
„Maar dat kunnen ze wel willen,
niet iedereen kan het werk zo-
maar”, is Teeuwissens ervaring.
„Deze mensen zijn vaak beperkt
inzetbaar, lager opgeleid en kun-
nen niet alleen op pad. De regelge-
ving rondom veiligheid bij riool-
werk botst ook met het nemen van
maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid.” Toch lukt het Teeuwis-
sen ’met heel veel begeleiding,
geduld, tijd, energie van meerdere
collega’s’ om er zo’n tien in zijn
bedrijf van 170 man in te passen,
bijvoorbeeld als bijrijder bij een
welwillende, ervaren chauffeur.

Participatie
in de

praktijk

125.000 banen erbij voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. Dat spraken overheid en
sociale partners af in het Sociaal Akkoord bij de
invoering van de Participatiewet twee jaar
geleden. Een kijkje in de praktijk.
Tekst: Miriam Vijge Illustratie: ministerie SZW

W
et of niet; wij
zijn daar al veel
langer mee be-
zig”, reageert
directeur Kees

Teeuwissen in Huizen van Teeu-
wissen Rioolreiniging. „Je hebt je
sociale verantwoordelijkheid te
nemen: ik ben werkgever. Dat ben
ik niet om rijk te worden.” En
daarom heeft hij ’altijd wel een
paar mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt rondlopen’. Overi-
gens is het ook steeds vaker een eis
bij aanbestedingen, merkt hij.
„Dan moet een deel van het werk
door hen uitgevoerd worden.” 
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Eind 2015 stonden er 277.796 men-
sen met een arbeidsbeperking van
lichamelijke, psychische of verstan-
delijke aard ingeschreven. Het
UWV werkt in elke arbeidsmarkt-
regio samen met gemeenten en
sociale werkbedrijven in het Werk-
geversServicepunt (WSP) om werk-
gevers van ’passend personeel’ te
voorzien. „De meeste mensen uit
het register hebben gedragsproble-
men en/of ontwikkelstoornissen”,
kenmerkt Karin Wong A-Tsoi de
doelgroep. Ze werkt als adviseur
voor werkgevers bij WSP Gooi en
Vechtstreek. „Bijvoorbeeld autis-
me, ADHD, PDD/NOS in combina-
tie met een lage intelligentie en
opleidingsniveau. De groep is wel
divers: van laagopgeleiden tot en
met naar schatting tien procent
hoogopgeleiden.” 

Daad
In dezelfde straat in Huizen als
Teeuwissen Rioolreiniging is high-
techbedrijf Thales gevestigd, dat

zich profileert als inclusieve werk-
gever. „In het kader van Thales’
diversiteitsbeleid geven we in
Nederland extra aandacht aan
mensen met een arbeidsbeper-
king”, zegt projectleider Martine
Klasens. „Diversiteit biedt meer-
waarde”, legt ze uit. „De afdeling
personeelszaken besloot de daad

bij het woord te voegen en een
voorbeeld te stellen door hiervoor
een projectleider uit ’de doelgroep’
aan te stellen.” Klasens heeft name-
lijk een Wajong-status en een hbo-
diploma, maar ziet minder dan 25
procent. 
„Natuurlijk was het spannend”,
blikt ze terug op de eerste werkdag

bij Thales. „Voor mij, want waar
staat mijn bureau in verband met
de beste lichtinval? Maar ook voor
mijn collega’s: zou ze een blinden-
geleidehond hebben of een stok?
En kan ze wel ook koffie halen?”
Op haar computer is software geïn-
stalleerd om woorden te vergroten
en tekst uit te spreken. Klasens
eerdere werkervaring hielp ook:
„Als je weet welke taken lastig voor
jou zijn, dat ook durft uit te spre-
ken en een oplossing aandraagt,
dan vergroot je het draagvlak en
verloopt de samenwerking een
stuk soepeler.”

Mogelijkheden
Het matchen van (de capaciteiten
van) een medewerker en (de taken
bij) een werkgever is geen sinecure.
Een arbeidsdeskundige vertaalt
iemands beperking naar mogelijk-
heden in werk. Wong A-Tsoi: „Ver-
volgens matcht het WSP wat moge-
lijk is met wat werkgevers vragen.”
Bij Tomingroep, het sociale werk-
bedrijf in het Gooi, werken traject-
begeleiders ook met mensen met
een grote afstand tot de arbeids-
markt. Tomin bemiddelt onder

meer richting Teeuwissen Rioolrei-
niging. Directeur Hans Roos legt
uit: „Om deze mensen überhaupt
’jobready’ te maken, richten we ons
ook op het ontwikkelen van sociale
en persoonlijke vaardigheden,
zoals de omgang met collega’s, op
tijd komen, wat trek je aan, hoe zie
je eruit. Indien nodig helpen we
met het regelen van kinderopvang
en schulden, zodat de werkgever
daar geen omkijken naar heeft.” 

