier  van het  pro ject .

http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Aanmeldformulier%20Actieteam%20ESF.docx
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/groepsopdracht%20bijeenkomst3.docx
http://www.kenniscentrumevc.nl/
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Voorbeeld%20registratie%20actieteam%20Fryslan%20Werkt.xlsx
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Voorbeeld%20registratie%20actieteam%20Fryslan%20Werkt.xlsx
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Kans op werk

Kans op werk toont de toekomstige  

kansen voor de afgestudeerde 

mbo’er in ruim 600 verschi l lende 

beroepen op de vier verschi l lende 

opleidingsniveaus per regio. Het 

is daarmee een handige tool bi j 

het doen van een vacatureger ichte 

intake. De st icht ing Samenwerking 

Beroepsonderwi js Bedri j fs leven 

(SBB) levert hiervoor veel informatie 

over middelbaar beroepsonderwi js 

en het bedrijfsleven. Kansopwerk.nl  

bundelt de informatie over meer 

en minder kansr i jke opleidingen, 

stage- en leerbanen en de arbeids-

markt.

Repair café

Repair Cafés  z i jn grat is toeganke-

l i jke bi jeenkomsten die draaien om 

(samen) repareren. Op de locat ie 

waar het Repair Café wordt gehou-

den, is gereedschap en mater iaal 

aanwezig om al le mogel i jke repa-

rat ies uit  te voeren. Op kleding, 

meubels, elektr ische apparaten, 

f ietsen, speelgoed etc. Hierbi j  zi jn 

reparatiedeskundigen aanwezig,  

zoals elektr ic iens, naaisters, 

t immerl ieden en f ietsenmakers. 

Bezoekers nemen kapotte  

spul len mee en bieden deze aan 

ter reparat ie. In het Repair Café 

gaan kandidaten samen met de 

reparat iedeskundigen aan de slag. 

Zo valt  er al t i jd wel wat te leren 

en doen ze, met behoud van hun 

uitkering, werkervaring op. Kortom, 

een laagdrempel ige en nutt ige  

ontmoetingsplek in de wi jk.

Wegwijzer

Dariuz® heeft een zogeheten  

wegwi jzer ontwikkeld. Deze geeft 

de jobcoach meer inzicht in wat de 

werkzoekende wel of niet kan en 

wat nodig is om hem of haar aan 

het werk te kr i jgen. Verder kr i jgt 

de jobcoach advies over te nemen 

vervolgstappen.

Dariuz® WegWijzer 
De eerste stap in een effectief participatieproces 

Het  Europees Soc iaa l  Fonds investeer t  in  uw toekomst  en is  medef inanc ier  van het  pro ject .

http://www.rijksoverheid.nl/adres/s/stichting-samenwerking-beroepsonderwijs-bedrijfsleven-sbb.html
http://www.rijksoverheid.nl/adres/s/stichting-samenwerking-beroepsonderwijs-bedrijfsleven-sbb.html
http://www.kansopwerk.nl/
http://www.repaircafe.nl/info/
http://www.dariuz.nl/oplossingen/sociale-zekerheid/diagnose
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‘project van werkervaring naar  
ervaren werker’

Binnen dit  ui tgebreide project, dat Kinley Hi l len in  

opdracht van de gemeenten Dantumadiel ,  Dongeradeel 

en Kol lumerland en in samenwerking met uitzendbureau 

MF heeft uitgevoerd, z i jn diverse groepsgesprekken 

gevoerd met kandidaten om hun talenten te ontdekken 

en hen te begeleiden in hun zoektocht naar werk. Hierbi j 

kregen deelnemers diverse gevar ieerde opdrachten:

�  Opstel len van een cv

�  Kwal i te i tenspel

�  Kwal i te i tenspel verbinden aan cv

�  Opdracht na sol l ic i tat ietraining

�   Voorbereidingsopdracht voor rol lenspel 

sol l ic i tat iegesprek

�  Stappenplan Jobhunt-per iode

 

Kansrijk Kiezen pakt uitval  
jongeren aan

Door de methodiek ‘Kansr i jk Kiezen’ is een groot aantal 

jongeren terug naar school of aan het werk gekregen. 

Kansr i jk Kiezen is een tweeslag: enerzi jds z i jn er el f 

kansr i jke beroepen in de regio in kaart gebracht, ander-

zi jds z i jn er gesprekken gevoerd met de jongeren. In dat 

gesprek l igt het accent op het geven van posit ieve aan-

dacht en formuleert de jongere onder meer z i jn droom-

baan, kwal i te i ten en vaardigheden. De kracht z i t  hem er in 

dat de scholen de jongeren al leen uitschr i jven als die  

beloven op gesprek te gaan bi j een RMC-trajectbegeleider. 

Vanuit het ESF is er subsidie verstrekt voor een jobhunter 

bbl-banen. Deze helpt bbl‘ers die nog ingeschreven staan 

op school en geen baan kunnen kr i jgen. Door de inzet 

vanuit de methodiek is het aantal ui tval lers onder 16- en 

17-jar igen met tweederde afgenomen. 

Het  Europees Soc iaa l  Fonds investeer t  in  uw toekomst  en is  medef inanc ier  van het  pro ject .

http://www.dantumadeel.nl/
http://www.dongeradeel.nl/
http://www.kollumerland.nl/
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Opstellen%20van%20cv.docx
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/groepsopdracht%20bijeenkomst3.docx
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Kwaliteitenspel%20verbinden%20aan%20cv.docx
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Opdracht%20na%20sollicitatietraining.docx
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Voorbereidingsopdracht%20voor%20sollicitatietraining.docx
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Voorbereidingsopdracht%20voor%20sollicitatietraining.docx
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Stappenplan%20Jobhunt%20periode.docx
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Bern%20te%20plak.pdf
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/sociaalbestek%20jongerenteam.pdf
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/sociaalbestek%20jongerenteam.pdf
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aan de slag met een digitaal cv

Een cv is een belangri jk instrument bi j  het zoeken van 

werk. Daarom kregen werkzoekenden in de raadzaal 

van Smal l inger land een training over het maken van een 

goed digitaal cv v ia Werk.nl .  Een goed cv fungeert als 

v is i tekaart je, koppelt vacatures aan specif ieke kennis en 

ervar ing, én vergroot de kans om gevonden te worden 

door werkgevers. Dit  a l les maakt de kans op het v inden 

van een baan groter. In de training l icht uitzendbureau  

AB Vakwerk de huidige arbeidsmarkt en de rol  van de  

uitzendbureaus toe.

•  Intake en rapportageformul ier

•  Dossiervoorblad ESF

•   Checkl ist doelgroep ESF-A def in i t ief

•   Aanmeldformul ier ESF Act ieteam

•  Xls-sheet ESF kandidatenl i jst

•  Opstel len van een cv

•  Kwal i te i tenspel

•  Kwal i te i tenspel verbinden aan cv

•  Opdracht na sol l ic i tat ietraining

•   Voorbereidingsopdracht voor  

rol lenspel sol l ic i tat iegesprek

•  Stappenplan Jobhunt-per iode

nuttIge DocuMENTEN

Het  Europees Soc iaa l  Fonds investeer t  in  uw toekomst  en is  medef inanc ier  van het  pro ject .

https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/home
http://www.abvakwerk.nl/
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Intake%20en%20rapportageformulier.docx
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Dossiervoorblad%20ESF.docx
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Checklist%20doelgroep%20ESF-A%20definitief.docx
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Aanmeldformulier%20Actieteam%20ESF.docx
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Voorbeeld%20registratie%20actieteam%20Fryslan%20Werkt.xlsx
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Opstellen%20van%20cv.docx
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/groepsopdracht%20bijeenkomst3.docx
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Kwaliteitenspel%20verbinden%20aan%20cv.docx
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Opdracht%20na%20sollicitatietraining.docx
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Voorbereidingsopdracht%20voor%20sollicitatietraining.docx
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Voorbereidingsopdracht%20voor%20sollicitatietraining.docx
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Stappenplan%20Jobhunt%20periode.docx
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Hoe kun je de ontdekte kwal i te i ten van ESF- 
kandidaten het beste ontwikkelen en z ichtbaar 
maken zodat ze makkel i jker een kans maken 
op een baan? Projectteams van Fryslân Werkt ! 
hebben al lerhande routes bewandeld om werk-
zoekenden te laten groeien en bloeien. Toch 
zi jn daar in dr ie pi j lers te onderscheiden: sociale 
weerbaarheid,  opleiding en werk.

