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WERKTOP
RIVIERENLAND

‘WERKTOP
helpt ondernemer’

‘Direct contact
werkt’

‘Prettig Gesprek
breekt ijs’

‘Trots op
ondernemers’

SAMEN NAAR EEN DUURZAME ARBEIDSMARKT

De Matches
Gamma: twee nieuwe krachten
na supersnel schakelen
Toen Frits Klok, bedrijfsleider van Gamma Tiel, een
caissière voor overdag zocht, besloot hij het eens via de
WERKTOP-aanpak te proberen. “Via de normale kanalen
lukte het niet en studenten kunnen ook niet overdag. Er
was best enige terughoudendheid binnen het bedrijf, maar we waren aangenaam
verrast door de kwaliteit van de kandidaten.” Zozeer zelfs, dat bij Gamma nu twee
mensen via WERKTOP werken, achter de kassa en bij de balie. “In het ‘Prettig
Gesprek’ ontmoetten we verschillende mensen met een open houding die er echt
voor wilden gaan. Dat is belangrijk, want je moet contact met onze klanten durven
en willen maken. Een uitstekende voorselectie van de relatiemanagers, en dat binnen een week!” Gamma biedt de nieuwe collega’s parttime contracten. “Ik vind
het heel positief dat de gemeente daarvoor openstaat. Eerder hield ik de boot af
omdat ik dacht dat het alleen fulltime kon, dat kan ik niet waarmaken. Terwijl het
juist belangrijk is dat mensen aan de slag kunnen en ritme krijgen.” Klok raadt andere ondernemers met wervingsproblemen zeker aan eens contact op te nemen.
“Met de goede begeleiding en voorselectie, en de snelheid van schakelen, maakt
de WERKTOP-aanpak het je makkelijker.”
Frits Klok en caissière Jill Diepenbroek.

“Bij een ‘Prettig Gesprek’ kijken ze open naar wie je bent, je kunt jezelf blijven.
Ik ben supertrots dat ik zo een baan heb gevonden en blij dat Gamma
Ditsy van Arkel (50), Gamma
mensen van verschillende leeftijden een kans geeft.”

Zelfstandig digitaliseringsteam bij gemeente Tiel
De organisatie
Sinds 2013 heeft de gemeente Tiel toestemming om volledig
digitaal te werken. Om de organisatie optimaal te faciliteren
moest daarvoor het laatste deel van het papieren archief
digitaal gemaakt worden. Toen relatiemanager Linda van Swaaij
daarvan hoorde, bood zij direct aan mensen te vinden die het
archief klaarmaken voor digitalisering door een extern bedrijf.
Projectleider Gerda Stolk van de gemeente Tiel: “We hebben
mensen nodig die zelfstandig en voortvarend aan de slag gaan.
Wij zijn er niet voortdurend bij en het hele project moet eind dit
jaar afgerond zijn.” Via een ‘Prettig Gesprek’ kreeg Gerda kandidaten voorgesteld. “Zo’n groepsgesprek was voor ons ideaal.
Kandidaten voelden zich daarin meer op hun gemak, ze zijn vaak
toch nerveus. Bovendien zochten wij een team van drie. Het
was dus prettig dat we ook de interactie konden zien.” Het project loopt inmiddels naar volle tevredenheid. “Als gemeente wil
je sowieso het goede voorbeeld geven, maar los daarvan zijn er
gewoon veel gekwalificeerde mensen in de bijstand die dolgraag

aan de slag gaan. Ik tip dan ook collega’s van andere afdelingen
en zelfs andere gemeenten om daarvan gebruik te maken.”
De kandidaat
Toen Heidi werd uitgenodigd voor een ‘Prettig Gesprek’ bij de
gemeente, greep ze die kans meteen aan. “Ik ben bijna een jaar
werkloos geweest, en in het begin voelde ik me aan mijn lot
overgelaten. Je schrijft voortdurend brieven maar hoort nooit
wat, ook niet van de instanties. In het ‘Prettig Gesprek’ werd
goed uitgelegd wat voor werk het was en kon ik laten zien dat
ik het graag wilde doen. En het bevalt heel goed. Het is geen
moeilijk werk, maar wel belangrijk dat het zorgvuldig gebeurt.
En we kunnen als team zelf bepalen hoe we het werk indelen,
dat maakt het afwisselender. Het was in het begin even wennen
om in het ritme te komen, maar ik heb er plezier in en ben heel
blij dat ik aan het werk ben.”

