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Meedoen?  
Niets bijzonders

Of het nu gaat om mensen met een beperking, ouderen of 
bijvoorbeeld lager opgeleiden: iedereen moet mee kunnen 
doen. Daar werken we bij de overheid hard aan, met de 
banenafspraak bijvoorbeeld. Maar ik ben ervan overtuigd 
dat we meer kunnen doen. Laat ik me beperken tot mijn 
eigen directie: volgens mij is nog veel te bereiken met inkoop 
en social return on investment.

Dat vraagt wel een omslag in ons denken. En als 
Rijksoverheid zijn we volgens mij bij uitstek in de positie om 
die omslag te bevorderen. We kopen jaarlijks voor twaalf 
miljard euro in. De helft daarvan gaat naar heel basale zaken 
als bureaustoelen en catering. Ook de inhuur van extern 
personeel valt onder Inkoop. Mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt zijn natuurlijk prima in te zetten bij 
de productie van kantoormeubilair, of als inhuurkracht. 
Dat proberen we ook af te dwingen bij de leveranciers, in 
onze inkoopprocedures. Maar daar hebben we op de lange 
termijn niets aan. Als je afdwingt, blijft social return een 
vinkje dat gezet moet worden; daarmee kweek je geen echte 
bewustwording. 

Ik vergelijk het wel eens met duurzaamheid. Iedereen vindt 
het onderwerp belangrijk, maar nog lang niet iedereen 
probeert ook echt om zijn woning van het aardgas af te 
krijgen of in de supermarkt andere keuzes te maken. Rijden 
in een elektrische auto is nog steeds de uitzondering, al 
moet daar de komende jaren verandering in komen. Die stap 
van bijzonder naar normaal moeten we bij inclusie ook nog 
zetten.

Dat gaat ons lukken. In verschillende proeftuinen hebben 
we al mooie successen geboekt op het gebied van social 
return. Niet door iets af te dwingen bij onze leveranciers 
maar door samen te werken. Dat leverde goede, innovatieve 
projecten op waar echt mensen mee geholpen zijn. Als we 
die manier van werken kunnen omzetten van proeftuinen 
naar dagelijkse praktijk, kunnen we nog veel meer mensen 
laten meedoen. Zoals het hoort.

André Weimar | directeur Inkoop- Facilitair- en Huisvestingsbeleid 
Rijk | BZK/DG Overheidsorganisatie

Reageren?
Mail naar BinnenbeRijk@minbzk.nl
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Ontvang het laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de 
bedrijfsvoering van de Rijksoverheid? Abonneer je dan op  
de maandelijkse Nieuwsbrief Bedrijfsvoering Rijk. 

Stuur hiervoor een e-mail naar: postbus.bedrijfsvoering@minbzk.nl.

4 Iedereen heeft een krasje
Bij iedereen die zich inzet voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, zie je een enorme bezieling. Waarom? Vanwaar die 
fonkeling? En hoe kunnen we die emotie en empathie omzetten in 
daden en resultaten?

7 Social return wordt meer maatwerk
Social return via inkoop was vroeger een ‘vinkje’ zetten: leveranciers 
verplichten werkgelegenheid te creëren voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Nu krijgt het begrip een nieuwe impuls 
en andere vormen, via maatwerkoplossingen in proeftuinen.

10 Autowassen zonder water
De Tesla model X is de favoriete auto van Coen Boks. Via 
Binnenwerk heeft hij een baan, die voelt als een hobby, bij de 
Interdepartementale Post- en Koeriersdienst. Daar wast Coen, 
zonder water, de mooiste auto’s.

16  John de Wolf, boegbeeld voor werkloze 
ouderen
Als voetballer stond John de Wolf bekend als bikkelharde verdediger. 
Tegenwoordig maakt hij zich hard voor de werkzoekende 50-plusser. 
Sterallures zijn hem vreemd, maar zijn bekendheid opent wel deuren 
die gesloten waren. Daar maakt hij – met alle liefde – gebruik van.

18  Krappe arbeidsmarkt biedt nog kansen
De arbeidsmarkt is gespannen, maar UWV ziet nog genoeg 
kansen. Bijvoorbeeld door mensen met een arbeidsbeperking in 
overweging te nemen. Werkgevers moeten dan soms wat creatievere 
oplossingen bedenken.

22 Investeren via social impact bonds 
Maatschappelijke problemen en sociale projecten als business-
model? Met social impact bonds ligt het financiele risico, maar ook 
het rendement, bij private geldschieters. Hoe gaat dat in zijn werk?

24  Dwarskijker Pieter Kuypers:  
‘Niet blind staren op inkoop’
Inkoopopdrachten lijken ideaal om sociale doelen te bewerk stelligen, 
maar Dwarskijker Pieter Kuypers, hoogleraar aanbestedings recht, 
wijst op de beperkingen. Hij vindt dat de Rijksoverheid meer en 
vooral ook andere mogelijkheden moet benutten.

Overig
15 Feiten over
21 Het Dilemma
27 Tips van Petra Baks
28  Uit de kunst
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Iedereen 
heeft een 
krasje

‘Dat mensen bij het stoplicht rechtsaf richting 
aangeven en dan linksaf slaan. Dat de Boeken-
week, ik herhaal de Boekenwéék, negen dagen 

duurt. Dat op een verpakking staat: ‘Hier openen’, maar 
nergens een lipje zit. […] Zo zijn er nog honderd andere 
dingen die allemaal te klein zijn om iets van te zeggen, 
tot er nog een laatste dingetje bij komt, bijvoorbeeld dat 
iemand op de fiets ‘tingeling’ roept als ik zonder te kijken 
de straat oversteek. Het is maar iets heel kleins, iemand 
roept ‘tingeling’, maar ik kan het op dat moment gewoon 
even niet hebben, ‘tingeling, tingeling, tingeling’, en dan 
knapt het.’

Dat schreef auteur en dichter Erik Jan Harmens in een van 
zijn columns voor Trouw – een reeks ‘over de prikkels die 
het druk maken in zijn hoofd’. Harmens vermoedt dat hij 
autisme heeft. ‘Mijn opa had dat en mijn zoon heeft het 
ook. Mensen zeggen vaak tegen mij: ‘Jij hebt ook wat.’’

Heeft Harmens autisme? Het maakt niet uit. Inlevings-
vermogen heeft hij in elk geval.

Werd de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties gedreven door hetzelfde 
inlevingsvermogen toen zij eind vorig jaar een brief 
schreef aan de Tweede Kamer? Vast. In die brief van 19 
december 2018 informeerde zij de Kamer over de inzet 
van mensen met een arbeidsbeperking. Ze schreef dat 
de opgave van overheid en markt om voor deze mensen 
125.000 banen te creëren niet ter discussie staat, omdat 
‘de urgentie hoog is deze banen te realiseren. Ook zij 
(overheidswerkgevers, red.) willen dat mensen met een 
arbeidsbeperking niet aan de kant staan, maar volwaardig 
mee kunnen doen in de maatschappij.’

Het is veilig aan te nemen dat empathie een maand eerder 
ook inspiratie bood bij het opstellen van de zogeheten 
contourenbrief, waarin staatssecretaris Van Ark van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid uiteenzet hoe zij 
de Wet banenafspraak wil vereenvoudigen. Zij schreef 
daarin: ‘Voor mensen met een arbeidsbeperking is het 
vinden van werk vaak een uitdaging. Zij moeten zich extra 
bewijzen om een kans te krijgen op een baan.’

De wil is er om een succes te maken van de banenafspraak, 
schreef minister Ollongren eind vorig jaar aan de Kamer.  
Bij iedereen die zich inzet voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt, zie je dezelfde bezieling. Waar komt dat 
diepgevoelde enthousiasme vandaan? En hoe zetten we  
het in om anderen te inspireren? Een suggestie.

 Vincent Durivou |  iStock
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Potentieel
De brieven van Ollongren en Van Ark bevatten een lijst 
van maatregelen die het werkgevers makkelijker moeten 
maken om mensen die langs de zijlijn staan het veld op te 
helpen. In deze editie van BinnenbeRijk komen mensen uit 
de praktijk aan het woord die dat pakket maatregelen – het 
‘brede offensief’ – toejuichen. Zij zeggen dat er nog heel wat 
werkgevers zijn, onder wie overheidsinstanties, die aarzelen. 
Een onbenut potentieel. Het offensief kan weleens het 
laatste duwtje vormen om alsnog iemand uit doelgroep aan 
te nemen.
Of nee, het een-na-laatste duwtje.
Dat zit zo.
Bij alle betrokkenen binnen en buiten de (Rijks)overheid die 
spreken over het bieden van banen voor bijzondere mensen 
verschijnt een glimlach op het gezicht en een fonkeling in de 
ogen. Je ziet mensen van de ratio die hun hart laten spreken. 
Ze hebben het over trots, en ze zeggen dat het er niet om gaat 
bij wie een nieuwe baan meetelt – overheid of markt – maar 
dat die nieuwe baan er is.
Waarom vinden zij dat zo belangrijk? Vanwaar die fonkeling?

Wat is de blijkbaar diepe overtuiging die deze en eerdere 
ministers, staatssecretarissen, rijksambtenaren, publieke 
en private werkgevers, projectleiders, werkbegeleiders, 
bazen en collega’s ertoe drijft zich in te zetten voor het 
levensgeluk van de medemens die minder makkelijk aan 
werk komt?