Grootste angst
„De grootste angst van werkgevers
is dat de begeleiding van iemand
met een arbeidsbeperking te veel
tijd kost”, weet ook Wong A-Tsoi.
Volgens werkgever Teeuwissen is
dat ook zo, maar ’help je mensen
zo ook verder’.
„Alle partijen moeten wel willen”,
verwoordt hij het benodigde
draagvlak. „De liefde moet van alle
kanten komen en die kun je niet
dwingen.” De directeur van het
rioolreinigingsbedrijf ziet dan ook
niets in boetes, zoals voorgesteld in
de Quotumwet, als de banenaf-
spraak niet gehaald wordt. 
De Participatiewet en het doelgroe-

pregister zijn inmiddels ’best be-
kend’ bij werkgevers, constateren
Roos en Wong A-Tsoi. „De vraag is
groter dan het aanbod. Iemand uit
het doelgroepregister past echter
zelden zomaar op een vacature.
Nederland heeft ook steeds minder
productie- en laaggeschoold werk.
Werkgevers moeten soms bereid
zijn hun standaard functiehuis los
te laten.” Roos vult aan: „Op het
moment dat er al een vacature is,
ben je te laat. Maar als je met een
werkgever zoekt naar taken, die
blijven liggen of die een laagopge-
leide zou kunnen overnemen, kun
je die bundelen in een profiel.
Daarmee vergroot je de kans op
een match en dus werk voor ie-
mand uit de doelgroep.” 
Het WSP maar ook Tomingroep
kan zo’n werkplekanaylse op een
afdeling uitvoeren. Bij Thales zijn
er inmiddels drie gedaan. „Bij de
afdeling productie hebben we werk
anders georganiseerd en eenvoudi-
ge taken gebundeld in een profiel”,
zegt Klasens. Ook de workshop die
ze aan leidinggevenden gaf, droeg
bij aan die mogelijkheid om anders
te kijken. „Bekend maakt bemind”,

lacht ze. En met succes, want per 1
juli is iemand met een longaandoe-
ning op dat productieprofiel aan-
genomen. „Zijn uithoudingsver-
mogen is beperkt, maar door zijn
werk te verdelen over de week, lukt
het toch.”

Uitdaging
„De grootste uitdaging is het op
waarden kunnen schatten van de
mogelijkheden”, zegt Wong A-Tsoi.
„Kandidaten overschatten zichzelf,
maar werkgevers overschatten
soms ook wat kandidaten kun-
nen.” Een andere reden waarom
plaatsingen ook mislukken, kan
zijn dat iemands aandoening verer-
gert. Zowel Roos, Wong A-Tsoi als
Teeuwissen benoemen ook dat
mensen soms weinig motivatie of
zelfvertrouwen hebben. „Als je
negen jaar op je bank zit, dan is de
stap naar werk en het geloven in
die kans ook niet makkelijk. Maar
het kan wel”, zegt Wong A-Tsoi. 
Toch noemt Teeuwissen de Partici-
patiewet onhaalbaar. „De maat-
schappij kan dit niet zelf oplossen.
Niet iedereen kan op de arbeids-
markt terecht. Zoals een burge-

Hans Roos van de Tomingroep. KASTERMANS STUDIO/RONALD SMEENK

Regelen passend werk geen sinecure
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’Overheid zou
beter voor de
zwaksten in
samenleving
moeten zorgen’

Marine Klasens. FOTO THALES
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De wet vervangt per 1
januari 2015 de Wet werk
en bijstand (Wwb), de
Wet sociale werkvoorzie-
ning (WSW) en een groot
deel van de Wet werk en
arbeidsondersteuning
jonggehandicapten
(Wajong). Het kabinet
heeft met sociale part-
ners een ’banenafspraak’
voor 100.000 extra banen
voor hen die vanwege
een arbeidsbeperking
niet het minimumloon
kunnen verdienen. Plus
25.000 extra banen bij de
overheid als werkgever.

’Eerlijke
kans op
werken’
Het doel van de Partici-
patiewet is om zoveel
mogelijk mensen met
een afstand tot de ar-
beidsmarkt aan werk te
helpen en zo ’een eerlij-
ke kans op werk te ge-
ven’.

meester als ’burgervader’ over zijn
inwoners waakt, zo zou de over-
heid beter voor de zwaksten in
onze samenleving moeten zorgen.”
Wat hem betreft betekent dat het
in ere herstellen van de sociale
werkplaatsen. „Dan geef je ook de
allerzwaksten een plek om te kun-
nen werken.”
Teeuwissen voorziet een draaideur,
waarbij mensen na een tijdelijk
contract toch weer ’in de kaarten-
bak’ terugkomen. Roos noemt 2017
’een spannend jaar’: „We hebben
zo’n 200 mensen geplaatst. Na
twee jaar Participatiewet zullen we
zien hoeveel mensen na maximaal
twee jaar aan tijdelijke contracten
doorstromen naar een vaste aan-
stelling.”
Klasens heeft vertrouwen: „De
Participatiewet heeft meer focus
gebracht op werk voor mensen met
een arbeidsbeperking. Bij Thales
kijken we nu heel bewust hoe en
waar iemand met een talent on-
danks een arbeidsbeperking toch
duurzaam kan integreren.” En zij
zelf? „Nou, na twee tijdelijke con-
tracten heb ik per 1 januari 2017 een
vast contract!” ■

Voor wie meetelt voor de banenaf-
spraak heeft het Rijk het zoge-
naamde ’doelgroepregister’ be-
dacht, beheerd door het UWV. 