WERKTOP-aanpak: zorgvuldig (op)bouwen
De gemeente West Maas en Waal was begin 2014 de eerste gemeente in de arbeidsmarktregio Rivierenland die de
WERKTOP-aanpak toepaste. De pilot werd ontwikkeld in
nauwe samenwerking met Werkgevers Adviespunt Rivierenland. De methodiek bleek zo succesvol dat de gemeenten Tiel
en Neerijnen na de zomer van 2014 enthousiast aansloten. En
dat tekent de WERKTOP: niet de plannen of processen, maar
de resultaten uit de praktijk overtuigen gemeenten, ondernemers en kandidaten om mee te doen.
Elke lokale situatie en elke ondernemer heeft zijn eigen uitdagingen, waar relatiemanagers op inspelen. In iedere nieuwe
gemeente wordt de werkwijze verder verfijnd. Per 1 april
2015 heeft ook de gemeente Neder-Betuwe zich aangesloten.
En sinds 1 juni doet UWV Rivierenland als eerste UWV-ar-

beidsmarktregio
in Nederland
mee. En daar
stopt het niet.
Op voorspraak
van de vier gemeentelijke koplopers wordt de WERKTOP-aanpak de basis voor de werkwijze van Werkzaak Rivierenland.
Dit is het nieuwe wettelijk verplichte Werkbedrijf in onze
regio, een samenwerkingsverband van de gemeenten Buren,
Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel, UWV, Lander
werk & participatie en het Werkgevers Adviespunt Rivierenland. Met de WERKTOP-aanpak wordt een grote stap gezet
om de belofte van Werkzaak Rivierenland, ‘De zaak met hart
voor werk’, waar te maken.

“Het was mooi om te zien hoe de relatiemanagers kandidaten stimuleren
om het beste van zichzelf te laten zien.”
Peter van de Sandt, Van de Sandt Construction

Van de Sandt: het beste uit iemand halen
later een kleiner ‘Prettig
Gesprek’ geweest met een
voorselectie gericht op
onze behoeften. Ik vind
dat je je als ondernemer in
moet zetten voor de maatschappij. Vaak kun je wel werk vinden
dat iemand met afstand tot de arbeidsmarkt kan doen, waardoor een vaste kracht zijn handen vrij heeft. Zo kun je het beste
uit iemand halen, terwijl het ook goed is voor je bedrijf.”

Peter van de Sandt en Stefan Boudewijn.

De ondernemer
Peter van de Sandt, directeur van Van de Sandt Construction,
hoorde voor het eerst van de WERKTOP-aanpak tijdens een bedrijfsbezoek van OndernemersVereniging Neerijnen. “Dat klonk
als muziek in de oren, dus toen wilde ik wel eens weten hoe
de werkelijkheid is.” Van de Sandt was gastheer van een groot
‘Prettig Gesprek’ in januari. “Het was mooi om daar te zien hoe
de relatiemanagers kandidaten stimuleren om het beste van
zichzelf te laten zien. En daar is soms echt wel wat begeleiding
bij nodig. Omdat ik meer focus wilde is er voor mijn bedrijf