Doorslaggevend
De vragen zijn relevant, want pas als we de noodzaak 
iets te doen echt voelen, als we iets doen niet omdat het 
moet maar omdat we het willen, kunnen we de energie 
aanboren – komt de energie spontaan los – die nodig is 
om tot actie over te gaan. Om tijd, middelen en mensen 
vrij te maken en de mouwen op te stropen.
Niemand ontkent dat de technische mogelijkheden er 
moeten zijn om ‘de doelgroep’ in het zadel te helpen.  
Dat er een stok achter de deur moet staan om te 
voorkomen dat van uitstel afstel komt. En velen erkennen 
dat de neuzen in alle lagen van de beslissingshiërarchie 
nu dezelfde en de juiste kant op staan. 
Iedereen zal ook kunnen beredeneren dat elke 

Het brede offensief
In november vorig jaar kondigde staatssecretaris 
Van Ark van SZW een pakket maatregelen aan om 
meer mensen met een arbeidsbeperking aan werk 
te helpen. Belangrijke onderdelen uit het plan:

• de regelgeving voor werkgevers en 
werkzoekenden wordt eenvoudiger, onder meer 
op het gebied van de loonkostensubsidie (subsidie 
voor werkgevers die iemand met een beperking 
aannemen);

• het wordt voor mensen met een beperking 
aantrekkelijker om (meer) te werken, zodat wie 
meer werkt ook meer verdient;

• werkgevers en werkzoekenden moeten elkaar 
makkelijker kunnen vinden, door bijvoorbeeld 
de matching in de arbeidsmarktregio’s én landelijk 
te versterken;

• bij het tellen van nieuw gecreëerde banen 
verdwijnt het onderscheid tussen overheid en 
markt, om vrij baan te geven voor samenwerking 
bij het realiseren van banen;

• de quotumregeling verandert in een bonus-
malus systeem, waarbij werkgevers die het 
afgesproken aantal banen realiseren netto geen 
heffing betalen, en werkgevers die meer banen 
realiseren er netto op vooruit gaan.

    http://bit.ly/offensief
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rijks  ambtenaar een steentje kan bijdragen, gewoon in 
zijn of haar werk. Bij het werven van een nieuwe collega, 
het verdelen van werk, het inkopen van diensten, maar 
ook in de omgang en samenwerking met interne collega’s 
en externe contacten. Maar wat pas echt de doorslag 
zal geven is dat we de emotie concreet maken die 
hangt boven de gesprekken over banenafspraak, social 
return, maatwerk, inclusie en bijzondere doelgroepen. 
De emotie die doorklinkt in een argument als ‘Deze 
doelstelling bindt ons allen’ (de minister), en in een 
constatering als ‘In alle gesprekken die ik met werkgevers 
heb gevoerd, heb ik gemerkt dat er veel commitment is’ 
(de staatssecretaris). 
Als we die bewogenheid in woorden weten te vangen, 
bezitt en we een verhaal dat we kunnen delen en door-
vertellen. Een verhaal dat het vonkje geeft om de motor 
te starten.

Realisatie
Gelukkig hoeven we dat verhaal niet uit te vinden. Ernaar 
vragen is vragen naar een weg die we misschien niet 
kunnen beschrijven, maar wel kennen. Het is een zuiver 
besef dat we alleen nog in woorden hoeven te vatten om 
ook de laatsten het finale duwtje in de goede richting  
te geven.
Een suggestie?
Daarvoor moeten we ons openstellen voor een realisatie 
die misschien zal verrassen, maar meteen daarop zin 
geeft om aan de slag te gaan. Die realisatie heeft te 
maken met de omschrijving van degenen voor wie 
de 125.000 nieuwe banen zijn bedoeld. In algemene 
termen: ‘mensen met een arbeidsbeperking’ of 
‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’. Binnen 
de banenafspraak worden zij specifieker beschreven 

als bijvoorbeeld ‘mensen die onder de Participatiewet 
vallen’, ‘mensen met een Wsw-indicatie’ of ‘Wajongers 
met arbeidsvermogen’. In het verband van social return 
kom je ook termen als ‘statushouders’, ‘justitiabelen’ en 
‘langdurig werklozen’ tegen. Verder komen ‘ouderen’, 
‘LBHTI’ers’ en ‘ex-topsporters’ voorbij. Efficiënte termen 
die zorgen dat iedereen over hetzelfde praat. Niks mis 
mee. Nu alleen nog die emotie.

Krasje
En zo komen we weer uit bij het citaat van Erik Jan 
Harmens.
Onder de lezers van dit artikel bevinden zich mensen die 
zelf tot een van de doelgroepen hierboven behoren. Maar 
er zullen er ook zijn die daar weliswaar buiten vallen, 
maar zichzelf herkennen in zijn woorden. Een realisatie, 
als gezegd, die verrast, maar meteen daarop zin geeft om 
aan de slag te gaan. 
Of Harmens net als zijn vader en zijn zoon autisme 
heeft, doet er niet toe. Of we het zelf hebben, evenmin. 
Dikke kans dat we allemaal ‘wat’ hebben. In een 
zware, milde of lichte variant. Iets zichtbaars of 
onzichtbaars dat misschien wel of misschien niet een 
gebruiksaanwijzing vereist. In het uiterste geval hebben 
we voldoende inlevingsvermogen om ons te realiseren 
dat de scheidslijn tussen doelgroep en niet-doelgroep 
kunstmatig is. We hadden ertoe kunnen behoren en 
kunnen er in de toekomst alsnog toe behoren. Alleen al 
daarom behoren we allemaal tot de doelgroep. 
Iedereen heeft een krasje in de lak, hoorde ik laatst 
iemand zeggen. Zegt het voort.

    kennisalliantiebanenafspraak@minbzk.nl

Doelgroepen banenafspraak en social return

Zowel via de banenafspraak als via 
social return worden mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt 
aan een baan geholpen. Wie valt 
onder welke doelgroep?

Tot de doelgroep van de 
banenafspraak behoren 
mensen uit het zogeheten 
doelgroepenregister bij UWV:

• Wajongers die kunnen werken;
• Mensen met een Wsw-indicatie 

(sociale werkvoorziening);

• Mensen met een Wiw- of ID-baan 
(bijstandsgerechtigden);

• Mensen die onder de 
Participatiewet vallen en die 
niet zelfstandig het wettelijk 
minimumloon kunnen verdienen;

• (Voormalige) leerlingen uit het 
voortgezet speciaal onderwijs 
(vso) en praktijkonderwijs (pro).

De doelgroep voor social return 
 (gerealiseerd via inkoop door 
overheden) is breder dan de 
mensen uit het doelgroepen-

register. Bijvoorbeeld ook langdurig 
werklozen (WW), werklozen 
van 50 jaar en ouder, nuggers 
(niet uitkeringsgerechtigden 
werkzoekenden), leerlingen BOL/
BBL en enkele andere categorieën 
vallen onder de doelgroep 
van social return. Zo richt de 
Rijksoverheid zich ook op  ex-
gedetineerden (DJI), specifieke 
groepen binnen diversiteit (OCW),  
ex-topsporters (VWS) of status-
houders (IND/COA).
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Proeftuinieren 
via maatwerk

Social return on investment bij de Rijksoverheid is nu Maatwerk voor 
 Mensen: een nieuwe aanpak die social return combineert met onder meer 

de banenafspraak. Een wandeling door de proeftuinen.

 Annemiek de Ruiter |  video Rijksoverheid

Video Maatwerk voor Mensen 
Stills uit een korte video over Maatwerk 
voor Mensen, die je kunt bekijken op de 
website: http://bit.ly/MvM-video. 

De Rijksoverheid zet haar inkoopkracht in om  mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk 
te helpen en zo bij te dragen aan een  inclusieve 

samen leving. Sinds 2011 wordt gewerkt met  social return on 
investment (SROI): rijksinkopers verplichten leveranciers bij 
grote opdrachten om een bepaald deel van het werk te laten 
uitvoeren door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Vooral in de facilitaire dienstverlening, bij bijvoorbeeld 
catering en schoonmaak, werkt deze aanpak goed. Maar bij 
andere inkoopcontracten bleek deze vorm van social return 
lastiger en bleven kansen onbenut. Daarom is er nu Maatwerk 
voor Mensen. Geen social return meer als opdracht van de 
Rijksoverheid aan het bedrijfsleven maar als gezamenlijke 
inspanning vanuit de vraag: hoe helpen we mensen aan  
het werk?

Met het doel voorop
Het idee van maatwerkoplossingen voor social return kwam al 
op in 2015. ‘Voor onze leveranciers was het lastig om impact te 
creëren’, vertellen Esther Rijken en Fons Buurman (categorie-
managers Hoogwaardige inhuur bij het ministerie van IenW). 
‘Daarom zochten wij andere oplossingen voor onze catego-
rieën. In afstemming met de leveranciers verkenden we hoe we 
op dit gebied wél iets kunnen bereiken. Leveranciers gaven aan 

dat door hen vooraf te betrekken, met een open vraag, geza-
menlijk gezocht kan worden naar impactvolle oplossingen.’

Pionieren
Rijken en Buurman zijn pioniers bij het zoeken naar nieuwe 
vormen van social return. Zij introduceerden de ‘proeftuin’: 
een kleinschalige aanpak om mensen aan het werk te hel-
pen, waarbij alle partijen kunnen experimenteren en leren.  
De eerste proeftuinen boekten al meteen succes. Zo zorgde 

Adviesteam 
Iedereen die mensen aan werk wil helpen via Maatwerk voor 
Mensen kan een beroep doen op het adviesteam. Het team 
bestaat uit rijksambtenaren van verschillende ministeries 
en uit verschillende disciplines. De leden van het team 
leggen verbindingen, informeren, ondersteunen en slechten 
drempels. Daarbij gaan ze uit van leren en ontwikkelen 
(volgens een speciale leerformule), van communicatie en van 
community (oftewel het almaar groeiende actieve netwerk). 
Heb je een vraag aan het adviesteam? Mail dan naar 
socialreturn@rijksoverheid.nl. 
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één leverancier bijvoorbeeld dat hoogopgeleide jongeren 
met een blijvende beperking ingezet worden op functie-
profielen passend bij inkoop, financieel en juridisch advies. 
Belangrijk bij de proeftuinen is om dat waar een leverancier 
sterk in is, in te zetten voor de opzet van een proeftuin. 

Ruimte en rugdekking
De eerste successen smaakten naar meer. Maar het oude SROI-
kader bood niet de ruimte om hier rijksbreed mee aan de slag 
te gaan. Er was ruimte in de regels nodig, en steun van het 
management. Dat kwam er: sinds januari 2018 is Maatwerk voor 
Mensen de officiële werkwijze binnen de Rijksoverheid om via 
social return mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar 
werk te helpen. Met een prominen te rol voor de proeftuinen. 
Inmiddels starten steeds meer collega’s proeftuinen. Begin 
dit jaar lanceerde Sander Klaver (categoriemanager ICT 
Inhuur, ministerie van EZK) samen met het ministerie van 
OCW een proeftuin met de Staffing Group. Deze proeftuin 
helpt mensen met autisme aan het werk. Het zijn vaak ICT-
talenten die met een steuntje in de rug en in een geschikte 

werkomgeving bovengemiddeld goed zijn. ‘Dit is de eerste in 
een reeks proeftuinen. Met andere leveranciers zijn we ook 
bezig’, vertelt Klaver. Ook bij andere ministeries en rijks-
onderdelen is interesse om proeftuinen in te richten. Klaver: 
‘Het mooie is dat we met de ministeries en met de leveran-
ciers diverse doelgroepen aan werk en inkomen kunnen 
helpen, en daar een aanpak op maat bij laten maken.’