SociaLE WEERbaaRhEiD
Vol aandacht werken aan gedragsverandering en nieuwe 

vaardigheden is belangri jk. Want door werkzoekenden 

bewust te maken van hun talenten en door hen te leren 

omgaan met weerstand, neemt hun motivat ie toe. Geef 

aandacht aan wat iemand wél kan in plaats van niet.  Het 

st imuleert mensen immers als ze weten wat ze kunnen 

en als ze zichzel f  kunnen redden. Daarvoor wordt soms 

gebruikgemaakt van externe deskundigen, indiv iduele  

en/of groepsbegeleiding van de kandidaat. In het traject 

moet er tevens aandacht z i jn voor het creëren van sociale 

rust, want als iemand in de ‘over leefstand’ staat, levert 

de begeleiding minder op. Een voorbeeld van een dergeli jk 

traject z i jn de trainingen van ‘Act ief op Weg’, opgestart 

door de gemeente Leeuwarden in samenwerking met 

Flexwurk-Return, gespecial iseerd in re- integrat ie en 

part ic ipat ie. Speerpunt is dat de kandidaat meer durft 

te leven en keuzes maakt vanuit z i jn eigen persoonl i jke 

kracht, leert om in een groep samen te werken, per-

soonl i jke doelen leert behalen en zichzel f  op de ju iste 

wi jze presenteert bi j  toekomstige werkgevers. Binnen het 

traject van zes maanden vinden de trainingen van elk dr ie 

uur in groepsverband twee keer per week plaats.  

opLEiDiNG
“Jongeren horen of op school of aan het werk te z i jn.  

Een andere smaak is er niet”,  stel len coaches van 

kandidaten. Daarom moeten jongeren de mogel i jkheid 

kr i jgen hun startkwal i f icat ie te halen want zonder dat 

z i jn ze last ig te plaatsen. Daarbi j  is het uitgangspunt dat 

samenwerking tussen onderwi js en gemeente essent ieel 

is om uitval  te voorkomen en de talenten van jongeren te 

helpen ontwikkelen. Jongeren met een beperking hebben  

baat bi j  het REA-col lege, dat hen uitdaagt om een vol-

waardig vak te leren.

“ jongeren horen of op school of  
aan het werk te zijn.”

Het  Europees Soc iaa l  Fonds investeer t  in  uw toekomst  en is  medef inanc ier  van het  pro ject .

http://www.flexwurk-return.nl/
http://www.reacollegenederland.nl/
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WERK
Talent ontwikkelen kan ook als iemand aan het werk 

is, betaald of vr i jwi l l ig, zo is de ervar ing binnen Fryslân 

Werkt!  Arbeidsgerichte schol ing, sol l ic i tat ietrainingen en 

coaching-on-the-job zi jn dan ook veelvuldig toegepast. 

Ook via werkstages in diverse branches hebben de  

kandidaten hun talenten kunnen ontdekken en werkvaar-

digheden kunnen ontwikkelen. Organisat ies als Caparis,  

Buiten Gewoon of de Groene Banen Fabriek (GBF) waren 

daarbi j  populair,  omdat daar gecoacht werd op per-

soonl i jke vaardigheden. In hoofdstuk 8 Coachen op de 

werkvloer leest u meer over de goede ervar ingen die z i jn 

opgedaan bi j  GBF in Heerenveen, Ooststel l ingwerf en 

Weststel l ingwerf.  GBF levert producten en diensten die 

het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen en/of 

het hergebruik van mater iaal bevorderen. 

“ Empowermentraining doen we vanuit het  
actieteam met alle coaches gezamenlijk,  
omdat we elkaars kandidaten kennen.”

tIps oM pERSooNLijKE  
vaaRDiGhEDEN TE ToETSEN

• op t i jd komen;

• afspraken nakomen;

•    posit ief  denkbeeld: k i jken naar de  

   mogel i jkheden en niet naar de   belemmeringen;

• gestructureerde thuissituat ie;

•  kunnen netwerken;

• geloof in eigen kunnen (empowerment);

•  interact ie met de groep/deelname aan  

groepsact iv i te i ten;

• vermogen om doelen te bepalen.

++
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Workshopcarrousels

Fryslan Werkt!  heeft kandidaten zogeheten Workshop-

carrousels aangeboden. Hier in komen aan bod:

�  Competent ies

�  Wat wi l  je?

�  Elevatorpitch

�  Cv basis

�  Prof ie l  + layout en personal iseren van cv

�  Vacatureanalyse en arbeidsmarktonderzoek

�  Brief basis

�  Voorbereiden op sol l ic i tat iegesprek

�  STAR-methode en eerste indruk

�  Sol l ic i tat iegesprek oefenen

Hieronder enkele enthousiaste reacties van kandidaten:

“ Ik heb er veel dinget jes uit  gehaald, vooral veel over 

mezelf  geleerd. Vond het posit ief.”

“Waar ik het meest aan heb gehad is de pitch op je cv 

maken. Dat vond ik echt een goeie t ip.”

“ Ik heb veel geleerd over mi jn eigenschappen en compe-

tent ies. Nou kom je erachter wat je in huis hebt, en waar 

je hart l igt.”

“Het verbeteren van het cv heb ik veel aan gehad, om het 

aantrekkel i jker te maken. Ik denk dat ik nu snel ler kans 

op werk heb met mi jn nieuwe cv.”

“ Ik had er van tevoren niet veel van verwacht, want ik 

heb dit  net al lemaal op school gehad. Maar ik heb toch 

nog wel dingen geleerd, vooral veel handige t ips. En 

dat je cv zo belangri jk is, en hoe werkgevers naar je cv 

ki jken, dat heb ik me nooit zo gereal iseerd.”

“ Ik heb op een nieuwerwetse manier leren sol l ic i teren!  

Ik vond het verder heel ontspannen, ju l l ie deden het heel 

leuk, zonder teveel te pushen. En dan heb ik vanzelf 

meer inzet.”

“Ik vond de sfeer heel goed. Wat het mij heeft opgeleverd: 

ik ben heel veel mondiger geworden, ik ben minder  

bescheiden en durf mezelf  beter te presenteren. Ik heb 

het heel leuk gehad.”
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Leer-werkbedrijf en hovenier

Tuinvorm Henro Drost uit  Heerenveen en leer-werkbedri j f 

Buiten Gewoon uit  Donkerbroek werken samen om waar 

mogel i jk mensen met een beperking in te zetten en van 

daaruit te werken aan hun talenten. Bart-Jouert Ni jenhuis 

van leer-werkbedri j f  Buiten Gewoon legt dit  u i t  in de 

Drachtstercourant: ”Werk geeft voor een ieder voldoening, 

trots en zel fvertrouwen. Op deze manier wi l len we een 

situat ie bereiken waarin mensen vanuit hun eigen kracht 

en eigenwaarde een bi jdrage aan hun omgeving gaan 

leveren.”

actief op Weg

De gemeente Leeuwarden startte samen met Flexwurk- 

Return, het traject ‘Act ief op Weg’. Dit  tra ject heeft a ls 

doel om van kandidaten in korte t i jd een ju ist beeld te 

kri jgen en ze te bewegen richting werk (betaald of vri jwil l ig). 

Speerpunt in de trainingen van ‘Act ief op Weg’ is dat 

men:

�   meer durft  te leven vanuit z i jn eigen  

persoonl i jke kracht; 

�  leert om in een groep samen te werken; 

�  persoonl i jke doelen leert te behalen; 

�   zichzel f  op de ju iste wi jze presenteert  

bi j  toekomstige werkgevers.  

RESuLTaaT
Na ruim een hal f  jaar werd het traject al  succesvol  

genoemd. Dankzi j  de zeer gedreven trainers van 

Flexwurk-Return, een intensieve samenwerking met de 

gemeente Leeuwarden en over ige part i jen zoals het 

Vr i jwi l l l igerservicepunt z i jn pracht ige resultaten behaald. 

Deelnemers die de trainingen volgden zi jn enthousiast en 

uit  het k lanttevredenheidsonderzoek bl i jkt dat het traject 

als passend en leerzaam wordt beschouwd. Na soms 

jarenlang het gevoel te hebben gehad niet van waarde te 

z i jn binnen de huidige maatschappi j ,  z i jn deelnemers na 

de training in staat z ichzel f  te act iveren naar werk,  

werkstage of vri jwil l igerswerk.  >

Het  Europees Soc iaa l  Fonds investeer t  in  uw toekomst  en is  medef inanc ier  van het  pro ject .

http://www.tuinvormhenrodrost.nl/
http://www.buitengewoondagbesteding.nl/wordpress/
http://www.drachtstercourant.nl/nieuws/22164/tuinbedrijf-in-heerenveen-biedt-werk-aan-mensen-met-beperking/
http://www.flexwurk-return.nl/index.html
http://www.flexwurk-return.nl/index.html
http://www.flexwurk-return.nl/index.html
http://www.leeuwarden.nl/
http://www.vrijwilligerswerkleeuwarden.nl/


oNTWiKKELEN vaN  
TaLENTEN

3

iNSpiRERENDE  
pRaKTijKERvaRiNGEN

actief op Weg

Bovendien leveren ze zo de verplichte tegenprestat ie die 

de gemeente van mensen met een uitker ing verwacht. 

De grootste meerwaarde is dat de gemeente van een 

grote groep deelnemers echt weet wat hen beweegt en in 

hoeverre ze de potent ie hebben uitker ingsonafhankel i jk te 

worden.

ERvaRiNGEN coNSuLENT
Jol ly Singh, consulent part ic ipat ie bi j  de gemeente Leeu-

warden, is vanaf de start betrokken bi j  ’Act ief op Weg’.  