De kandidaat
“Ik ben timmerman, hout is mijn lust en mijn leven,” vertelt
Stefan Boudewijn. “Twee jaar geleden werd ik ontslagen omdat
het slecht ging bij het bedrijf waar ik werkte. Ik heb wel 400
aannemers gebeld, maar niemand had werk. Ik was dan ook blij
met de kans om mee te doen aan een ‘Prettig Gesprek’, ik wilde
alles aanpakken.” De vorm verraste Stefan. “Het is vreemd dat
er meer mensen bij zo’n gesprek zijn, aan de andere kant breekt
het het ijs, met een 1-op-1 sollicitatie voel je je zo bekeken.
En het is belangrijk dat je je voordoet zoals je echt bent, dat
bedrijven weten wat ze aan je hebben.” Het potentieel van
Stefan werd door Van de Sandt Constructions opgemerkt en hij
doet nu timmerwerk en helpt bij standbouw. “Het is wennen,
het is soms heel druk en dan weer rustiger. Ik hou van druk op
de ketel, kan niet stilzitten en presteer dan het beste. Ik vind
het belangrijk het bedrijf goed te leren kennen. Je bescheiden
opstellen, kijken en veel leren, dat is mijn uitgangspunt.”

Relatiemanagers Ronald de Bruijn en Germaine Deekman.

Tientallen ondernemers in Rivierenland is het al overkomen:
onverwacht een relatiemanager op de stoep om te vragen:
‘Heeft u werk?’. “Als gemeente komen we achter ons bureau
vandaan en verdiepen we ons in wat ondernemers nodig hebben,” vertelt relatiemanager Ronald de Bruijn. “De arbeidsmarkt is steeds dynamischer en wij sluiten daarbij aan. Ik vind
het ontzettend leuk om te horen wat er bij ondernemers speelt
en laat hen graag de kansen van de WERKTOP zien.”
Het WERKTOP-team gaat actief op zoek naar een goede match
tussen ondernemer en kandidaat. Relatiemanager Germaine
Deekman: “Wij gaan uit van de talenten van kandidaten en zitten regelmatig met hen aan tafel. Daardoor leer je iemand kennen en weet je wie bij welk bedrijf zou kunnen passen.” “Soms
lijkt iemand op basis van een profiel niet geschikt, maar weten
wij dat de persoonlijkheid en motivatie wel aansluit bij een bedrijf,” vult Ronald aan. “Wij geven hen dan de kans zich bij de
ondernemer te presenteren tijdens een ‘Prettig Gesprek’. Terwijl
ze in een normale procedure misschien op de stapel afwijzingen
zouden komen.”
‘Prettig Gesprek’
Bij het ’Prettig Gesprek’ zitten vijf tot zeven kandidaten tegelijk
aan tafel met één of twee ondernemers. Ronald: “Efficiënt voor
de ondernemer, het scheelt enorm veel tijd. En kandidaten hebben steun aan elkaar om zich goed te presenteren. Het is een
voorrecht om te kunnen zien wat er opbloeit door direct contact.” Germaine: “Ondernemers hebben vaak onterecht nog het
beeld dat er iets mis is met mensen uit de bijstand. Ze zijn altijd

positief verbaasd over de motivatie, capaciteiten en talenten
van kandidaten en zetten vaak hun netwerk in om mensen te
helpen. Het mooiste is dat de kandidaten zélf degenen zijn die
ondernemers overtuigen. Zo heeft pas iemand die begon op een
tijdelijke werkervaringsplek, onverwacht een contract gekregen.
De ondernemer was zo tevreden dat hij de man niet meer wilde
laten gaan.”