Breed inzetbaar
Maatwerk voor Mensen kijkt niet alleen naar mensen met 
een arbeidsbeperking, maar breder naar  mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Naar doelgroepen van de 
banenafspraak én van social return. Soms is die afstand 
zichtbaar, soms ook niet. Denk bijvoorbeeld aan hoog-
opgeleiden die een weinig courante studie hebben gevolgd 
of topsporters die laat aan een ‘normaal’ leven beginnen. 
Allemaal groepen waar je met social return iets voor kunt 
betekenen. Van den Oudenhoven: ‘We kunnen via social 
return bijvoorbeeld een stageplek of werkervaringsplaats 
voor iemand regelen, of met een gerichte opleiding iemand 
klaarstomen voor een functie waar we veel behoefte aan 
hebben. Aan het einde van het traject kijken we samen met 
de leverancier of het mogelijk is de kandidaat een baan  
aan te bieden. Dat kan bij de Rijksoverheid of bij de  
leverancier zijn. Bij de meeste proeftuinen hebben de  
leveranciers en Rijksoverheid zich ook gecommitteerd  

Banenafspraak

Als inclusieve werkgever streeft de 
Rijksoverheid naar een organisatie 
waarin iedereen in staat wordt gesteld 
om te werken. Met de banenafspraak 
uit 2015 is vastgesteld dat overheden 
en bedrijfsleven een extra inspan-
ning leveren om tot 2026 in totaal 
125.000 mensen met een arbeids-
beperking aan het werk te helpen. 
De Rijksoverheid heeft hiervoor een 

Meerjarige aanpak realisatie Banen-
afspraak opgesteld. Eén van de sporen 
van de meerjarige aanpak is de samen-
werking met Inkoop.
Staatssecretaris Tamara van Ark van 
SZW is eind 2018 een breed offensief 
gestart om meer mensen met een be-
perking aan het werk te helpen. Hierbij 
is bepaald dat banen die via Inkoop 
worden gerealiseerd, ook voor de 

 inkopende werkgever mogen mee tellen 
als gerealiseerde werkgelegenheid. 
Wanneer het doel van de banen-
afspraak niet bereikt wordt, treedt 
de quotumregeling in werking. Dan 
krijgen bedrijven met meer dan 
25 medewerkers (fte’s) een boete 
opgelegd als minder dan vijf procent 
van het personeel uit arbeidsbeperk-
ten bestaat.

Een gezamenlijke inspanning 
vanuit de vraag: hoe helpen we 
mensen aan het werk?
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aan een inspanningsverplichting om de kandidaat een baan 
aan te (laten) bieden. Want daar gaat het uiteindelijk om:  
vast werk.’

Samenwerking 
Om te zorgen voor banen is de samenwerking van HR en 
beleid belangrijk. Zij kennen de organisatie, zij kennen het 
beleid, weten waar de vacatures zijn en hebben contact met 
de afdelingshoofden. Dat is nodig om proeftuinen te starten. 
‘In Maatwerk voor Mensen werken Inkoop, opdrachtgever, beleid 
én HR samen met elkaar en met de leveranciers’,  vertelt Marije 
Geluk (Maatwerk voor Mensen, ministerie van BZK): ‘In de proef-
tuinen zoeken zij nu steeds samen de ruimte op om social 
return en de banenafspraak op elkaar aan te laten sluiten.’ 
Zoals Inkoop zocht naar een zinvolle invulling van social 
return, zo zoekt HR naar mogelijkheden om aan de banen-
afspraak te voldoen. Juist hier kunnen deze werkvelden elkaar 
versterken, dat laat Maatwerk voor Mensen zien. Daarin verken-
nen HR en Inkoop samen hoe de tijdelijkheid van social return 
kan aansluiten op de Wet banenafspraak en de quotum-
regeling, door te zorgen voor vaste banen. ‘Bijvoorbeeld door 
eerst kandidaten met een arbeids beperking via social return 
in te zetten voor een tijdelijk project met als doel een blijvende 
werkplek voor hen te vinden bij de Rijksoverheid of de  
leverancier’, verduidelijkt Susanne van den Oudenhoven 
(Maatwerk voor Mensen, ministerie van BZK). 
‘Maar we zijn er nog niet’, zegt Van den Oudenhoven. ‘Om van 
deze aanpak echt het nieuwe normaal te maken, moeten we 
ons er allemaal van bewust zijn hoe wij een steentje kunnen 
bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt. Bij het werven van 
een nieuwe collega, bij het indelen van werk pakketten, door 
de wijze waarop we inkopen maar ook gewoon in contact met 
onze collega’s.’
  
Oude en nieuwe successen
In de proeftuinen van Maatwerk voor Mensen gebeuren inmiddels 
mooie dingen. Een kleine selectie: USG Professionals heeft 
een plek ingericht waar ex-kankerpatiënten kunnen re-inte-
greren, EY biedt mensen met autisme een werkervaringsplaats 
aan, en EIFFEL begeleidt topsporters die beginnen aan een 
maatschappelijke carrière. ‘Maar ook eerder al waren er grote 

en kleine successen’, zegt Geluk. ‘Het lunchcafé op de begane 
grond van het ministerie van SZW bijvoorbeeld, waar mensen 
met een verstandelijke beperking werken. Of de sociale werk-
plaats die oude uniformen van Defensie, en nu ook van de 
politie, een nieuw leven geeft.’
 
Het werken in proeftuinen zet veel in beweging. Collega’s 
binnen de Rijksoverheid zoeken elkaar op om kennis te delen. 
Zo ontstaat een netwerk dat steeds groter wordt. Een lerend 
netwerk, dat ondersteund wordt met bijvoorbeeld bijeen-
komsten en een online platform. Maar blijft Maatwerk voor 
Mensen met proeftuinen en een lerend netwerk niet teveel in 
de experimen teerfase hangen?  Geluk: ‘Door te werken met 
proeftuinen geven we onszelf de vrijheid om de grenzen op te 
zoeken, te doen en te proberen. Om steeds samen te bepalen 
hoe en waar we de meeste impact kunnen creëren. Die proef-
tuinen kunnen uiteindelijk doorlopende samenwerkings-
verbanden en andere mooie ‘spin-off’ opleveren.’ 

    www.maatwerkvoormensen.nl  
In maart verschijnt op de website het jaarverslag van Maatwerk 
voor Mensen.

Vier keer raak
Om meer mensen met een doelgroepindicatie aan 
het werk te helpen, bewandelt de Rijksoverheid vier 
wegen:
• Individuele plaatsingen (via Team Inclusief en RIHA, 

de Rijksbrede Samenwerking voor Hoger Opgeleide 
Arbeidsbepekten) - teaminclusief@rijksoverheid.nl;

• Collectieve plaatsingen (via Binnenwerk) - 
binnenwerk@rijksoverheid.nl;

• Maatwerk voor Mensen, voor social return via 
inkoopcontracten en samenwerking met 
marktpartijen - www.maatwerkvoormensen.nl; 

• Samenwerking met andere werkgevers, zoals in 
regionale samenwerkingsverbanden binnen of buiten 
de overheid - postbusbanenafspraak@minbzk.nl. 
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Coen Boks poetst twee dagen per week de wagens van de 
Interdepartementale Post- en Koeriersdienst. Hij is blij met 
zijn werk. Niet alleen omdat hij gek is op auto’s, maar ook 
omdat hij er veel leert. ‘Er is progress.’

 Vincent Durivou |  De Beeldredaktie / Hilbert Krane

‘Het voelt 
bijna als  
een hobby’
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Met aandacht laat Coen zijn poetsdoek over de 
grijze lak van de Tesla glijden. Met heel veel 
aandacht zelfs. Het Model X is wat hem betreft 

dan ook de mooiste auto die hij hier wekelijks onder 
handen neemt. ‘Waarom? Hij is elektrisch, modern.  
En heb je die vleugeldeuren gezien?’
Twee dagen per week maakt Coen auto’s schoon in de 
logistieke hub van de Interdepartementale Post- en 
Koeriersdienst (IPKD) in Rijswijk, vlak buiten Den Haag. 
Samen met collega’s zorgt hij dat ze de garage blinkend 
verlaten, de bestelwagens en personenauto’s van de 
dienst zelf, en de auto’s-met-chauffeur van andere 
departementen.

Trots
Coen is in dienst bij Binnenwerk, voor 32 uur per week. 
Twee dagen wast hij auto’s. De andere twee dagen reinigt 
hij de toetsenborden in verschillende rijkspanden. 
‘In die functie is Coen bij ons begonnen’, vertelt 
teamleider Bas Denie van Binnenwerk. ‘September 2018 
startte hij hier op aanraden van een leerkracht en de 
arbeidsdeskundige van het WerkgeversServicepunt.’

Coen is trots, op zijn baan bij Binnenwerk in het 
algemeen (‘Voor een plek bij de overheid komt niet 
iedereen in aanmerking’) en op zijn werk als autowasser 
in het bijzonder.

Teamwork
‘Welke delen heb jij al gedaan?’, vraagt een van de andere 
autowassers.
Coen stopt even met poetsen en recht zijn rug.
‘Ik heb de rechterzijkant en de dorpels gehad.’
‘Oké, zal ik dan de linkerzijkant doen?’
‘Goed, dan neem ik de achterklep en het interieur.’
Teamwork, dat vindt Coen een van de mooie aspecten 
aan zijn baan. In de hub werkt hij samen met zes 
anderen. ‘Werken met collega’s is gezellig, maar ook 
belangrijk. Door te praten leer je de anderen kennen. 
Daarnaast leer je nieuwe dingen van elkaar.’