Bi j  de aanmeldfase was er behoorl i jk wat weerstand van 

de deelnemers om weer te moeten werken. “Maar deze 

weerstand werd snel weg genomen door de ju iste uit leg 

van de komende Part ic ipat iewet. Hier in staat dat mensen 

in de bi jstand verpl icht z i jn een tegenprestat ie te leveren” 

vertelt  Jol ly.  Met deelnemers die dreigen uit  te val len zi jn 

er één-op-één motivat iegesprekken. “Gelukkig bl i jven 

negen van de t ien posit ief en aan boord”, vervolgt Jol ly. 

Voor de t ien procent die ‘overbl i j f t ’ ,  is er een traject voor 

‘ongemotiveerden’. Het directe contact met de doelgroep 

ver laagt de drempel voor hen om vragen te stel len. “Als 

consulent ben ik bi j  e lke trainingsgroep minstens één 

keer aanwezig geweest om de vragen te beantwoorden, 

meer informatie te verschaffen over de huidige trajecten  

en vacatures via de gemeente.” Ook de korte l i jnen  

tussen de gemeente en Flexwurk-Return maakt snel 

schakelen mogel i jk.  Dit  le idt tot posit ieve feedback, een 

doorgaande f low en daarmee duurzaam resultaat. Het 

doel is kandidaten act ief te houden in de samen leving en 

onafhankel i jker te maken van de overheid.
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vip dat ben jij!

Onder het credo ‘VIP dat ben j i j ! ’  organiseerde Past ie l 

een geheel verzorgde dag voor werkzoekenden. Past ie l 

vertegenwoordigde hierbi j  dert ien gemeenten, waarvan 

er twee (Sudwest Fryslân en Fr iese Meren) meedoen 

aan Fryslân Werkt!  T i jdens het evenement werden zeven 

inspirerende workshops gegeven die in het teken stonden 

van persoonl i jke ontwikkel ing, effect ief communiceren 

en succesvol sol l ic i teren. Deelnemers werden geknipt en 

opgemaakt, kregen passend (sol l ic i tat ie-)k ledingadvies en 

heer l i jke hapjes voorgeschoteld.  

Professionals uit diverse vakgebieden begeleidden vri jwil l ig  

de interact ieve workshops van deze dag. Verder was 

er een professionele fotograaf aanwezig om een mooie 

foto te maken voor op een cv. De dag eindigde met een 

workshop LinkedIn, omdat gebruik van sociale media een 

steeds belangri jker hulpmiddel is bi j  het v inden van werk. 

3
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STaRTKLaaR MaKEN

Stel ,  iemand wi l  dolgraag werken. Hi j  heeft 
mogel i jk een passende baan, maar kan die niet 
aannemen, omdat het werk om vi j f  uur ’s morgens 
begint en het openbaar vervoer pas vanaf zes 
uur r i jdt .  Belemmeringen kunnen enerzi jds heel 
basaal  z i jn,  zoals geen kinderopvang hebben 
t i jdens werkuren. Anderzi jds kan een psychische 
stoornis een kandidaat belemmeren ‘normaal’ 
te funct ioneren. Wat is nodig om mensen écht 
startk laar te maken voor een baan?

Het wegnemen/verminderen van obstakels bi j  de kan-

didaat begint ermee dat de coach alert is op zi jn eigen 

vooroordelen. Als hi j  ergens een belemmering ziet,  is het 

raadzaam eerst na te vragen of de kandidaat dit  zel f  ook 

zo ervaart.  Hierna is het belangri jk te focussen op moge-

l i jke oplossingen en samen te werken aan een haalbare 

toekomst.

“ het vertrouwen van de kandidaat groeit als 
hij/zij zich gesteund voelt. We merken dat  
positief benaderen beter werkt dan dreigen 
met straf.”

bELEMMERiNGEN iN KaaRT
Observeer de kandidaat in verschi l lende situat ies en 

breng waar nodig, de hindernissen in kaart.  Deze  

observat ies kunnen bi jvoorbeeld plaatsvinden:

�  in een voorstelronde of motiver ingsgesprek;

�  op een leerwerkplek;

�  t i jdens workshops;

�   bi j  een gesprek met de klantmanager van de  

gemeente;

�   t i jdens een huisbezoek of gesprek met naasten  

van de kandidaat;

�   aan de hand van het verslag Afhankel i jkheden en 

Kwetsbaarheden (A&K)-analyse (a ls er een uitgebreid 

arbeidsmedisch onderzoek is gedaan).

iNzichT
Een goede manier om inzicht te geven in de mogeli jkheden  

van de kandidaat is deze direct te vertalen naar de kans 

op een baan. Zo is het bespreken van vacatures en leer-

werkplekken met mensen t i jdens een groepsworkshop 

een goede manier gebleken. Door mee te denken over 

elkaars mogel i jkheden, komen ze samen vaak tot verras-

sende en nieuwe ideeën. Workshops helpen vooral om de 

kandidaten goed in beeld te kr i jgen. Er ontstaat zo beter 

z icht op het gedrag, de belemmeringen en de interact ie 

met anderen. Een intake en indiv idueel gesprek geven 

(soms) beperkte informatie.
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tIps oM DREMpELS TE vERLaGEN:

•  Onderzoek wat er al  is gedaan, bi jvoorbeeld  

waarom een traject bi j  een hulpver lener wel  

of niet heeft geholpen. 

• Investeer in het contact met de kandidaat.

•  Maak keuzes in wat haalbaar is binnen de  

doelen van de kandidaat en stem dit eventueel  

af met de hulpver lener. 

• Vraag je af:  is dit  het moment voor werk/schol ing?

•  Breng r i tme aan in de dag van de kandidaat  

door deze bi jvoorbeeld te laten sporten.

•  Gun de kandidaat z i jn eigen problemen, soms  

is het niet nodig/haalbaar om die te  

verminderen/weg te nemen.

•  Ki jk naar ‘ leegheid’ in het leven van de  

kandidaat, laat hem hierover nadenken.  

++++

tIps oM KLEiNE STapjES TE viEREN:

•  Compl imenteer de kandidaat bi j  het  

overwinnen van een belemmering.

•  Stuur een fel ic i tat iekaart,  bi jvoorbeeld als  

iemand ergens begint.

•  Bel als iemand ergens is begonnen, bi jvoorbeeld 

om te vragen hoe de ervar ingen op de  

eerste werkdag waren. 

• Trakteer de kandidaat eens op gebak.  

•  Toon persoonl i jke betrokkenheid bi j  het ver loop 

van het project, door belangri jke momenten en 

ontwikkel ingen te registreren. 

2

TipS
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projectgroep 50-plus

In de projectgroep 50-plus zi jn er wekel i jks bi jeenkom-

sten. De eerste acht bi jeenkomsten gaan over anders 

sol l ic i teren. “Mensen van 50-plus denken vaak dat z i j 

geen enkele kans meer hebben op de arbeidsmarkt”, 

vertelt  Netty Posthumus, project le ider van Fryslân Werkt! 

in de gemeenten Dongeradeel en Dantumadiel .  In de 

projectgroep wordt eerst gewerkt aan hun zel fvertrouwen 

en aan posit ief denken. “Ook laten we zien dat je uiter l i jk 

al een bepaald beeld oproept bi j  de potentiële werkgever. 

Dat beeld kun je dus ook beïnvloeden. Dit doen we onder 

andere door de mensen op zoek te laten gaan naar posi-

t ieve ber ichten uit  de media over 50-plussers”, vervolgt 

Posthumus. “We hebben een wal l  of fame en een wal l  of 

shame, waarop de ber ichten worden geplaatst.” Een van 

de opdrachten die de kandidaten kr i jgen is het zoeken 

naar ‘verborgen vacatures’ vult  tra iner Kinley Hi l len aan. 

Dat houdt in dat ze via netwerken achter banen moeten 

komen die nog niet uitstaan op bi jvoorbeeld vacaturesites. 

Naast het maken van een goed cv met een aansprekend 

prof ie l ,  oefenen de kandidaten, in samenwerking met  

MF Uitzendbureau, in het voeren van soll icitatiegesprekken. 

Inmiddels z i jn t ien kandidaten ondergebracht bi j  een be-

dr i j f .  Daar kunnen ze nu in de prakt i jk hun waarde tonen.

annie Germeraad had werkervaring genoeg 
en beheerste voldoende vaardigheden, maar 
ze beschikte niet over voldoende diploma’s.“ 
Dan wurdst bêst wol pissich. ik ha altyd wurke 
en no bist 57 en 
dan komst net mear 
oan’e bak. ik ha 
ien kear op twatal 
stien, dat wie al 
hiel moai.’’  
Gelukkig heeft ze 
nu een baan.
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hulp in huis geeft talenten  
nieuwe kansen

Hulp in Huis, onderdeel van de Kwadrantengroep, biedt 

schoonmaakwerk mét zorg. Dit  betekent dat de mede-

werk(st )er naast huishoudel i jke hulp oog en oor heeft 

voor de zorg van de cl iënt met l ichte psychiatr ische 

problematiek. Door de samenwerking van de gemeente 

Heerenveen en Hulp in Huis kregen mensen met een bi j-

standsuitker ing de kans om aan de slag te gaan. Zo ook  

één van de kandidaten van het Act ieteam Fryslân Werkt! : 

Desiree, 28 jaar en al leenstaande moeder van twee jonge 

kinderen. Volgens haar coach Fr iedr ich Hopster is z i j 

aangemeld voor het ESF-project vanwege persoonl i jke 

problematiek en een ‘gat’ in haar cv. Desiree kreeg eind 

december 2012 eerst een leerwerkplek en mocht de  

cursus Zorgmaatje op kosten van Hulp in Huis volgen. 