Relatiemanagers:
“Uit direct contact
ontstaan mooie dingen”
Maatwerk en nazorg
Maatwerk is essentieel bij de WERKTOP-aanpak. Ronald: “We
gaan met ondernemers in gesprek over wat zij nodig hebben.
Er is niet altijd een vacature, maar wel bijna altijd werk. Soms
ontstaan zo nieuwe ideeën, bijvoorbeeld als managers zich realiseren dat ze voor een tijdelijk project best extra handen kunnen
gebruiken, ook parttime.” Elke match heeft een eigen dynamiek,
vertelt Germaine. “We kunnen zoveel tijd investeren als nodig is,
we willen een duurzame relatie opbouwen met de ondernemer.
Per keer bekijken we daarnaast of bijvoorbeeld opleidingen of
jobcoaching nodig zijn.” De aanpak ontwikkelt zich voortdurend.
Ronald: “We houden contact na alle ‘Prettige Gesprekken’ en
matches, en verbeteren onze werkwijze steeds verder aan de
hand van de feedback van ondernemers en kandidaten.”

WERKTOP bewezen effectief
De Universiteit van Tilburg heeft onderzoek gedaan naar de WERKTOP-aanpak in verschillende gemeenten. Daaruit bleek dat de werkwijze heeft geleid tot het betrekken van meer ondernemers die
werk en werkervaringsplaatsen willen bieden aan mensen uit de bijstand. Ook is er meer uitstroom
en meer zelfvertrouwen en een proactieve houding van werkzoekenden, in vergelijking met een controlegroep die niet aan de WERKTOP-aanpak deelnam.
Hoogleraar Nicolette van Gestel, leider van het onderzoek en kroonlid van de SER: “De opgave van gemeenten om mensen aan het werk te helpen is onhaalbaar zonder de medewerking van ondernemers.
Praktisch maatwerk zoals de WERKTOP-aanpak biedt, is daarbij belangrijk. Met name het persoonlijk
contact in het ‘Prettig Gesprek’ doet het hem. Er zijn overal ondernemers die werkzoekenden uit de
bijstand een kans willen bieden. En kandidaten raken gemotiveerd van een echte kans op werk.”
Het volledige onderzoeksrapport is te vinden op www.werktopwerkt.nl.

De WERKTOP-aanpak
Sinds 2014 werkt een deel van Rivierenland met een vernieuwende arbeidsmarktaanpak: de WERKTOP. In die aanpak staan de
wensen, mogelijkheden en talenten van ondernemers en kandidaten (werkzoekenden) centraal. Via persoonlijk contact matcht
de WERKTOP ondernemers en kandidaten, met als doel een duurzame (arbeids)relatie. De aanpak is maatwerk, waarin vaste
procedures overboord zijn gezet en de focus ligt op wat er écht nodig is. Wethouder Bert van Swam van de gemeente West
Maas en Waal en Cees van Oostrum, kwartiermaker Werkzaak Rivierenland en manager Werk, Inkomen en Zorg gemeente Tiel,
stonden aan de wieg van de aanpak in Rivierenland.

> Unieke werkwijze?
Bert: “Ik hoorde van de aanpak in Groesbeek, en de manier van duurzaam contact maken met ondernemers sprak me direct aan. Ik hou van dingen proberen, daar leer je van, en wilde kansen creëren voor
onze lokale ondernemers. Bij het eerste overleg bleek dat de betrokkenheid van de ondernemers groot
was. We hebben het breder aangepakt en een ‘Lokaal Sociaal Akkoord West Maas en Waal’ gesloten.
Het verbeteren van het ondernemersklimaat en het vergroten van de werkgelegenheid gaan daarin
samen, met de WERKTOP-aanpak als kern.”
Bert van Swam,
wethouder gemeente
West Maas en Waal

Cees: “Door de wens van de ondernemer als uitgangspunt te nemen bedien je bedrijven én kandidaten
beter. Voorheen gingen werkcoaches aan de slag met de top twintig van kandidaten en de rest hoorde
niets. Als je een goede oplossing voor de ondernemer wil leveren moet je je héle kandidatenbestand
goed kennen en investeer je dus in iedereen.”