Prettig
De auto’s in de hub worden gewassen zonder water. 
Hoe dat werkt, leerde Coen een beetje van Bas en van 
collega’s en vooral door het gewoon te proberen.  
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Kijk,’ legt hij uit, ‘in deze spuitfles zit vloeistof voor de 
lak; ik heb ook een fles voor de velgen en nog eentje voor 
de ramen. Voor elk onderdeel gebruik ik een andere doek: 
deze groene voor de lak, een rode voor de velgen en een 
blauwe voor de ramen. We gebruiken alleen de vloeistof, 
geen water. Dat is milieubewuster.’
Zo laten Coen en zijn collega’s op een gemiddelde dag 
vier tot vijf auto’s glimmen. Voor één auto staat ongeveer 
een uur, vertelt Bas. Coen ervaart dat niet als te weinig 
of te veel: ‘Het is geen werk dat snel af moet, dat vind ik 
prettig. Het is goed uit te houden.’

Gek
Dan vraagt Coen om een korte pauze in het gesprek, een 
klein momentje. ‘Hier op de achterklep zit een vlek die 

Binnenwerk:  
‘Ik leer er zelf  
ook van’

Coen Boks en de zes collega’s in zijn team vonden 
hun plek bij de logistieke hub via Binnenwerk. Deze 
organisatie, die eind 2016 werd opgericht, creëert 
duurzame banen voor groepen mensen die aandacht en 
begeleiding nodig hebben om goed te kunnen werken.

Bas Denie begeleidt Coen namens Binnenwerk. Hij 
werkt al 22 jaar voor de Rijksoverheid, in zijn laatste 
baan als projecttekenaar. ‘Door de jaren heen kwam ik 
geregeld mensen tegen die om uiteenlopende redenen 
ondersteuning nodig hadden. Mensen uit de oude 
melkertbanen, bijvoorbeeld. Ik had er altijd plezier in 
hen te begeleiden.’
Toen de kans zich voordeed om als teamleider een rol te 
spelen bij Binnenwerk, greep Bas die meteen. ‘Omdat 
ik deze mensen zo kan helpen deel te nemen aan de 
maatschappij en hun wellicht iets kan leren, maar ook 
omdat ik er zelf veel van leer. Over mezelf, over het 
leven. Als ik zie hoe blij zij worden van dit werk … Het 
geluk zit in kleine dingen.’

Gecreëerd werk
Binnenwerk werft en begeleidt mensen, en organiseert 
voor rijksonderdelen de banen. Het gaat om gecreëerd 
werk, benadrukt Bas. ‘Naast toetsenbordreiniging en 
het wassen van auto’s kan je denken aan catering en 
het opschonen van P-dossiers, maar ook gebouw-
assistentie. We verdringen geen bestaand werk.’
Bas begeleidt Coen en zijn collega’s bij hun dagelijkse 
werkzaamheden, houdt in de gaten of iedereen goed 
functioneert in zijn werk en taken. ‘Heeft iemand hulp 
nodig op persoonlijk vlak of bijvoorbeeld bij problemen 
thuis, dan komt de jobcoach in beeld, die iedere 
medewerker van Binnenwerk krijgt toegewezen. Die is 
hier enkele uren per week.’

Uitnodiging
Het team van Coen draait intussen goed, zegt Bas. ‘Ze 
nemen elkaar op sleeptouw, ook buiten werktijd. Dan 
gaan ze bijvoorbeeld samen sporten. Dat is goed, want 
het bevordert de samenwerking binnen werktijd.’
Hoe de teamleden zich zullen ontwikkelen, hangt af 
van de medewerker. ‘De één kan wellicht doorgroeien 
naar koerierswerk of een licht administratieve 
functie, de ander zal langer op deze plek blijven. Het 
is afwachten.’ Eén ding is volgens Bas zeker: ieder van 
hen heeft mogelijkheden. ‘Dáárnaar moeten we kijken. 
Werkgevers die nog aarzelen, nodig ik graag uit eens te 
komen kijken. Stap je hier binnen, dan ben je om.’

  Binnenwerk@rijksoverheid.nl 

Op pagina 15 zie je een overzicht waar teams van 
Binnenwerk aan de slag zijn.
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er wat moeilijk af gaat.’ Even later, als hij de achterklep 
toch schoon heeft gekregen, vertelt hij dat dit precies is 
waaraan hij nu werkt: zijn concentratie. ‘Als ik afgeleid 
raak, ga ik ook wel even iets drinken. Dan neem ik 
mijn rust en probeer ik te achterhalen waarom ik mijn 
concentratie verloor.’ Het gaat steeds beter, voegt Coen 
toe. ‘Er is progress.’
En als het nodig is, vraagt hij advies aan Bas. ‘Ik kan hem 
altijd bellen, al is dat nog niet nodig geweest. Toen ik  
net begon, stelde ik hem wel veel vragen over het werk. 
Over hoe ik bepaalde taken het best kon aanpakken.  
Nu probeer ik het gewoon zelf. Hij werd ook een beetje 
gek van al mijn vragen’, grinnikt Coen.
Nee, hij vindt het werk vooral heel leuk. Hij wil wat te 
doen hebben, lekker bezig zijn. Met dit werk kan dat.  

‘En doordat ik gek ben op alles wat met auto’s te maken 
heeft, voelt het bijna als een hobby.’

Droom
Een collega onderbreekt hem.
‘Hoever ben jij met die kant?’, vraagt ze vanaf de ene kant 
van de Tesla.
‘Ik ben klaar met de achterklep’, antwoordt Coen vanaf de 
andere kant.
‘Heb je het interieur ook al gedaan?’
‘Ja, dat is al klaar.’
‘Wauw, dat is snel.’
Hij spuit wat schoonmaakmiddel op de doek en poetst 
weer verder.
Hoewel Coen de auto’s vanbinnen en vanbuiten kent,  
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is rijden er nog niet bij. Maar ook daaraan wordt gewerkt; 
hij neemt nu rijles. ‘Mijn grootste droom? Als alles 
mogelijk was? Dan zou ik nieuwe auto’s willen testen in  
de bergen en daar video’s van maken voor op YouTube. 
Zoals in TopGear.’

Fonkelen
Voorlopig denkt Coen niet te ver vooruit. ‘Mijn contract 

loopt tot september, over wat ik daarna ga doen, hebben 
Bas, mijn jobcoach en ik het nog niet gehad. Eerst maar 
eens een jaartje dit werk doen.’
De roldeur gaat open en vanuit de winterkou rijdt de 
volgende auto het garage binnen, een imposante Audi 
A6. Coens ogen fonkelen. ‘Audi is na Tesla mijn favoriete 
merk. Dit is nog het vorige model, dat wel, maar moet je 
die grille zien. Echt mooi.’

Met de logistieke hub in Rijswijk willen de Rijksoverheid en de gemeente Den Haag samen de distributie stromen 
efficiënter en duurzamer organiseren, als onderdeel van de Innovatieagenda Bedrijfsvoering Rijk. De hub  
is een centraal distributiepunt waar (bijvoorbeeld) facilitaire goederen worden verzameld en gebundeld,  
en met duurzaam vervoer worden geleverd aan de rijkspanden en de gebouwen van de gemeente in de Haagse 
binnenstad. 

Coen Boks en zijn collega’s, onder wie Anouschka Koele, vormen samen een geolied team.
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Baarn

Amsterdam

Diemerbos

Gebouwassistentie

Extra schoonmaak
i.s.m. RSO

Toetsenbordreiniging6

1

12

Toetsenbord-
reiniging

Autowassen
zonder water

Catering

Gebouwassistentie

P-dossiers op orde & 
AVG i.s.m. P-Direkt

Archie�ewerking 
i.s.m. Doc-Direkt

Extra schoonmaak i.s.m. RSO

3

4

12

42← 105

20

36

6

44

MAAT administratieve 
ondersteuning

Catering 2

Gebouw-
assistentie1

Schoonmaak 
i.s.m. RSO

8

Den Haag

Den Bosch

Utrecht

Zwolle

Almere

Groningen

Apeldoorn

Tilburg

Arnhem

Zutphen

Jubbega

Gebouwassistentie 1

Archie�ewerking
i.s.m. Justid

20

Bos- en 
natuurbeheer
i.s.m. SBB

68

30

P-dossiers op orde & 
AVG i.s.m. P-Direkt

P-dossiers op orde
i.s.m. P-Direkt

← 60 13

Toetsenbord-
reiniging4

8

15

Bos- en 
natuurbeheer
i.s.m. SBB

8

Bos- en natuur-
beheer i.s.m. SBB8

Bos- en natuurbeheer
i.s.m. SBB

15

8

Schoonmaak
i.s.m. RSO

8

Schoonmaak 
i.s.m. RSO

Locaties nog nader te bepalen 
Bos- en natuurbeheer i.s.m. SBB (48)
Archiefbeheer (50)
MAAT administratieve ondersteuning (37)
ICT (8)

Vanuit de Participatiewet en de 
banenafspraak creëert de Rijksoverheid 

binnen haar onderdelen extra banen 
voor mensen met een arbeids beperking. 

Die banen (van 25,5 uur) kunnen 
individuele werkplekken zijn, maar 

kunnen ook collectieve plaatsingen in 
teams betreffen. 

 Arjen Wapenaar  |  Optima Forma bv

collectieve banen 
via Binnenwerk450+

Heb je vragen of wil je weten 
wat  Binnenwerk voor jouw 
organisatie kan betekenen?  

    binnenwerk@rijksoverheid.nl

Voor die collectieve plaatsingen creëert Binnenwerk de banen waarvoor het 
zelf mensen werft en begeleidt. Bij bijna alle rijksorganisaties zijn inmiddels 
mensen aan het werk via Binnenwerk. Waar zijn die mensen aan de slag en 
wat doen ze? Een overzicht van de gerealiseerde banen tot 1 februari en de 
prognose voor 2019.

gerealiseerd

totaal gepland

Collectieve banen in dienst bij
Belastingdienst
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‘‘Ze moeten me maar 
nemen zoals ik ben.’ 

Nee man,  
natuurlijk niet!’
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‘Blijf in beweging, letterlijk en figuurlijk.’ John de Wolf kan het niet 
vaak genoeg zeggen. Als sportman en vooral als ambassadeur van 
werk zoekende 50-plussers. ‘Met op de bank zitten is nog nooit 
iemand opgeschoten.’