Een maand later kreeg ze een betaalde baan. Hierdoor  

is ze bi jna uitker ingsonafhankel i jk.  Desiree is een erg  

gemotiveerde medewerker en heeft haar baan nog 

steeds. Wietske Jagersma, Zorgmanager van Hulp in 

Huis: “De deelnemers moesten noodgedwongen gebruik 

maken van een bi jstandsuitker ing, maar hebben bi j  ons 

laten zien dat ze uiterst geschikt en talentvol z i jn voor 

deze special ist ische thuishulpver lening. Het is volkomen 

terecht dat ze weer werk hebben gevonden.”
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Desiree samen met een ander ‘zorgmaatje’ van Hulp in Huis.

hulp iN huiS
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Empowerment

Bijstandgerecht igden met een ‘grote afstand tot de 

arbeidsmarkt’,  kun  je niet zomaar naar een uitzend-

bureau doorsturen. Daarom startte re- integrat iebedri j f 

F lexwurk-Return een programma speciaal voor deze 

doelgroep. Dit programma duurt zes maanden, verdeeld 

in twee blokken. In de eerste dr ie maanden gaat het over 

empowerment en communicat ie ger icht op het vergroten 

van de eigenwaarde. In het tweede deel,  ger icht op de 

arbeidsmarkt, kr i jgen de deelnemers sol l ic i tat ietraining en 

leren ze onder meer een curr iculum vitae maken.

Flexwurk-Return werkt onder meer samen met de  

gemeente Leeuwarden, het vr i jwi l l igersservicepunt,  

Welzi jn Centraal,  MEE Fr iesland, SKL en Humanitas. 

aan de slag in zuid-Frankrijk

Dit verhaal gaat over M. die binnen het project Fryslân 

Werkt!  een (t i jdel i jke) baan vindt bi j  een wi jnboerder i j  in 

Frankr i jk. M. deed mee aan de workshopcarrousel en had 

aanvankel i jk een heel sombere ki jk op zi jn kansen om aan 

werk te komen. Gaandeweg nam zi jn motivat ie toe en 

struinde hi j  zel f  het internet af naar banen. Bi j  z i jn zoek-

tocht stuitte hi j  op een vacature voor beheerder/onder-

houdsmedewerker op een wijnboerderi j  in Zuid-Frankri jk. 

Omdat hi j  eerder in Frankr i jk onderhoudswerk op een 

camping had gedaan, was dit  een funct ie waar hi j  erg  

enthousiast van werd. Met hulp van het Actieteam schreef 

hi j  een posit ieve br ief,  die resulteerde in een uitnodiging 

van de eigenaren van de wi jnboerder i j  om twee weken 

proef te komen draaien.

Voor z i jn bi jstandsuitker ing waren de benzinekosten voor 

deze r i t  aan de hoge kant. Daarom besloot het Act ieteam 

75 procent van zi jn reiskosten te vergoeden (de toekom-

st ige werkgever leverde nog een bi jdrage en het restant 

bleef voor rekening van M. en zi jn vr iendin).

Na een week ontving het Act ieteam posit ief ber icht dat 

hi j  het erg naar z i jn z in had. Het was hard werken, maar 

precies z i jn ding en hi j  bloeide helemaal op. Aan het eind 

van de twee weken werd een jaarcontract ondertekend. 

M. vertrok met z i jn vr iendin naar Frankr i jk en ging vol 

enthousiasme aan de slag.
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De omslag: gedragsverandering 

Soms hebben arbeidsbelemmerden een extra zet je nodig 

om tot ander gedrag te komen. In die geval len biedt het 

re- integrat ietraject ‘De Omslag’ van Caparis uitkomst. 

De coach praat en ki jkt samen met de deelnemer naar 

het eigen gedrag, koppelt dit  aan de verpl icht ingen die 

hi j  heeft en stelt  de leerdoelen vast. Dit  a l lemaal gebeurt 

op een coachende en gel i jkwaardige manier. In dit  tra ject 

leert de kandidaat hoe hi j  verantwoordel i jkheid neemt 

voor z i jn eigen act ies en daden. Bi j  ongewenst gedrag 

meldt de coach dit  bi j  de gemeente, met eventuele sanc-

t ies tot gevolg. Wanneer duidel i jk is dat de kandidaat 

een ‘omslag’ heeft gemaakt, wordt het traject beëindigd. 

Caparis meldt terug aan de gemeente met een onder-

bouwd advies voor een vervolgtraject.
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•  Plan van aanpak 

• Workshopcarrousel 

•  Opdrachten voor 50-plussers

•  Groepsworkshop

nuttIge DocuMENTEN
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GEcoöRDiNEERDE  
REGioNaLE WERK- 
GEvERSbENaDERiNG

zoEKEN NaaR  
GESchiKTE vacaTuRES

Hoe vinden coaches in het huidige economische 
kl imaat passende vacatures voor mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt? Een last ige 
opgave. Toch laat ‘Fryslân Werkt ! ’  z ien dat er 
genoeg mogel i jkheden zi jn.  We hebben uite in-
del i jk 2.042 kandidaten in hun kracht gezet 
waarvan ruim 11% duurzaam is ui tgeplaatst  op 
regul iere funct ies voor minimaal  zes maanden.

De veert ien gemeenten die deelnamen hebben samen met 

partners en pr ivate part i jen hard gewerkt om het t i j  te 

keren voor de ESF-kandidaten. Hoe? Regionaal samen-

werken l i jkt het toverwoord. Die samenwerking komt tot 

uitdrukking in de regionale werkgeversbenadering. Dit 

betekent dat er op regionaal niveau brancheoverkoepe-

lende afspraken worden gemaakt met werkgevers. Hierbi j 

staat de vraag van de werkgever centraal:  de vacature 

invul len met de ju iste persoon.

zoEKEN NaaR vacaTuRES
Jobhunters zetten verschi l lende l i jnen uit om geschikte 

vacatures voor de ESF-kandidaten te vinden. Ze participeren 

actief in lokale netwerken en brengen de beïnvloeders in 

kaart. Bovendien verleiden ze werkgevers in kansri jke  

sectoren om ‘werk naar vermogen’ te geven, omdat er 

steeds minder laaggeschoold werk is. Daarnaast wordt 

jobcarving veelvuldig toegepast. Tevens pluizen ze vaca-

turebanken na en zoeken ze aansluit ing bi j bestaande of 

nieuwe projecten.

“ ons streven is om 80% van de vacatures die 
‘onder water’ zijn, ‘boven water’ te krijgen.”

tIps DiE bijDRaGEN aaN  
hET SuccES
•  Deel vacaturesystemen met elkaar.

•  Zoek de samenwerking met andere projecten, 

bi jvoorbeeld via Coördinerend Platform Economie, 

Arbeidsmarkt & Onderwi js.

•  Ga netwerken: zowel bi j  commerciële netwerk-

clubs als met col lega’s van Economische Zaken. 

•  Zorg ervoor dat er bi j  a l le part i jen brede kennis 

van de diensten van gemeenten aanwezig is.

•  Bedien lokale werkgevers met lokale kandidaten.

•  Zorg voor een duidel i jke focus in projecten en zet 

de ju iste man/vrouw op de ju iste plaats.

+
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Samenwerken voor leerwerkplekken 

Aalsum & Nieuwland (A&N) werkt nauw samen met het 

Act ieteam Fryslân Werkt!  voor gemeenten Heerenveen, 

Ooststel l ingwerf en Weststel l ingwerf.  Directeur Peter  

van Aalsum l icht toe: “Wi j  hebben van het Act ieteam de 

opdracht gekregen een aantal mensen te plaatsen op 

leerwerkplekken. Het leuke aan deze vraag is dat die pre-

cies aansluit  bi j  een van onze producten. Het Act ieteam 

heeft ons namel i jk gevraagd concrete mogel i jkheden aan 

te leveren vanuit ons netwerk. Dit  was een uitgelezen 

kans om de kracht van ons netwerk en onze bemiddeling 

te tonen. Wi j  doen dit  bovendien al  enige t i jd samen 

met een aantal Fr iese gemeenten onder de noemer A&N 

Linking.” 

Anneke Boven, project le ider Fryslân Werkt!  voor Heeren-

veen, Ooststel l ingwerf en Weststel l ingwerf vult  aan: “Een 

groot voordeel van een intergemeentel i jk team is de fr isse 

wind die het doet waaien. Meerdere consulenten zien de 

kandidaat, de consulenten sparren onderl ing en brengen 

elkaar op ideeën. Kandidaten komen ook letter l i jk op een 

andere plek. Er ontstaat een nieuwe chemie”.