> Mooiste ervaring?
Bert: “Dat er nieuwe en verrassende dingen gebeuren. Mensen zonder werk in onze regio schreeuwen niet graag van de daken wat ze nodig hebben, terwijl je het van je netwerk moet hebben. In de
WERKTOP durven ze dat wel. En als ondernemers eenmaal doorhebben dat de aanpak flexibel is, komen ze zelf met innovatieve ideeën, zoals een dienstverband ‘delen’ met meerdere ondernemers met
seizoensarbeid.”

Cees van Oostrum,
Manager Werk,
Inkomen en Zorg
gemeente Tiel

Cees: “Ik zat bij een ‘Prettig Gesprek’ waar een kandidate vol vuur vertelde hoe ze voorheen cosmetica
verkocht. Een ondernemer in mobiele telefonie zei: ‘Als je zó kunt verkopen, kun je ook mijn producten
verkopen, ik ga je opleiden.’ Die mensen hadden elkaar zonder ‘Prettig Gesprek’ nooit gevonden.”

> Ontzorgen?
Bert: “Iedereen kan iets toevoegen aan een bedrijf, ook bij wijze van spreken twee uur in de week. Ondernemers moeten zich geen zorgen hoeven maken om wat er gebeurt als een match niet lukt of een
kandidaat terugvalt. Wij zorgen dat ze rustig kunnen kijken wie er past binnen het bedrijf. Klikt het, dan
grijpt de ondernemer die kans met een contract.”
Cees: “Wil je mensen van uitkering naar werk leiden, dan heb je een goede relatie met ondernemers
nodig. We kijken nadrukkelijk naar de middellange termijn en bouwen aan een basis voor goede dienstverlening. Uiteindelijk moet het zo zijn dat een ondernemer die ‘s ochtends een probleem ontdekt op
personeelsgebied eerst ons belt in plaats van het uitzendbureau.”

> Ambities?
Bert: “Dit jaar zijn andere gemeenten en het UWV in Rivierenland aangesloten, en de aanpak is de basis
voor de dienstverlening in Werkzaak Rivierenland in 2016. Het enthousiasme van het team en de resultaten trekken anderen over de streep, daar ben ik trots op.”
Cees: “De WERKTOP-methodiek moet in Werkzaak Rivierenland geborgd worden. We willen de dienstverlenende organisatie zijn die de ondernemer nodig heeft. Daarvoor gaan we alle medewerkers opleiden en zorgen dat ze de middelen krijgen die ze nodig hebben om ondernemers én kandidaten optimaal
te helpen.”

Resultaten WERKTOP Rivierenland tot juni 2015

162

349

Ondernemers betrokken bij de
WERKTOP-aanpak in Neder-Betuwe
Neerijnen, Tiel en West Maas en Waal.

85

Kandidaten zijn regulier geplaatst
(loon van de ondernemer).

Kandidaten zijn via re-integratie
op de werkvloer bij een
ondernemer aan de slag.

Meer weten over de WERKTOP-aanpak?
Neem contact op met onze projectleiders/relatiemanagers
Rens Kézér - 06 1830 4900 of Linda van Swaaij - 06 4290 2245

Hoe u simpel
125.000 banen creëert

WWW.WERKTOPWERKT.NL
Voor achtergrondinformatie, filmpjes en
publicaties over de WERKTOP-aanpak.

Bert: ‘Waarom heb jij een banaan in je oor, Ernie?’
Ernie: ‘Dat is tegen de krokodillen, Bert’.
Bert: ‘Maar Ernie, er zijn hier toch helemaal geen krokodillen?’
Ernie: ‘Zie je dus hoe goed het werkt?’
Je zou het misschien niet zeggen, maar deze ‘banaanredenering’
van Bert & Ernie heeft alles te maken met 125.000 nieuwe banen,
efficiënt werken en de WERKTOP.

!

Lees de column van Richard Engelfriet met de
simpele oplossing voor het lastige banenprobleem
op: www.werktopwerkt.nl/index.php/blog
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Richard Engelfriet is auteur van het boek
Zo simpel kan het zijn – 30 simpele oplossingen
voor lastige problemen