 Annemiek de Ruiter |  ANBO/Bas van Geel

John de Wolf werd bekend als profvoetballer, maar 
was de afgelopen jaren vooral in beeld als boegbeeld 
van de werkzoekende 50-plusser. Eerst namens 

het ministerie van SZW en nu in dienst van de ANBO 
(Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen). ‘Ik heb 
sinds 2016 wel zestig of zeventig interviews gegeven over 
ouderen en werk’, schat hij. ‘Dat is ook mijn belangrijkste 
taak, denk ik. Ik ben geen uitzendbureau, ik kan niet 
eigenhandig alle werkloze ouderen aan een baan 
helpen. Maar ik kan wel aandacht blijven vragen voor de 
problemen die ouderen hebben om aan de bak te komen.’

Zorgwekkend
Die problemen zijn fors. ‘Er zijn vacatures zat, hoor 
je nu overal. Maar ik kom nog heel veel oudere werk-
zoekenden tegen die er gewoon niet tussen komen,  
echt zorgwekkend. Werkgevers staan te springen om 
mensen maar ze denken nog steeds dat oudere werk-
nemers duur zijn, vaak ziek, inflexibel … Terwijl oudere 
werknemers ontzettend graag willen werken en een 
schat aan ervaring meenemen. In een goed team heb je 
een mix nodig van ervaring en jonge honden. Ik ben ook 
voetbal trainer, bij Spakenburg, en daar zie ik dat ook.  
Ik heb jongens van net 18 lopen en mannen van begin 
30. De dertigers brengen hun ervaring in en door die 
jonkies blijf je een beetje bij de tijd. Werkt perfect!’

Investeer in jezelf
Volgens de ANBO heeft de overheid een belangrijke 
voorbeeldfunctie. De Wolf: ‘Eigenlijk zou elke 
personeels functionaris bij de overheid altijd moeten 
kijken of hij plek heeft voor mensen die hun talent 
al even niet in een betaalde baan hebben kunnen 
inzetten.’ Tegelijkertijd ziet hij dat sommige oudere 
werknemers de vooroordelen zelf in de hand werken. 
‘Mensen gaan stilstaan hè, ze denken: ik werk hier al 
dertig jaar, ik zit het wel uit. Om in sporttermen te 
blijven: als je dan je baan kwijtraakt, sta je al met 1-0 
achter. Als je in beweging blijft, letterlijk en figuurlijk, 
pak je de draad veel sneller weer op. Blijf lichamelijk 

en mentaal fit en blijf je ontwikkelen.’
Die persoonlijke en beroepsontwikkeling ziet hij als 
een zaak van werkzoekenden én werkgevers. ‘Natuurlijk 
biedt een goede werkgever jou kansen. Maar als dat 
niet gebeurt, moet je in jezelf investeren. Afwachten en 
naar iemand anders wijzen heeft geen nut. Ik heb altijd 
geleerd: als je met één vinger naar iemand anders wijst, 
wijzen er drie naar jezelf. Jij moet het doen.’ 

Het nieuwe solliciteren
Het zijn volgens De Wolf niet alleen vooroordelen die 
de oudere werkzoekende in de weg zitten. ‘Ik ben ervan 
overtuigd dat solliciteren met brieven en mails gaat 
verdwijnen. Het nieuwe solliciteren is netwerken. Je 
moet zorgen dat je jezelf in de kijker speelt en ergens 
aan tafel komt. Dáár krijg je je kans. Die moet je 
grijpen. Dus bereid je goed voor en pas je een beetje 
aan. Die oudere generatie is dat niet gewend. Dan 
roepen ze: ‘Ze moeten me maar nemen zoals ik ben.’ 
Nee man, natuurlijk niet! Als je ziet dat een bedrijf prijs 
stelt op nette kleding doe je toch gewoon even een 
colbertje aan?’

Steentje bijdragen
De Wolf gaat met plezier op pad voor de ANBO. ‘Als ik  
’s avonds naar een bijeenkomst ga in het noorden van 
het land en in het donker en de regen uren in de auto zit, 
baal ik best wel eens. Maar dan kom ik weer zoveel goeie 
wil en enthousiasme tegen dat ik altijd blij terug rij. Ik 
krijg er echt energie van. En ik ben best wel trots dat ik 
een steentje kan bijdragen. Ik zit echt niet zo in elkaar 
dat ik er prat op ga dat ik bekend ben. Maar als ik met 
die bekendheid deuren kan openen die voor anderen 
gesloten blijven, in mijn netwerk wat verbindingen  
kan leggen, aandacht kan vragen voor de goede zaak, 
dan doe ik dat met veel plezier.’

    www.anbo.nl/belangenbehartiging/inkomen/
john-de-wolf 

‘Ik ben ambassadeur, 
geen uitzend bureau’
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In gespannen arbeidsmarkt op zoek naar de doelgroep

Kansen bij krapte 
Krapte op de arbeidsmarkt? Volgens Marjolijn Berend van 

het UWV zijn er kansen genoeg om mensen te vinden, 
zoals bij specifieke groepen. Werkgevers moeten alleen 

een beetje creatief zijn.

  Vincent Durivou |  UWV/De Beeldredaktie/Marco Okhuizen

Een groot tekort aan personeel was tot voor kort met 
name te zien in de techniek en ICT. Nu zijn werkgevers 
ook in andere sectoren hard op zoek naar krachten, 

meldt het het UWV op zijn website werk.nl. Vooral aan vak-
mensen bestaat een grote behoefte. Het uitvoeringsinstituut 
biedt werkgevers met moeilijk vervulbare vacatures 24 oplos-
singen uit de praktijk aan, waaronder het inzetten van men-
sen met een arbeidsbeperking en andere specifieke groepen. 
Via scholing kunnen zij zelf aan de slag in ‘tekortberoepen’. 
Ook kunnen zij bepaalde taken overnemen om werknemers 
in zulke beroepen te ontlasten. Zo slaan werkgevers twee 
vliegen in één klap: zij lossen het tekort aan vakmensen op 
én dragen bij aan de doelstellingen van de banenafspraak.

48.000 banen
Niet dat het met de banenafspraak heel 
slecht gaat. Met ruim 48.000 banen voor 
mensen uit de doelgroep werd het streef-
getal van 43.500 banen voor 2018 al ruim voor 
het einde van het jaar gepasseerd, vertelt adviseur banen-
afspraak Marjolijn Berend. Maar het is vooral de marktsector 
die zich op de borst mag kloppen. Die hielp 7.000 méér  
mensen aan werk dan het streefgetal, terwijl de publieke 
sector 3.500 banen ónder de doelstelling bleef steken.
Berend nuanceert de overheidscijfers wel. ‘Daarin zijn 
alleen mensen meegeteld die in dienst zijn gekomen bij 
de overheid; mensen die bij leveranciers werken, zijn niet 
meegerekend.’ Terwijl de overheid van die leveranciers  
– denk aan schoonmaakbedrijven, cateraars en hoveniers – 
uitdrukkelijk eist dat zij mensen uit de doelgroep inhuren. 
‘Maar vooralsnog tellen die niet mee bij het resultaat van  
de overheid.’
Vooralsnog, want als gevolg van een wetswijziging worden 
de turfjes binnenkort anders gezet. Eind vorig jaar kondigde 
staatssecretaris Van Ark van SZW aan dat zij de Wet banen-
afspraak en quotum arbeidsbeperkten gaat vereenvoudigen. 
Belangrijk onderdeel van die vereenvoudiging is het  
opheffen van het onderscheid tussen overheid en markt.  

Een goede zaak, vindt Berend. ‘De focus lag steeds meer op 
de vraag waar we extra banen meetellen en steeds minder  
op de vraag hóe we die banen realiseren.’

Stoom en kokend water
Hoe zeer de staatssecretaris ook sleutelt aan de maatregelen 
rond de banenafspraak, de doelstelling – 125.000 nieuwe 
banen tot 2026 – blijft ongewijzigd. Hoe realistisch is die 
eigenlijk? De tijd zal het leren, zegt Berend. ‘Maar bedenk dat 
de Wet banenafspraak in 2013 met stoom en kokend water 
werd ingevoerd. Iedereen moest ineens van alles, zonder 
dat duidelijk was hóe dat moest. Toch zitten we al bijna op 
een derde.’ Er zijn volgens Berend voldoende kansen om nog 

meer mensen aan een baan te helpen. 
Zo zijn er veel organisaties die nog 
moeten beginnen. Sommige  
overheidsorganisaties, maar ook 

bijvoorbeeld het mkb.
Verder verwacht Berend veel van het brede 

offensief dat Van Ark nu inzet, en dan met name van haar 
voornemen de regels te vereenvoudigen – voor werkgevers 
én voor werk zoekenden. ‘Zo moeten mensen met een  
uitkering niet minder maar méér betaald krijgen als zij aan 
het werk gaan. Het moet meer lonend zijn.’

Mogelijkheden creëren
Vervolgens is het belangrijk dat gemotiveerde werkgevers en 
werkzoekenden elkaar weten te vinden. Nu lukt dat slechts 
deels, ziet Berend. ‘Anders dan in het verleden hebben 
werkgevers wel een helder beeld van de capaciteiten van de 
doelgroep. Maar die sluiten niet altijd aan op hun behoefte.’
Verreweg het grootste deel van de mensen in het 
doelgroepen register van het UWV is aangewezen op eenvou-
dig, repeterend werk. Prima voor bijvoorbeeld een schoon-
maakbedrijf, maar kennisintensieve organisaties à la de 
Belastingdienst of adviesbureaus zoeken mensen op mini-
maal hbo-niveau. ‘Daarvan zijn er in de doelgroep alleen 
minder voorhanden, ook hebben zij vaak al een baan.’ →

‘Het moet meer 
lonend zijn’
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Edwin Raijman werkt met veel plezier als assistent facilitair medewerker bij het UWV in de 
catering. Links zijn werkbegeleider cateringmanager Frans Peek. ‘Ik ben zo blij’, vertelde 
Edwin op het intranet van het UWV. ‘’s Avonds ben ik nu niet meer moe van het niksen, 
maar van het werken.’
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Meer kansen ziet Berend in het creëren van mogelijkheden 
voor mensen op niveau mbo-2 of -1 of zonder opleiding.  
De 35 WerkgeversServicepunten (WSP’s) helpen werkgevers 
daarbij. 