De samenwerking met het ‘Actieteam’  

bestaat uit vi j f  stappen: 

• Stap 1: 
A&N maakt het aanbod van werkervar ingsplekken  

en/of regul iere vacatures kenbaar bi j  het ‘Act ieteam’.

• Stap 2: 
Het ‘Act ieteam’ screent zel f  de mogel i jke kandidaten  

en checkt of ze ESF-proof z i jn. 

• Stap 3: 
A&N verr icht v ia een speeddate/quickscan een korte 

doelger ichte intake en stelt  een screeningsverslag op. 

• Stap 4: 
Na de goedkeuring op het screeningsverslag van de 

gemeente bemiddelt A&N de klant naar de beschikbare 

plek en deelt  bevindingen met werkgever, deelnemer en 

het Act ieteam. 

• Stap 5: 
Indien er een plaatsing tot stand komt, regelt  A&N de  

jobcoaching en houdt het Act ieteam op de hoogte van  

de voortgang. 
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Team Werk 

Het Team Werk van de gemeente Leeuwarden, sector 

Sociale Zaken daagt ondernemingen uit  om samen een 

maatschappel i jk steent je bi j  te dragen door uitker ings-

gerecht igden geplaatst te kr i jgen op vacatures en stage-

plekken bi j  werkgevers in de regio. Voor snel le matches 

met gemotiveerde werkzoekenden werken ze samen met 

externe partners, zoals de uitzendorganisat ies Randstad 

en Tempo onder de naam Baanbrekend Fryslân. Het Team 

Werk is er voor werkgevers en draagt hierdoor bi j  aan 

een goed funct ionerende arbeidsmarkt die is uitgewerkt 

in één regionale werkgeversbenadering voor heel Fryslân.

Gemeentelijke jobhunter vs  

jobhunter actieteam 

De coaches van het Act ieteam zoeken zel f  of voor elkaars 

kandidaten naar vacatures, het zogeheten jobhunten.  

Er is echter een verschi l  in benadering met de jobhunter 

van de gemeente. Het verschi l  z i t  hem in het doel. 

De jobhunter van gemeente Heerenveen, Ooststel l ingwerf 

en Weststel l ingwerf gaat op pad om zo veel mogel i jk 

vacatures binnen te halen en probeert daar vervolgens 

mensen uit  ‘Team Werk’ te plaatsen. De jobhunter van 

het Act ieteam is ger icht aan het jobhunten voor een  

specif ieke kandidaat.

“ We werken wel samen met de gemeentelijke 
jobhunter, maar jobhunten voor ESF-kandidaten 
vergt een andere aanpak.”
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van werkervaringsplaats naar  
vaste baan

Jan de Groot werkt via Pastiel, een samenwerkingsverband 

van dert ien gemeenten en Empatec, bi j  Zorgcentrum  

De Batt ing. Jan de Groot: “ Ik kan alt i jd bi j  mi jn jobcoach 

terecht en zo ben ik aan dit  werk geholpen.  

Ik ben hier helemaal op mi jn plek.” Beki jk de f i lm en zie 

hoe een werkervaringsplaats leidde tot vast dienstverband.

Werken met behoud  
van uitkering

Otte Boonstra werkt met veel plezier in de Kruidhof in 

Buitenpost. Mede dankzi j een project dat de gemeenten  

Achtkarspelen en Tytsjerksteraldiel  z i jn gestart met 

ESF-subsidie van Fryslân Werkt! . 

Op de Kruidhof is van al les te beleven. Over een opper-

vlakte van ongeveer 3,5 ha vind je prachtige tuinen, zoals 

een geneeskruidentuin met meer dan 200 soorten genees-

kruiden. Otto werkt hier circa 12 uur per week met behoud 

van uitkering. Hij houdt zich onder meer bezig met het  

onderhoud, stekken, de slechte stukken uit de planten 

halen, zaden drogen en sorteren. Otte vindt het prachtig, 

weer of geen weer. “Het is f i jn om onder de mensen te zi jn 

en je nutt ig te maken”, vertelt hi j . Als het aan hem l igt bl i j ft 

hi j  hier tot hi j  erbi j  neervalt.  

Als 55-plusser valt het niet 

mee om weer werk te vinden, 

ervaart Otte. Hi j staat als 

WSW’er op de wachtl i jst bi j 

Caparis. Dat hi j  hier kan  

werken geeft hem veel vol-

doening, omdat hi j  het werk 

in zi jn eigen tempo kan doen. 

In de Kruidhof wordt met 

iedereen rekening gehouden. 

Voor Otte en vele andere 

een prachtige plek om te 

re-integreren!
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Meet-and-greet op de beurs  
Werkvloer 2013

Het werkgeversteam gemeente Smal l inger land organi-

seerde met het bedri j fs leven en het UWV Leeuwarden  

een succesvol le beurs voor werkzoekenden van al le  

niveaus en uit  a l le regel ingen. Deze beurs kwam mede  

tot stand door actieve bemiddeling van oud-burgemeester 

P. van der Zaag bi j  bedri jven in de regio. Bedri jven namen 

kosteloos deel,  onder voorwaarde dat z i j  nu of op korte 

termi jn daadwerkel i jk op zoek waren naar nieuw perso-

neel.  Dit  resulteerde in zest ig standhouders en organi-

sat ies die voorl icht ing gaven, zoals opleidingsinst i tuut 

De Fr iese Poort,  Ziekenhuis Ni j  Smel l inghe en Zuid Oost 

Zorg. Daarnaast konden de bezoekers negen checkpoints 

aandoen die bemand werden door integrat ie bedri jven, 

uitzendorganisat ies en de deelnemende gemeenten 

(Grootegast, Noordenkwart ier,  Opster land, Boarnsterhim, 

Ooststel l ingwerf en Groningen) en het UWV Leeuwarden. 

Ook de workshop ‘Benut je Kansen’ van de gemeente 

Smal l inger land en Opster land was in trek bi j  de werkzoe-

kenden. Met ruim 3.000 bezoekers was het evenement 

een succes.

Werk-leerbedrijf NEF

In het kader van ESF A zi jn verscheidene mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst in banen en 

projecten binnen werk-leerbedri j f  NEF. NEF (NoardEast 

Fryslân) bestaat uit  de bedri j fsonderdelen Oostergo te 

Dokkum en Tr ion te Kol lum, die sinds medio 2011 samen 

opereren onder de vlag De Gemeenschappel i jke Regel ing 

NoardEast Fryslân. Hier in werken de gemeenten Dantu-

madiel ,  Dongeradeel en Kol lumerland samen om de Wet 

sociale werkvoorziening (WSW) uit  te voeren. Daarnaast 

kopen de gemeenten Ameland, Ferwerderadiel  en Schier-

monnikoog diensten in.

NEF biedt werk aan circa 900 medewerkers. Samen 

met de gemeenten werkt de organisat ie er hard aan om 

binnen de regio Noordoost-Fr iesland banen te creëren 

voor mensen vanuit de WSW en de WWB (Wet werk en 

bi jstand). Een van de doelen is binnen een real ist ische 

termi jn tweederde van de WSW-medewerkers op de  

regul iere arbeidsmarkt te plaatsen. Nu is al  ruim 42%  

van het SW-personeel buiten het SW-bedri j f  werkzaam.

Meet aND GREET

•  Regionale werkgeversbenadering

nuttIg DocuMENT
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Loonwaarde is de economische waarde van 
het werk dat iemand verr icht of  kan verr ichten, 
ui tgedrukt in geld.  Factoren die worden mee-
genomen zi jn het niveau van de funct ie(schaal ) , 
het aantal  te werken uren, de verr ichte taken en 
afwi jk ingen van de normale product iv i te i t .  De 
loonwaarde van een kandidaat geeft  het ant-
woord op de vraag welk deel  van het loon voor 
rekening van de werkgever is en welk deel  een 
aanvul lende uitker ing is.  Loonwaarde is een be-
langr i jk instrument om mensen met afstand tot 
de arbeidsmarkt te laten (her)part ic iperen in het 
arbeidsproces. Maar wat is de loonwaarde van 
iemand en is die object ief  te meten? En wi l len 
werkgevers niet  louter betalen voor de geleverde 
arbeidsprestat ie?

hoE MEET jE DE LooNWaaRDE?
Dat de loonwaardemeting een complexe aangelegenheid 

betreft,  bl i jkt wel uit  onderzoek naar de vergel i jkbaarheid 

van loonwaardemethoden dat vor ig jaar in opdracht van 

het minister ie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is 

uitgevoerd. Uit  pi lots bl i jkt dat de uitkomsten van de ver-

schi l lende methodieken voor dezelfde kandidaat steeds 

(sterk) van elkaar verschi l len. Het advies is daarom om de 

loonwaarde, bi j  voorkeur door een externe special ist te 

laten bepalen, omdat deze onafhankel i jk is. Mogel i jk mis-

bruik door werkgevers kan hierdoor worden voorkomen. 