150.000 profielen
De WSP’s maken gebruik van de kandidatenverkenner banen-
afspraak, een online instrument dat het UWV ontwikkelde 
in opdracht van SZW. De verkenner laat werkgevers bijvoor-
beeld zien hoeveel mensen uit de doelgroep in hun regio een 
bepaalde opleiding of achtergrond delen en wat voor type 
werk zij zoeken. Zo weet een werkgever welke groepen voor 
hem interessant zijn.
Eind december 2018 bevatte de verkenner 150.000 profielen 
van mensen uit de doelgroep die zó aan het werk kunnen. 
Een handig hulpmiddel, zou je zeggen. Marktpartijen maken 
er dan ook gretig gebruik van. De overheid – om redenen die 
Berend niet bekend zijn – veel minder.

Naar de bron
Een ander onderdeel van het brede offensief, een kennis-
alliantie, helpt volgens Berend enorm. Bij deze kennis club, 
waaraan ook het UWV meedoet, kunnen  overheids- en 

onderwijswerkgevers terecht met vragen over de 
banen afspraak.
Ook de WSP’s bieden inzicht in regionale initiatieven om 
mensen uit de doelgroep aan werk te helpen. ‘Als ergens 
veel projecten lopen op het gebied van schoonmaak, zijn 
mensen uit de doelgroep daar al aan het werk. Dan bereik je 
als werkgever in de publieke sector waarschijnlijk meer als je 
je op andere werkzaamheden richt.’
Berend ziet graag dat meer werkgevers een beroep doen op de 
servicepunten. ‘Veel organisaties kopen de werving van men-
sen uit de doelgroep in bij uitzendbureaus. Op zich prima 
natuurlijk, maar geef bureaus in elk geval de opdracht naar de 
bron te gaan’, zegt Berend, verwijzend naar de ‘kaartenbak’ 
bij het UWV en de gemeenten. ‘Dan hebben werkgevers de 
meeste kans om iemand te vinden die past bij hun behoefte.’

    Vragen over de banenafspraak? Stel ze aan de kennis alliantie: 
kennisalliantiebanenafspraak@minbzk.nl

    Ga naar http://bit.ly/UWV-24oplossingen voor het UWV-
rapport ‘Moeilijk vervulbare vacatures. Oplossingen uit de 
praktijk’ (pdf ).

UWV geeft het  
goede voorbeeld
Werkgevers kunnen voor advies 
over de banenafspraak terecht bij 
het UWV. Het uitvoeringsinstituut is 
zelf ook werkgever. Voor zijn eigen 
facilitaire dienstverlening werft het 
UWV enkele tientallen mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt.

‘We vinden het bij het UWV belang-
rijk dat iedereen kan meedoen’, zegt 
Pamela Sedee, manager Beheer en 
Facilitair Bedrijf. ‘Daarom hebben wij 
met onze partners afgesproken zo veel 
mogelijk mensen uit de doelgroep 
een zinvolle taak te geven op het 
gebied van onder andere schoonmaak, 
bedrijfs catering en beveiliging.’
Van 2017 tot 2020 wil het UWV met 
bedrijven Sodexo en Facilicom in elk 
geval vijftig mensen uit de banen-
afspraak werven. ‘Daarnaast’, vult 
accountdirector Emile Zwerink van 
Sodexo aan, ‘is de afspraak dat wij 
als partner voor elke nieuwe vacature 
die bij ons ontstaat, iemand uit de 

bredere social-returngroep zoeken: 
onder meer 55-plussers en mensen die 
langere tijd werkloos zijn.’

Functies opsplitsen
Lukt het om binnen deze groep men-
sen te vinden? ‘An sich wel, zolang we 
ons niet blindstaren op bestaande 
functies’, zegt Zwerink. Voor veel 
mensen uit de banenafspraak, is 
zijn ervaring, is het noodzakelijk om 
functies op te splitsen in afzonderlijke 
taken. Sedee: ‘We kennen binnen het 
facilitaire proces veel taken. Onze 
projectgroep banenafspraak Facilitair 
Bedrijf heeft die met Sodexo geïnven-
tariseerd en vertaald naar deelfuncties 
die deze mensen kunnen uitvoeren, 
zoals die van assistent facilitair mede-
werker.’ Sedee’s collega’s die binnen 
het UWV de kandidatenverkenner 
beheren, gaan vervolgens op zoek naar 
een match.

Echt gemotiveerd
Eind 2018 lag het aantal nieuw 
geworven mensen op 25. Het UWV 
en Sodexo liggen daarmee op koers. 

En met de vereenvoudiging van de 
regels rond de banenafspraak die 
staatssecretaris Van Ark voorstaat, 
kan het alleen maar beter worden, 
denkt Zwerink. ‘Er zijn nu te veel 
regels.’ Zo is er een collega uit de 
banenafspraak zo enthousiast over 
zijn werk dat hij graag meer uren 
zou maken. ‘Maar vaak hebben deze 
mede werkers een aanvullende uit-
kering. Wat zij meer verdienen, wordt 
daarvan afgetrokken, waardoor ze 
niets opschieten met meer werken’, 
vertelt Sedee. Zij is daarom blij dat 
Van Ark maatregelen neemt om werk 
meer te laten lonen.
Ook het besluit niet langer onder-
scheid te maken tussen overheid 
en markt bij het tellen van nieuwe 
banen, juicht Sedee toe. Daardoor 
maakt het niet meer uit of medewer-
kers in dienst komen bij Sodexo of bij 
het UWV, legt ze uit. ‘Waar het om 
gaat, is dat zij nu een baan hebben. 
En dat we echt gemotiveerd zijn deze 
mensen aan werk te helpen, het niet 
alleen maar doen omdat de overheid 
het ons oplegt.’
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‘Inclusiviteit is het doel, 
exclusiviteit het middel’

 Jorieke van der Geest |  Optima Forma bv

HET DILEMMA  | Wikken en wegen

Banenafspraak, social return, 50-plus-verenigingen, 
Gay Prides. Om inclusief te zijn, krijgen sommige onder-
werpen of bevolkingsgroepen specifieke aandacht. 
Maar wacht eens even … maakt dat streven naar 
inclusiviteit de mensen niet juist exclusief? Ben Baks 
weegt het dilemma af.

Bij de directie Emancipatie van OCW, waar Ben Baks coördina-
tor LGBTI Equality Policies is, komt hij de vraag vaker tegen: 
wanneer voer je wel of niet exclusief beleid? In principe is hij 

geen voorstander van een specifieke behandeling. Tenminste, niet 
als het niet nodig is. En in een ideale situatie is het ook niet nodig, 
stelt hij. ‘Maar,’ legt hij uit, ‘veel mensen zitten in een achterstands-
positie. Ze lopen tegen belemmeringen aan die anderen niet of 
in mindere mate tegenkomen. Om die achterstanden in te halen 
en voor hen gelijkwaardigheid te creëren, moet je wél exclusief 
beleid voeren.’ Totdat de noodzaak tot specifiek beleid voldoende is 
verminderd. ‘Het gaat om maatwerk, en dat moet niet overgaan in 
denken in hokjes en stereo typen. Dat gevaar ligt altijd op de loer’

Thermometer
De crux zit volgens hem in de vraag wanneer specifiek beleid echt 
nodig is en wanneer niet meer. Die scheidslijn bewaak je, vindt 
Baks, ‘door de thermometer in de samenleving te stoppen. Als 
overheid volgen we daarom monitors van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau. Op verschillende vlakken zie je dat het aardig goed gaat, 
maar op andere terreinen zitten nog veel knelpunten. Bijvoorbeeld 
wat betreft de positie op de arbeidsmarkt van transgenders.  

Uit cijfers blijkt dat zij na een geslachtsverandering vaak veel moeite 
hebben om terug te keren in hun oude of in een nieuwe baan. Daar 
is dus specifiek beleid nodig.’

Binnen en buiten de Rijksoverheid
De Rijksoverheid is nog geen afspiegeling van de samenleving, maar 
we zijn wel goed op weg, ziet Baks. ‘Als homoseksueel heb ik zelf 
ervaren hoe het is om niet tot de main stream van onze maatschappij 
te behoren’, vertelt hij. ‘Maar bij de Rijksoverheid voel ik me als een 
vis in het water. Mensen met allerlei achtergronden en signaturen 
krijgen hier de ruimte om zichzelf te zijn en zich inclusief te voelen. 
Daar heeft exclusief, of specifiek, beleid de afgelopen jaren bij 
geholpen.’
Naast een voorbeeldfunctie vindt Baks het ook de verantwoordelijk-
heid van de Rijksoverheid om zich door inkoopbeleid, met social 
return, in te zetten voor inclusie buiten de organisatie. ‘Ik zie tal-
loze inspirerende initiatieven bij verschillende ministeries om mij 
heen. Van een app waarmee je stuitende spreekkoren op de tribune 
kunt doorgeven, tot de begeleiding van ex-topsporters voor wie het 
moeilijk is hun tweede carrière op te starten. Zulke initiatieven  
kunnen we als Rijksoverheid steunen.’

In een perfecte wereld zou inclusiviteit normaal zijn, maar de harde 
waarheid is dat dat nog niet zo is. Daarom ziet Baks de ogenschijn-
lijke paradox van dit dilemma juist als twee begrippen die hand in 
hand gaan: ‘Inclusiviteit is het doel, exclusiviteit het middel’.

  Reageren? Ben Baks, b.baks@minocw.nl of 06 15 03 84 07
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Social impact bonds financieren sociale projecten 

Ruimte voor nieuwe  ideeën
Met geld en inzet van bedrijven innovatieve projecten opzetten om maatschappelijke 
problemen op te lossen. En als overheid pas afrekenen als dat lukt! Dat is in een 
notendop het principe van de social impact bond. De methode lijkt succesvol.

 Annemiek de Ruiter |  Optima Forma bv

 

De social impact bond (SIB) is een 
financieringsmethode die het 
risico, maar ook het rendement 

van maatschappelijke projecten bij private 
geldschieters legt. Elke SIB begint met een 
contract tussen een overheidsinstantie, 
de investeerder(s) en vaak ook de andere 
deelnemende partijen. Zij spreken af hoe ze 
een bepaald probleem gaan oplossen. Er is 
een duidelijk, in concrete cijfers gesteld doel. 
De investeerder financiert het project. De 
overheid betaalt de investeerder pas als het 
doel is bereikt. Het geld om de investeerder 
te betalen, houdt de overheid als het goed 
is ‘over’: het is de besparing die het project 
oplevert op bijvoorbeeld uitkeringen.

Innovatie
Tot nu toe zijn SIBs in Nederland vooral 
ingezet om mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. 
De eerste Nederlandse SIB startte in 2014 
in Rotterdam. Bij de Buzinezzclub krijgen 
jongeren zonder diploma’s een coach die 
hen helpt bij het opzetten van een eigen 
bedrijf of het vinden van een baan of 
opleiding. De gemeente wilde met deze 
SIB experimenteren of een intensievere 
begeleiding van jongeren zou leiden tot een 
beter resultaat. En dat is gelukt. Inmiddels 
heeft het Jongerenloket van de gemeente 
deze vorm van dienstverlening opgenomen 
in het ‘instrumentenhuis’; regulier ingekocht 
via een Europese aanbesteding. 
In Rotterdam loopt nóg een SIB, de Werkplaats 
Rotterdam Zuid, met als streven om in vijf jaar 
tijd 750 mensen aan een duurzame baan te 
helpen bij een van de bedrijven die deel nemen 
in de Werkplaats. Geselecteerde kandidaten 
krijgen meteen een arbeidscontract en ze gaan 
onder intensieve persoonlijke begeleiding aan 
de slag. Een wetenschappelijk onderzoek meet 

de effecten van deze innovatieve aanpak. 
Met de ervaringen die Rotterdam met de SIBs 
over arbeidsparticipatie heeft opgedaan, 
kijkt de gemeente nu ook naar toepassing 
in andere domeinen. Danielle Verhof 
(projectleider SIBs, gemeente Rotterdam): 
‘De kunst is om steeds vanuit het vraagstuk 
te redeneren wat er nodig is om een 
doorbraak te realiseren en hoe je daarin kunt 
samenwerken met partners. Een SIB is dan 
één van de samenwerkingsinstrumenten die 
we kunnen inzetten.’

Goed voorbereid naar buiten
In de eerste landelijke SIB, Werken na 
detentie, wordt geprobeerd om het aantal 
ex-gedetineerden met uitkeringen te 
verkleinen en de recidive te verminderen. 
Annemarie Buisman (Justitie en Veiligheid): 
‘De vernieuwende werkwijze van deze SIB 
– naast het financiële instrument – is dat 
een interventie start tijdens detentie en 
dat deze na detentie doorgaat. Om dit 
te bewerkstelligen is een intensieve 
samenwerking gestart tussen de 
dienst Justitiële Inrichtingen, 
uitvoerder WorkWiseDirect en 
gemeenten.’
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Social impact bonds financieren sociale projecten 

Ruimte voor nieuwe  ideeën

 

Bij deze SIB hoort een onderzoek naar de 
effecten van de aanpak. Buisman: ‘Voor een 
goede effectmeting heb je wel een bepaald 
aantal deelnemers nodig. We moesten dus 
een grote groep potentiele deelnemers 
vinden. Gedetineerden met een lange 
gevangenisstraf nemen vaak al deel aan een 
penitentiair programma of aan re-integratie-
activiteiten van de penitentiaire inrichting. 
Bij gedetineerden met een straf korter dan 
drie maanden is er te weinig tijd om een  
traject volgens deze SIB op te starten. 
Daarom is Werken na detentie gericht op  
gedetineerden met een straf van drie tot 
twaalf maanden.’ 

Geld maakt ook gelukkig
Volgens Eric Bouwsma (Dienst Justitiële 
Inrichtingen) is de kracht van Werken na 

detentie dat naar meer aspecten gekeken 
wordt dan alleen werk: ‘Werk is 

belangrijk, maar deze mannen en 
vrouwen lopen ook tegen andere 

dingen aan. Door hun delict en 
de gevangenisstraf is de kans 

groot dat ze hun baan, gezin 
en huis kwijtraken. Hoe meer 
problemen, hoe groter de 
kans dat ze na hun straf weer 
terugvallen in crimineel 
gedrag.’
De deelnemers aan Werken 
na detentie krijgen in de 
peniten tiaire inrichting 
bezoek van een coach. 

Die kijkt in persoonlijke 
gesprekken naar alle 

problemen die voor 
de gedetineerde een 
mogelijke belem-
mering vormen om 
na zijn of haar straf 

aan het werk te gaan. Bouwsma: ‘We 
horen van de deelnemers terug dat ze het 
fijn vinden dat ze met alles bij die ene 
contactpersoon terecht kunnen.’ 

Omzetten in geld
De resultaten van het onderzoek dat hoort 
bij Werken na detentie worden pas in 2021 
verwacht. Er is dus nog niet te zeggen of deze 
aanpak een succes is. Buisman: ‘We zien al 
wel mooie leerpunten. Zo willen we nog 
beter gaan samenwerken met de gemeenten 
en maatschappelijke partners. Als je het 
goed doet, begeleid je de deelnemers tijdens 
detentie, maar ook als ze weer vrij zijn en 
thuis de draad moeten oppakken.’
Bouwsma: ‘Maar de winst zit vooral in een 
nieuwe manier van denken. Wij zijn van 
nature niet gewend om ideeën om te zetten 
in geld. Een SIB dwingt je om te kijken of 
het resultaat de investering waard is. Dat 
geeft ruimte aan een nieuwe benadering 
van problemen. Dat hoeft trouwens niet 
altijd in een SIB te zijn. Zo denk ik nu na 
over een oplossing voor het feit dat mensen 
na detentie vaak enkele weken zonder geld 
moeten leven. Zelfs als ze een baan hebben, 
moeten ze nog een maand wachten op hun 
eerste salaris. Dat maakt ze kwetsbaar en 
vergroot het risico dat ze in oude gewoontes 
vervallen. Eigenlijk zouden ze naast hulp 
ook meteen middelen van bestaan moeten 
hebben. Dat kost geld, maar kan een 
investering zijn die maatschappelijk heel  
veel oplevert.’

  Eerste evaluatie van Werken na detentie 
op de website van het Wetenschappelijk 
Onderzoek- en Documentatiecentrum:  
http://bit.ly/SIB-Detentie.

   www.rotterdam.nl/werken-leren/sib

‘Het is aan de gemeente 
om de  middelen die zij hebben 

zo efficiënt mogelijk in te zetten en 
op die manier zoveel mogelijk mensen 
uit de bijstand te krijgen. Als blijkt dat 

een samenwerking met private partijen 
daaraan bijdraagt, dan juich ik dat toe.’

 
Minister Wouter Koolmees van SZW, in antwoord op  
Kamervragen van Jasper van Dijk (7 februari 2018)
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‘We moeten ons 
niet blindstaren 

op inkoop’
Hoogleraar aanbestedingsrecht Pieter Kuypers  

over social return
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Inkoopopdrachten lijken misschien ideaal om sociale doelen te 
bewerk stelligen, maar hoogleraar aanbestedingsrecht Pieter 
Kuypers wijst op de beperkingen van inkopen met als nevendoel 
social return. Hij vindt dat de Rijksoverheid nog meer en vooral ook 
andere mogelijkheden kan benutten.

 Pascal Lemaire |  Ingmar Timmer

Niet dat Pieter Kuypers tégen het predicaat social 
return is. Sterker: de hoogleraar aanbestedings-
recht van de Radboud Universiteit, en partner bij 

het advocaten- en notarissenkantoor AKD, vindt dat de 
overheid mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op 
alle mogelijke manieren moet stimuleren. ‘Of het nu gaat 
om vluchtelingen, mensen die langdurig in de Wajong 
zitten, of herintredende moeders: iedereen verdient een 
plek in de maatschappij.’ 
Maar Kuypers verbaast zich wel over de focus die er ligt 
op het behalen van sociale doelen in relatie tot zijn 
eigen vakgebied: aanbestedingen. ‘De Rijksoverheid 
zou nog effectiever zijn als ze maatschappelijke doel-
stellingen breder oppakt dan alleen bij inkoop’, meent 
hij. ‘We hebben met de BV Nederland een veel grotere 
gereedschapskist.’

Zegt u dat sociale doelen niet goed 
samengaan met aanbestedingen?
‘Nee, dat zeg ik absoluut niet. Het 
punt dat ik wil maken, is dat men 
zich op dit onderwerp niet moet 
blindstaren op inkoop: waarom zou 
je het realiseren van sociale doelen 
vooral daarop gooien? De overheid 
kan bijvoorbeeld ook subsidies of  
convenanten inzetten, waarbij bepaalde afspraken  
tussen overheid en bedrijfsleven worden vastgelegd,  
en kan dus voor een bredere aanpak kiezen. Ik krijg het 
idee dat de gereedschapskist onvoldoende wordt benut 
en op elkaar is afgestemd. Inkoop kent zijn beperkingen. 
Een voorbeeld: je hebt een nieuw wagenpark nodig en 
wilt 15.000 dienstauto’s aanschaffen. Dan mag je aan 
de fabrikant niet vragen of hij ervoor kan zorgen dat de 
helft van zijn fabrieksmedewerkers bestaat uit mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt of gehandicapten. 
Terwijl je zoiets misschien als overheid wel kan stimule-
ren. Maar het mag niet, want volgens het aanbestedings-
recht moeten de werkzaamheden rechtstreeks met de 
specifieke opdracht te maken hebben. Bovendien doen 
veel Nederlandse ondernemingen niet mee aan aan-
bestedingen, bijvoorbeeld omdat zij producten maken 
die de overheid niet gebruikt, terwijl zij wel kunnen 

zorgen voor social return. Ik pleit in het algemeen voor 
een straf appel van de overheid op het bedrijfsleven: zorg 
ervoor dat je je maatschappelijk verantwoord gedraagt. 
Ook als je niet meedoet aan aanbestedingen van de 
overheid.’

Als we ons dan toch richten op aanbestedingen: hoe kunnen 
overheidsinstellingen de aanpak van social return verbeteren?
‘Door ten eerste realistisch te zijn en je vooraf goed af 
te vragen welke sociale doelen gerealiseerd moeten en 
kunnen worden bij een aanbesteding. Ik merk dat er te 
makkelijk wordt gedacht: oh ja, we moeten ook nog iets 
doen met het halen van een quotum. Denk eerder na 
over je doelen, doe gedegen marktonderzoek. Zo moet 
ik weleens lachen als ik een aanbesteding zie voor een 
grote accountantscontrole. Op zich ben ik niet tegen 

contractbepalingen over social 
return, maar als ik dan lees dat 

bijvoorbeeld tien procent van 
het werk moet worden gedaan 

door mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt, terwijl 

je als accountantskantoor 
ingewikkelde financiële 

derivaten van de overheid moet 
doorrekenen, dan doe je niemand 

een plezier. De intentie is misschien goed, maar houd 
niet coûte que coûte vast aan een minister die zegt dat je een 
bepaald getal moet halen. Ga dus voor maatwerk.’