Vanwege de beperkte houdbaarheid van de loonwaarde, 

heeft een her inschatt ing per zes maanden de voorkeur.  

 

vooR WiE?
Al les beter dan thuis z i t ten met een uitker ing. Daarom  

is dit  instrument uitermate geschikt voor arbeids-

belemmerden en mensen die nooit de 100% loonwaarde 

kunnen halen. Ook bi j  mensen met een WAO-uitker ing en 

Wajongers is dit  goed inzetbaar. Aan de andere kant is 

loonwaarde niet aan te bevelen bi j  mensen met een zoge-

noemde indicat ie Wet sociale werkvoorziening (Wsw).  

Zi j  raken namel i jk hun Wsw-indicat iestel l ing kwi j t . 

hoE iN TE zETTEN?
Loonwaarde is het beste in te zetten na een proefper iode 

of een werkervar ingsplaats met behoud van uitker ing, 

bi jvoorbeeld na een werkperiode van dr ie maanden. 

Werkgevers staan nog niet te spr ingen om dit instrument 

in te zetten, omdat ze meer werkdruk verwachten door 

de kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een 

posit ievere ki jk op de zaak vereist een cultuuromslag.  

Het aanbieden van coaching-on-the-job kan de werkgever 

over de streep trekken. Voor de kandidaat is het een 

erkenning van zi jn kunnen. 

aLGEMEEN ooRDEEL

1.  ondoorzicht ig

2.  funct ieafhankel i jk

3.  aanvraag ingewikkeld

4.  toepassen na werkperiode

5.  beperkt inzetbaar

+
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tIps bij ToEpaSSEN LooNWaaRDE

•  Laat een special ist de loonwaarde van  

de kandidaat bepalen.

•   Proces omdraaien: eerst werk dan  

loonwaardebepal ing.

• Pas het toe bi j  arbeidsbelemmerden.

johnny’s loonwaarde 

Johnny Jansen kan werken als een paard. Van thuis op 

de bank zit ten wordt hi j  gek. Johnny (40) heeft ADHD en 

leest moei l i jk.  Hi j  móet z i jn energie kwi j t ,  beter in werk 

dan in andere bezigheden. “Johnny heeft behalve een 

arbeidsethos zoals bi jna geen ander bakken energie,  

dat houd je niet voor mogel i jk”, zegt Gerard Hoekstra, 

werkzaam op de afdeling Sociale Zaken van de gemeente 

Smal l inger land. Na een plaatsing bi j  een SW-bedri j f  is 

Gerards inschatt ing dat hi j  beter uit  de verf komt bi j  een 

regul iere werkgever. Inmiddels is Johnny’s loonwaarde  

vastgesteld op 80%. Na een paar weken ‘proberen’  

heeft hij een jaarcontract bij een drankengroothandel.  

80% van zi jn cao-loon wordt betaald door de werkgever. 

De gemeente vult  het loon vervolgens aan tot maximaal 

100% van het wettel i jk minimumloon (WML), in de vorm 

van een aanvul lende uitker ing. Johnny is happy met de 

huidige dienstbetrekking: “ Ik hoor erbi j  en mi jn col lega’s 

steunen mi j .”

Bron: Binnenlands Bestuur, 22 juni 2012

+

Johnny Jansen (r )  met een col lega van een drankengroothandel 
in Drachten.
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prima op mijn plek

Siepie zat ‘ in de bakken’ van gemeente Smal l inger land. 

Hi j  wi lde graag weer aan het werk en stond op het punt 

om te starten met een intern re- integrat ietraject bi j  

Caparis.

voL LoF
Marguéri te Dobbinga is Export Manager Pr ivate Label en 

verantwoordeli jk voor personeelszaken bi j Pieterpikzonen. 

Ze klopte bi j  Caparis aan voor een nieuwe medewerker. 

“ In onze nieuwe cao was vastgelegd dat we minstens 

één persoon met een arbeidsbeperking een stageplek 

van minimaal zes maanden moesten aanbieden. Juist op 

dat moment trok de product ie f l ink aan en hadden we 

extra mensen nodig. Ik belde op donderdag met Caparis 

en maandag stond Siepie al  bi j  ons op de stoep. Eer l i jk 

gezegd was ik verbaasd dat al les zo razendsnel geregeld 

was. Ik ben echt vol lof.  Juist op het moment van zo’n 

piek hebben we snel mensen nodig. En dat lukte  

uitstekend.”

pRiMa op MijN pLEK
En wat v indt de man waar het al lemaal om draait  hier zel f 

van? Siepie glundert:  “ Ik heb het hier echt naar mi jn z in. 

Ik draai in de product ie op verschi l lende plekken mee en 

ook op de proeftuin pak ik al les aan. Het is afwisselend 

werk, ik heb t i jd om even een sjekkie te draaien en ik heb 

leuke col lega’s. En als er eens wat is, weet ik bi j  wie ik 

moet aankloppen. Ja, ik z i t  h ier pr ima op mi jn plek!”

LooNDiSpENSaTiE
Siepie draait  mee in de pi lot loondispensat ie, waarin 

gemeente Smal l inger land en Caparis nauw samen- 

werken. Loondispensat ie betekent dat een werkgever de 

loonwaarde van een medewerker betaalt .  De loonwaarde 

wordt elk hal f  jaar opnieuw vastgesteld. Hiervoor gebruikt 

gemeente Smal l inger land het instrument Dariuz. Caparis  

voert deze Dariuz-meting uit .  De gemeente vult  het 

loon in de vorm van een uitker ing aan tot maximaal het 

minimumloon. Een jobcoach van Caparis begeleidt de 

medewerker bi j  z i jn nieuwe werkgever. De intensitei t  van 

de begeleiding hangt af van de medewerker..

Lees hier  meer over Siepie.

iNSpiRERENDE  
pRaKTijKERvaRiNGEN
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Definitie arbeidsbelemmerden

Bij  een van de startbi jeenkomsten van het project Fryslân 

Werkt! ontstond een levendige discussie over de definitie  

van arbeidsbelemmerden. De uitkomst is dat het aan 

de arts of arbeidsdeskundige is om te bepalen wat een 

structurele funct ionele beperking is.  

De project le ider Fryslân Werkt!  van de gemeente Heeren-

veen, Ooststel l ingwerf en Weststel l ingwerf heeft een 

checkl ist opgesteld van indicatoren die mogel i jk kunnen 

le iden tot een verklar ing ‘ESF-arbeidsbelemmerd’ door 

een arbeidsdeskundige. Deze checkl ist geeft de werk-

coach een goede indicat ie om te bepalen of iemand 

mogel i jk in aanmerking komt voor een indicat ie stel l ing 

door een arbeidsdeskundige voor een ‘verklar ing arbeids-

belemmering’. Daarnaast is de checkl ist goed bruikbaar 

als aanvul l ing op het dossier van kandidaten die nog een 

verklar ing moeten hebben.

iNSpiRERENDE  
pRaKTijKERvaRiNGEN

•  Checkl ist 
•   Onderzoek naar de vergel i jkbaarheid 

van loonwaardemethoden

•  Pi lots loondispensat ie 

•  Special ist loonwaardebepal ing

nuttIge DocuMENTEN

Het  Europees Soc iaa l  Fonds investeer t  in  uw toekomst  en is  medef inanc ier  van het  pro ject .

http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Checklist%20doelgroep%20ESF-A%20definitief.docx
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Checklist%20doelgroep%20ESF-A%20definitief.docx
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/rapport-naar-dezelfde-loonwaarde.pdf
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/rapport-naar-dezelfde-loonwaarde.pdf
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/derde-voortgangsrapportage-pilot-loondispensatie.pdf
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Leaflet%20Dariuz%20Loonwaarde.pdf
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‘ESF-KaNDiDaaT’ iS  
ooK EEN KaNDiDaaT

Vraag coaches van het ESF-A-traject Fryslân 
Werkt !  over het voor l ichten van werkgevers en er  
is één antwoord dat steeds terugkeert: eerli jkheid. 
In verschillende varianten van ‘geen loze beloften’ 
tot ‘eenvoud/duidel i jkheid/eenheid/eenduidig’ . 
Wi l  je een arbeidsbelemmerde bi j  een werkgever 
plaatsen, dan moet je dus duidel i jk  z i jn over de 
mogel i jkheden en r is ico’s.  Zel fs a ls iemand een 
strafblad heeft .  Bespreek dit  met de kandidaat.

bENaDEREN WERKGEvERS
Het z i jn vooral werkgevers met een sociaal prof ie l  die 

kandidaten uit  het ESF-A-traject hebben geplaatst.  

Hoe benader en vind je werkgevers? Enkele t ips:

�   Maak gebruik van het netwerk van onder  

andere col lega’s van de afdel ing Economische Zaken.

�  Bezoek netwerkbi jeenkomsten.

�   Benoem de voordelen voor de werkgever,  

zoals behoud van uitker ing of no-r iskpol is.

�   Benader ook, misschien wel vooral,  lokale  

ondernemers vanwege de al  aanwezige relat ie  

met de omgeving.

�   Probeer eerst een werkstage en pas daarna  

vast werk.