Waarom wordt er te weinig maatwerk gevraagd en geleverd?
‘Omdat daar uiteindelijk toch niet de prioriteit ligt. Er 
moeten op de eerste plaats 15.000 dienstauto’s komen; 
dat is het primaire doel. Dan raakt social return op de 
achtergrond. En daar komt dus bij dat inkoop en het 
realiseren van sociale doelen soms een ingewikkelde 
combinatie vormen: als de auto’s uit Duitsland of 
Frankrijk komen, dan kun je niet verlangen dat tijdens de 
fabricage mensen worden ingezet die een afstand hebben 
tot de Nederlandse arbeidsmarkt. Van de importeur 
kun je wel social return vragen, maar zijn aandeel in de 
opdracht is beperkt, en daarmee ook zijn mogelijkheden. 
Nogmaals, vooraf creatief zijn en goed onderzoek doen. 

‘We hebben met 
de BV Nederland 
een veel grotere 

gereedschapskist’
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Zorg er dan bijvoorbeeld voor dat mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt ieder jaar de winterbanden 
vervangen. Je koopt dus niet alleen 15.000 dienstauto’s, 
maar tegelijkertijd ook de aftersalesservice en het 
onder houd voor de levensduur van de auto. Daar is in dit 
voorbeeld waarschijnlijk meer ruimte voor het inzetten 
van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
Dan help je al weer mensen aan een baan.’

Zijn aanbestedingsregels voor veel bedrijven te complex?
‘Nee, zeker niet. Aanbestedingen zijn goed te begrijpen als 
je de algemene beginselen van aanbestedingsrecht goed 
vasthoudt – gelijkheid, non-discriminatie, transparantie, 

wederzijdse erkenning, proportionaliteit, en effectieve 
mededinging. De detailregels zijn er vooral om deze 
beginselen te waarborgen. Je moet het uiteindelijk ook 
gewoon doen. De eerste paar keer is het voor bedrijven 
misschien ingewikkeld, maar daarna komt het succes 
vanzelf als je voldoende focus hebt en houdt op het 
winnen van overheidsopdrachten. Incidenteel meedoen 
heeft vaak niet zoveel zin.’

Waar ziet u nog meer ruimte voor verbetering als het gaat om social 
return? 
‘De overheid heeft boetes ingesteld voor bijvoorbeeld 
de banenafspraak: als je niet voldoende mensen aan 
de slag helpt, kun je beboet worden. Dat koppelt de 
overheid aan een minimumpercentage. Dat vind ik een 
verkeerd signaal. Ik zou het omdraaien: hanteer een 
beloningssysteem. Probeer bedrijven en overheden te 
belonen als ze bóven een bepaald minimum komen. 
Zo daagt de overheid bedrijven echt uit na te denken 
over social return. Laat de overheid daarnaast ruimte 
inruimen voor creativiteit: tot 80.000 euro (diensten en 
leveringen) of 1.000.000 euro (werken) kan de overheid 
een aparte, onderhandse opdracht in het kader van 
een grotere opdracht gunnen. Waarom deze zogeheten 
percelenregeling niet ook gebruiken voor social return, 
bijvoorbeeld voor kleinere proefprojecten? Ik mis 
een streven om de percelenregeling meer in te zetten 
voor innovatieve en andere secundaire doelen bij het 
aanbesteden. Ook sociale doeleinden kunnen zo worden 
gediend. Daarmee ga je niet per se de wereld verande-
ren, maar ik denk dat het sowieso bijdraagt aan een 
socialer Nederland.’

Na een Kamermotie heeft staatssecretaris Van Ark onlangs besloten 
dat alle banen die via inkoop gerealiseerd worden, ook mogen 
meetellen voor het banenquotum van de overheid. Wat vindt u 
daarvan?
‘In wezen komt dat neer op husselen met cijfers. Je 
helpt niet méér mensen met een arbeidsbeperking aan 
een baan. Er wordt alleen anders geteld. Stel: de over-
heid huurt duizend mensen in, waarvan honderd een 
afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dat wil nog steeds 
niet zeggen dat ze in dienst zijn van de overheid. De 
bedoeling was dat werkgevers, ook de Rijksoverheid, een 
quotumregeling zouden krijgen. En díe moet je uitein-
delijk stimuleren. Wat dat betreft is dit geen stimule-
ringsmaatregel maar een andere optelregel. Laten we 
vooral naar de noden van de mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt kijken, en minder naar administratieve 
rekenregels. Anderzijds moeten ook ondernemers zich 
het lot van de moeilijkere gevallen op de arbeidsmarkt 
aantrekken als onderdeel van een eigen maatschappelijke 
verantwoordelijkheid die iedereen heeft, ook zonder 
aanbestedingen met de eis van social return.’ 

     Dossier Social Return bij Pianoo, expertisecentrum 
aanbesteden: http://bit.ly/social-return  

‘Oh ja, we moeten ook nog 
iets doen met het halen van 
een quotum’

Social Return via inkoop
Social return is primair bedoeld om personen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen te 
geven op werk. Overheden vragen bij grote op-
drachten aan hun leveranciers om deze doelgroep 
meer kans te geven binnen hun organisatie, indien 
zij een overheidsopdracht uitvoeren. Social return 
wordt vaak in een contract opgenomen in de vorm 
van een eis: laat bijvoorbeeld vijf procent van het 
werk uitvoeren door mensen uit de doelgroep. 
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tips om  
meer mensen te 

 laten meedoen
 

Iemand met een afstand tot de 
arbeidsmarkt aannemen en begeleiden? 

Beleidsmedewerker Petra Baks (BZK) zet 
zich in voor de banenafspraak, ze zit zelf 

door een spierziekte in een rolstoel en weet 
als geen ander waar je op moet letten.  

Vijf tips – én een bonus – van een 
ervaringsdeskundige.

 Jorieke van der Geest |  Rijksoverheid/Bas Kijzers

1 Praten over? Praat mét!
‘Vaak zijn mensen een soort van ‘bang’ voor 

mensen uit de doelgroep. Ze vinden het bijvoorbeeld 
ingewikkeld om te bedenken wat ze wel of niet kunnen 
zeggen of vragen. Wees gerust: iemand met een 
arbeidsbeperking heeft al langer met die beperking te 
maken en is vaak prima in staat mee te denken. Ga open 
met elkaar in gesprek en ontdek wat je van elkaar nodig 
hebt en wat je elkaar kunt brengen.’

2 Stap over je vooroordelen heen
‘Als mensen over een beperking horen, plakken ze 

daar onbewust een bepaald stigma op van de ergste kant 
van het spectrum. Zoals bij iemand met het syndroom 
van Down. Er zitten veel gradaties tussen de mensen 
die je bij Johnny de Mol op tv ziet en de lichtste variant. 
Maak de beperking niet groter dan die is. De doelgroep 
van de Banenafspraak is zeer breed en divers. Van hoog-
opgeleiden met een fysieke beperking tot mensen met 
een verstandelijke beperking en alles wat daar tussen zit. 
Leer iemand gewoon kennen.’

3 Buig mee
‘Niet iedereen uit de doelgroep vindt snel en 

makkelijk zijn draai in de werkomgeving. Heb geduld 
als iets niet meteen lukt. Creëer een veilige omgeving 
waarin iemand zichzelf kan zijn en ruimte heeft om 
zich te ontwikkelen. Een vertrouwenspersoon, coach of 
werkbegeleider als laagdrempelig aanspreekpunt is heel 
belangrijk.’

4 Investeer in draagvlak 
‘Werk samen aan begrip binnen je organisatie of 

afdeling. Collega’s hoeven geen uitgebreide medische 
geschiedenis van iemand te kennen, maar je kunt hen van 
tevoren wel op hoofdlijnen inlichten. Natuurlijk altijd in 
samenspraak met de nieuwe collega.’

5 Zorg dat je alles op orde hebt
‘Check vooraf bijvoorbeeld de toegankelijkheid; 

is het invalidentoilet bereikbaar of wordt het gebruikt 
als rommelhok? Regel de administratie; werken met 
iemand met een arbeidsbeperking geeft extra financiële 
rompslomp. Je hoeft niet alles zelf te bedenken en doen. 
Leg contact met de hulppunten binnen je organisatie.’

+ Bonustip: Doe normaal
‘We hebben allemáál onze eigenaardigheden. 

Doe dus normaal. Als we elkaar de vraag zouden stellen 
‘Waar ben jij slecht in?’, dan heeft iedereen wel iets. Of 
dat nou lopen of breien is. Kijk niet naar de beperking, 
maar naar de versterking.’

    Petra Baks, beleidsmedewerker Wet Banenafspraak  
bij het ministerie van BZK: 06 29 05 63 40 en/of  
petra.baks@minbzk.nl

‘Leer iemand 
gewoon
kennen’

5+
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   M

ike Bink

Nour en Hans
Rehaab Al Khazraji (1973)

Fotografie, 2015

Locatie: ministerie van SZW,  
Den Haag

Op de vijfde etage van de Resident kijk je recht in 
de ziel van twee mensen: Nour en Hans. Met de 
sprekende zwart-witportretten die de Irakese 
Rehaab Al Khazraji van hen maakte, wil hij de 
kwetsbare kant van mensen laten zien. De ware 
aard, ook al heeft die meerdere gezichten.
Nadat Al Khazraji ruim tien jaar geleden naar 
Nederland vluchtte, vond hij in het asielzoekers-

centrum een welkome afleiding in het foto - 
 gra feren  met zijn mobiele telefoon. Pas toen  
hij in 2011 met zijn gezin in Winterswijk ging 
wonen, kocht hij een fotocamera. Drie jaar 
geleden maakte een geslaagde crowdfundings-
actie van de Winterswijkse Weekkrant de 
aanschaf van een professionele camera 
mogelijk. 

Voor vragen en advies over kunst en de realisatie ervan kun je terecht bij de kunstadviseurs Rijksoverheid   kunst@rijksoverheid.nl 
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