�   Wacht met voorl icht ing geven aan de werkgever  

tot er een concrete vacature/kandidaat is.

�  Ontzorg de werkgever door jobcoaches en jobhunters.

bENaDEREN WERKNEMERS
Hoewel er in dit  project een onderscheid wordt gemaakt 

tussen 55-plussers, NUO’ers en arbeidsbelemmerden, 

stel len de coaches van Fryslân Werkt!  dat dit  st igmati-

serend werkt. Het gaat niet over een doelgroep, maar om 

kandidaten voor een baan. De doelgroepbenadering heeft 

een onbewust uits lu i t ingsmechanisme. Advies: stop het 

‘c l iëntdenken’, denk aan potent ië le werknemers. Zowel 

één-op-één contact tussen kandidaat en potent ië le werk-

gever, a ls groepsgewi jze bedri j fsbezoeken worden als 

posit ief ervaren door potent ië le werknemers.

“ Speel open kaart en bouw een relatie  
op met de werkgever.”

tIps oM DE WERKGEvER TE  
oNTzoRGEN

•  Bereid de kandidaat goed voor op het gesprek  

en de werkplek.

• Bied nazorg in de vorm van regelmatig contact. 

• Voer een dr iegesprek.

• Spreek nog eens met een kandidaat na plaatsing.

•  Houd één aanspreekpunt aan die de zaken voor 

de werkgever coördineert.

•  Denk mee over oplossingen bi j  knelpunten, zoals 

vervoer of aangepaste werkzaamheden. 

+

Het  Europees Soc iaa l  Fonds investeer t  in  uw toekomst  en is  medef inanc ier  van het  pro ject .

http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Informatie%20Actieteam%20Fryslan%20Werkt%20voor%20WG.docx
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/subsidies_en_regelingen_55__doc_sept_2013_4.pdf
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Film%20Philips.m4v
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voordelen voor werkgevers

Volgens Netty Posthumus, project le ider van Fryslân 

Werkt!  in de gemeenten Dongeradeel,  Dantumadiel  en 

Kol lumerland, z i t ten er voor werkgevers meerdere voor-

delen aan het inschakelen van een ESF-kandidaat. “Zo 

gelden er f iscale regel ingen voor bedri jven die ouderen in 

dienst nemen. Daarmee kunnen ze aanmerkel i jk besparen 

op de loonkosten. Die regel ingen bestaan al  jaren, maar 

er wordt nog veel te weinig gebruik van gemaakt.”

 

bosmaaien

Enkele deelnemers van Fryslân Werkt!  hebben succesvol 

een cursus Bosmaaien afgerond. In samenwerking met 

het Nordwin Col lege is dit  de eerste in de reeks prakt i jk-

ger ichte cursussen die leer-werkbedri j f  Buiten Gewoon 

aanbiedt aan haar deelnemers.

Werknemer M.H.

“Bi j  Buiten Gewoon is het anders dan bi j  een ‘gewone’ 

baas. Er is minder druk, je kr i jgt goede uit leg, ze nemen 

al le t i jd voor je en laten iedereen in z i jn waarde. Terwi j l  er 

wel hard gewerkt wordt en we met z i jn al len de opdracht 

gedaan krijgen. De afwisseling in het werk (van grasmaaien 

tot houten banken maken) maakt het leuk.”

Cursus bosmaaien

Het  Europees Soc iaa l  Fonds investeer t  in  uw toekomst  en is  medef inanc ier  van het  pro ject .

http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/2013-09-06%20Project%2055%20plus%20Fryslan%20werkt.pdf
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Project%2055%20plus%20Fryslan%20werkt.pdf
http://www.buitengewoondagbesteding.nl/wordpress/
http://www.buitengewoondagbesteding.nl/wordpress/
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Werkzoekenden geportretteerd

In de rubr iek Startklaar portretteerde de Leeuwarder 

Courant in 2012 veert ien jongeren (tot 27 jaar) .  Al lemaal 

zonder werk in een per iode dat de werkloosheid hevig 

oplaait .  Dr ie maanden na publ icat ie hebben negen van 

de veert ien een baan. Soms als gevolg van het art ikel  en 

soms buiten de krant om.

Ronnie Minnema is een bl i j  man:  

“Myn kontrakt moat noch fer l inge wurde, mar dat  

komt wol goed t ink ik.”

I rene de Louw  heeft een f lexbaan bi j  de klantenservice 

van Nuon: “Vier dagen, zodat ik één dag per week kan 

bl i jven werken bi j  het Natuurmuseum.”

Het  Europees Soc iaa l  Fonds investeer t  in  uw toekomst  en is  medef inanc ier  van het  pro ject .

http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Kruimelwerk.pdf
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Kruimelwerk.pdf
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unieke samenwerking tussen dertien  
gemeenten en Empatec

Douwe Wil lemsma, wethouder gemeente Littenseradiel  en 

voorzitter Stuurgroep Past ie l/Werk Vermogen!: “Past ie l 

is een unieke samenwerking tussen dert ien gemeenten 

en Empatec. Een proefproject waarmee we uitker ings-

gerecht igden zo snel mogel i jk aan werk wi l len helpen. 

Centraal in onze benadering staan de werkgevers en 

hun mogel i jkheden om mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt in te zetten. Voor zowel potent ië le werkne-

mer als werkgevers zorgen we voor begeleiding op maat. 

De act iv i te i ten voor de mensen met een belemmering en 

de 55-plussers die onder de doelgroep van EFS act ie A 

val len, evenals de administrat ie en de projectcoördinat ie, 

z i jn voor de dert ien gemeenten uitgevoerd door Past ie l .”

Tsjebbe van der Meer, 

faci l i ta ir  coördinator  

Zorgcentrum De 

Batt ing, is werkgever 

en enthousiast over 

Past ie l :  “De meerwaar-

de van Past ie l  is dat 

ze heel goed hebben 

geluisterd en zich hebben verdiept in wat de kandidaat 

precies in onze organisat ie moest gaan doen.” Beki jk 

een inspirerende f i lm over hoe er v ia Past ie l  een match 

ontstaat tussen een maatschappel i jk verantwoordel i jke 

ondernemer en een enthousiaste werknemer.

Samenwerking met baanbrekend  
en Randstad

Baanbrekend Fryslân is een samenwerking tussen de 

gemeente Leeuwarden en Randstad Nederland. Met deze 

samenwerking wi l len zi j  vraag en aanbod op de arbeids-

markt bij elkaar brengen. Met als resultaat: werkzoekenden 

met een bi jstandsuitker ing, met een korte afstand tot  

de arbeidsmarkt, zo snel mogel i jk bemiddelen naar  

duurzaam werk.

Het  Europees Soc iaa l  Fonds investeer t  in  uw toekomst  en is  medef inanc ier  van het  pro ject .

http://www.youtube.com/watch?v=6NqMRTU8s-I&feature=youtu.be
http://www.pastiel.nl/
http://baanbrekendfryslan.nl/over-ons/dit-is-baanbrekend
http://www.pastiel.nl/
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project ‘ontsluiting  
Werkzoekendenbestand’

In de gecoördineerde regionale werkgeversbenadering is 

ook aansluit ing gezocht bi j  het project ‘Ontsluit ing Werk-

zoekendenbestand’. Dit  landel i jke project heeft a ls doel: 

regionaal inzicht verbeteren in een betere ontsluit ing van 

de werkzoekendenbestanden en meer mensen aan het 

werk helpen. Fryslân Matcht is een direct uitv loeisel ui t 

dit  project dat staat voor een nieuwe manier van werken 

voor medewerkers van gemeenten en van het UWV. Dit 

moet er toe le iden dat al le Fr iese gemeenten én het UWV 

binnenkort werken met één en dezelfde database van 

werkzoekenden. Kortom, een sterke verbeter ing van de 

dienstver lening naar de werkgevers.

•  Evaluat ieformul ier leerwerkplek

•   Beëindigingsbrief werk na  

werkaanvaarding

•  Leerwerkplekovereenkomst

•   Eén aanspreekpunt: f i lm van  

werkgever

•   Argumentenkaart voor en tegen het 

aannemen van een werkloze  

55-plusser

nuttIge DocuMENTEN

Het  Europees Soc iaa l  Fonds investeer t  in  uw toekomst  en is  medef inanc ier  van het  pro ject .

http://www.samenvoordeklant.nl/werkzoekendenbestand/
http://www.samenvoordeklant.nl/werkzoekendenbestand/
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Breeduit%20Fryslan%20Matcht%202013%20week%2040%20okt%203.pdf
http://prezi.com/2s0vxqqhmeiv/fryslan-matcht/
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Evaluatieformulier%20leerwerkplek.docx
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/beeindigingsbrief%20werk.docx
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/beeindigingsbrief%20werk.docx
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Leerwerkplekovereenkomst.docx
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Film%20Philips.m4v
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Film%20Philips.m4v
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Argumentenkaart%2055.pdf
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Argumentenkaart%2055.pdf
http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/files/documenten/Argumentenkaart%2055.pdf
http://www.admore.nl/klanten/fryslan/Breeduit%20Fryslan%20Matcht%202013%20week%2040%20okt%203.pdf
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TRaDiTioNELE  
coNSuLENT iS paSSÉ

De tradit ionele consulent is passé als het 
ESF-kandidaten betreft .  Tegenwoordig treedt  
de jobcoach meer naar buiten en bezoekt samen 
met de kandidaat de ( toekomstige)  werkgever. 
Het coachen is maatwerk,  zowel naar de kandi-
daat toe als naar de werkgever.

coachEN KaNDiDaaT
Een van de voordelen van coaching t i jdens werk is dat 

de loonwaarde van de kandidaat toeneemt. Coaching 

beperkt z ich echter niet tot de werkvloer. In sommige 

geval len is coaching ‘achter de voordeur’ noodzakel i jk 

om patronen te doorbreken. Soms is er meer t i jd nodig 

om iemand adequaat te coachen. Daarom r i jst regelmatig 

de vraag: moet een jobcoach van de gemeente het doen 

of kan er ook gebruik worden gemaakt van externen? 

Bi j  gemeenten groeit  het besef dat coaching t i jd en geld 

kost. In veel geval len kan externe coaching uitweg bieden. 

De vraag die dan beantwoord moet worden is of de inzet 

van de ( interne) jobcoach in verhouding staat tot de 

‘groei’  van de kandidaat. 

coNTacT MET DE WERKGEvER
De jobcoach heeft meer resultaat als hi j  investeert in een 

langdurige relat ie met bedri jven en kandidaten. Daarbi j 

heeft één aanspreekpunt voor de werkgever de voorkeur.  

Want de jobcoach kan fungeren als coach voor de 

le idinggevende van de kandidaat. Hierdoor coacht hi j 

indirect de kandidaat. Door de werkgever te ontzorgen 

ontstaat er immers vertrouwen en begrip. 

 “ We zijn altijd goed bereikbaar, telefonisch en 
per e-mail. Direct contact, direct schakelen, 
direct meedenken.”

tIp coachEN KaN:

• bi j  vr i jwi l l igerswerk;

• bi j  beroepsbegeleidende leerweg (bbl-banen);

• één-op-één bi j  arbeidsbelemmerden;

• bi j  werkervar ingsplaatsen;

• v ia groepsbi jeenkomsten. 

+

Het  Europees Soc iaa l  Fonds investeer t  in  uw toekomst  en is  medef inanc ier  van het  pro ject .
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Samen werken naar een reguliere baan

Gerbrig Leistra, Coördinator Project Fryslân Werkt!  van 

de gemeenten Heerenveen, Ooststel l ingwerf en Weststel-

l ingwerf is enthousiast over De Groene Banen Fabriek. 

“Het is een heel nieuw init iat ief in Heerenveen. In een 

t i jdsbestek van één maand hebben wi j  daar zest ien  

mensen geplaatst.  Bi j  de GBF leveren zi j  een waardevol le 

bi jdrage aan het maken van innovat ieve, duurzame en  

mi l ieuvr iendel i jke producten. Geplaatste kandidaten  

starten met behoud van uitkering, maar het is de bedoeling 

om dit commercieel te maken en dat er banen uit  voort-

komen. Men creëert dus als het ware zi jn eigen baan. 

Coaching gebeurt on-the-job en de focus l igt op het 

v inden of verkr i jgen van regul ier werk.”

WERKzaaMhEDEN bij DE GbF:
�  instal leren zonnepanelen ( inclusief opleiding); 

�   aanleggen van een groentetuin om in een later  

stadium groente-abonnementen te verkopen;

�   marktonderzoek naar het op de markt brengen van 

een elektr ische step; 

�   upcyclen van oude mater ia len en daar leuke  

designproducten van maken (bi jvoorbeeld lampen);

�   van oude tentdoeken dr iehoekige schaduwdoeken 

maken die verkocht gaan worden.

iNSpiRERENDE  
pRaKTijKERvaRiNGEN

Het  Europees Soc iaa l  Fonds investeer t  in  uw toekomst  en is  medef inanc ier  van het  pro ject .

http://www.groenebanenfabriek.nl/index.html
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Meer dan een cv

Op een pracht ige locat ie bi j  het Pavi l joen Sneekermeer 

werkt Jaap Hendrikse in de bediening. Jaap vertelt 

enthou siast over hoe hi j  weer lekker in het werkr i tme zit 

en gemotiveerd raakt van de mensen van Past ie l .  “Ze  

k i jken niet al leen naar je cv en achtergrond, maar ook 

naar wie je nu werkel i jk bent.” Beki jk de f i lm en zie hoe 

Jaap Hendriks’ competent ies en vaardigheden zich  

ontvouwen en ontwikkelen via een werkervar ingsplek. 

betrokkenheid 

Bij  coaching is ook de persoonl i jke betrokkenheid bi j  de 

kandidaat groot, zo bewijst Technopark. Adam Wierzbicki, 

vertelt  arbeidsbemiddelaar Kees Wedman van Techno-

park, is een 29-jar ige man die een opleiding volgt bi j 

Technopark. “Adam had last van rugklachten, waarop 

iNSpiRERENDE  
pRaKTijKERvaRiNGEN

trots! 
Een trotse Adam bi j  z i jn bed

bleek dat hi j  thuis geen bed had. Toen mocht hi j  in de 

werkplaats z i jn eigen bed maken.”

Technopark is een opleidingsbedri j f  dat is opgezet door 

èn voor bedri jven in de houtsector ( t immer- en meubel-

fabr ieken en houthandel ) .  Deze bedri jven zi jn gevest igd 

in het noorden van het land. De afgelopen jaren hebben 

ruim 500 schoolver laters en werkzoekenden via Techno-

park een baan gevonden in de houtsector.

Het  Europees Soc iaa l  Fonds investeer t  in  uw toekomst  en is  medef inanc ier  van het  pro ject .

http://www.sneekermeer.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=TIUnEPpPws4&feature=youtu.be
http://www.technopark.nl/pages/home.aspx


8 
coachEN op DE  
WERKvLoER 

3 voor Werk

3 voor Werk is een project voor jongeren en  

behelst drie fasen:

• Fase 1: 
Onderzoek naar ‘wie ben ik, wat kan ik, wat wi l  ik en hoe 

bereik ik dat?’ door onder meer het aanbieden van excur-

sies en workshops cv maken.

• Fase 2: 
Stage lopen.

• Fase 3: 
Een toekomstplan maken.

Bekijk hier  het f i lmpje van enkele deelnemers.

Een van de kandidaten was Wesley. Door een moeiza-

me jeugd en verkeerde keuzes belandde hi j  bi j  Bureau 

Jeugdzorg en wist hi j  opleidingen en banen niet vol te 

houden. Binnen 3voorWerk werkte hi j  aan zi jn zel fvertrou-

wen, z i jn schulden en zi jn problematische thuissituat ie. 

Dat hi j  qua opleiding meer bleek aan te kunnen dan hi j 

dacht, was een grote st imulans. Hi j  volgt inmiddels een 

MBO2-opleiding en heeft een bi jbaan. Ook thuis is de 

situat ie stabiel .

 

caparticiparis

SW-bedri j f  Caparis startte in samenwerking met de  

gemeente Leeuwarden twee re- integrat ietrajecten:   

Capart ic ipar is en De Omslag. Doel van beide trajecten  

is kandidaten met een belemmering arbeidsf i t  maken en 

aan werk te helpen.

Dankzi j  Capart ic ipar is komt mevrouw IW elke dag  

stralend thuis van haar werk. Door psychische problemen 

en onzekerheid kon ze voorheen een normaal arbeidsr i t-

me niet aan. Dankzi j  een GGZ-behandel ing en intensieve 

begeleiding kan ze nu beter met haar belemmeringen 

omgaan en is ze in staat zaken af te maken. Ze heeft 

inmiddels een BBL-baan voor brug- en sluiswachter,  

waar ze heel bl i j  mee is.

Mai l  van IW aan haar begeleider na haar eerste  

werkweek bi j  de Provincie:

“Goedenavond Merel,  nou ja het is ochtend als je het 

leest dus ook meteen maar goedemorgen. Met mi j  gaat 

het goed beet je verkouden maar dat gaat wel weer over, 

de introduct ieweek vond ik erg interessant. Zo kr i jg je de 

dingen ook van de andere kant te z ien. Mi jn eerste werk-

dagen zi jn mi j  erg goed beval len. Gisteren de bruggen 

bediend en vandaag de bruggen en ook de sluizen een 

klein beet je. Vooral de kleine sluis bedienen vind ik leuk 

om te doen. Ik kom echt met een big smi le thuis, haha.”

iNSpiRERENDE  
pRaKTijKERvaRiNGEN

Het  Europees Soc iaa l  Fonds investeer t  in  uw toekomst  en is  medef inanc ier  van het  pro ject .

http://www.youtube.com/watch?v=1u9wHLd7Z68
http://www.caparis.nl/
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Vormgeving: Admore Concept & Vormgeving
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http://www.linkedin.com/in/renatewestdijk
http://www.linkedin.com/in/pearlhartgers
http://www.admore.nl/
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