
Schriftelijkt inbrtng rondetjaftelgtsprtk Evaaelِـatt aan det Paartcipattetj’ 20 ftbrِـari 2020

Inleiding
Sindes htj najaar aan 2014 jrttde ik op aels "commissaris” aan htj projtcj EOp naar det 100.000 bantn’ 
aoor det ctnjraelt ondetrntmtrsorganisatts.  aj deot ik samtn mtj ttn keltin, maar mooi jtam. Wt 
zttttn tr ons aoor in om ondetrntmtrs jt oatrjِـigtn deaj htj zinaoel is om mtnstn mtj 
arbtidesbtptrking in deitnsj jt ntmtn.

Vanaf stpjtmbtr 2019 btn ik ofcittel btnotmde deoor det sjaajsstcrtjaris aan SZW joj "inspirajor" 
aan oatrhtidesetrkgtatrs.  it jaak atrrichj ik mtj htjztelfdet hitrboatn gtnotmdet jtam.  otel is om 
det achjtrbelijatndet brtdet oatrhtide aelsnog jt inspirtrtn hِـn deotel j.o.a. Bantnafspraak jt deotn 
bthaeltn.

Participatiewet
Voor ik detzt roeleltn krttg, etrkjt ik joj 2014 aels deirtcjtِـr bij det ABU (tn joj 2016 aels aoorzitttrr. Ook 
in deit roel eas ik btjrokktn bij deiscِـssits oatr ttn gotde etrktndet arbtidesmarkj, ondetr andetrt det 
partcipattetj.  t hoorziing rondeom det qِـojِـmetjbbantnafspraak htrinntr ik mt nog httel gotde. 
Vrijetel aelelt organisatts eartn btzorgde: det deotelgrotp eas jt naِـe gtjtktnde tn det proctdeِـrts jt 
motielijk.  otelgrotpatrjtgtneoordeigtrs maakjtn zich grojt zorgtn deaj ateltn mtj ttn btptrking 
achjtrin det rij zoِـdetn komtn. Ondeanks deaj zij bijaoorbttelde deoof of belinde eartn, pasjtn zt immtrs 
nitj in det detfnitt aan htj deotelgrotprtgisjtr.  it zorgtn zijn etel ِـijgtkomtn.  t deotelgrotp is ook jt 
naِـe gtdetfnittrde. Htelt grotptn mtnstn mtj ttn arbtidesbtptrking of andetrszins ttn afsjande joj det
arbtidesmarkj htbbtn zo nog mindetr jotgang joj etrk gtkrtgtn.

Ik htb det hoop ael eaj elajtn aartn deaj det partcipattetj traoor kan zorgtn deaj aelelt mtnstn mtj ttn 
afsjande joj det arbtidesmarkj op ttn gtelijkt manitr jotgang zoِـdetn krijgtn. Gtmttnjtn krtgtn detzt 
jaak in handetn, maar motsjtn htj mtj mindetr gtelde tn mtj mindetr traaring deotn. Gtaoelg: htj eitel 
etrde op atelt peltkktn sjttdes opnitِـe ِـijgtaondetn. Voor etrkgtatrs, pِـbelitk of oatrhtide etrde htj 
nitj makktelijktr tn deotelgrotptn etrdetn deaadeetrktelijk nitj oatrael gtelijk bthandetelde.

Ervaring
Laaj ik mtj htj gotdet nitِـes btginntn.  t bantnafspraak eloopj bij htj btderijfseltatn aoorjrtftelijk. 
Ook in det elaajsjt jrtnderapporjagt (detrdet kearjaael 2019, gtpِـbelicttrde op 27 janِـari j.el.r zitn et ettr
ttn rِـimt aoorsprong (mttr dean 10.000 bantnr op det deotelsjteleling.  ij gaaj nِـ ael aijf jaar in deij 
jtmpo deoor. vr is gttn tchjt rtdetn jt btdetnktn deaj deij jtmpo pelojsteling af zael ntmtn (afgtzitn aan 
ttn nitِـet tconomischt crisis of ttn jtkorj aan kandeideajtnr.  aj hadedetn tr oatrigtns nog mttr 
kِـnntn zijn aels det deitnsjatreltning btjtr eas gtettsj tn tr mttr kandeideajtn btschikbaar eartn 
gtettsj. Vttel btderijatn zijn afgthaakj omdeaj zt gttn kandeideajtn kondetn aindetn of bِـrtaِـcratscht 
jtgtnetrking.  t oatrhtide belijf gtsjaag achjtr. vtn haelf jaar na onzt tnjrtt btgrijp ik deaj etel 
tnigszins. Toch is tr fors rِـimjt aoor atrbtjtring.

Zoaels hitrboatn rttdes gtsjtelde: htj is det etrkgtatrs nitj gtmakktelijk gtmaakj.  t jransparantt tn 
jotganktelijkhtide aan htj btsjande zijn btptrkj.  t rtgtelingtn zijn motielijk tn det atrschieleltn in 
jotpassing jِـsstn gtmttnjts zijn grooj. Gtmttnjtn htbbtn det seltِـjtel in handetn: deaar mteldej mtn 
zich bij htj eloktj, deaar eordej btpaaelde of itmande in aanmtrking komj aoor ttn deotelgrotpsjajِـs. 



Naasj det roel aan facielijajor htbbtn gtmttnjtn ook nog ttn roel aels etrkgtatr aoor det deotelgrotptn. 
Vooraelsnog is htj gttn onatrdettelde sِـccts. Ttattel belijf hangtn in bteltide, tr is jt etinig praktscht 
.ijaotring tn det fnanciielt midedeteltn zijn afgtnomtnِـ

 t sjaajsstcrtjaris is btzig mtj haar Brtdet Oftnsitf om det partcipattetj ttnaoِـdeigtr tn 
tftcttatr motj maktn. Ik ondetrsjtِـn deaj. Ttgtelijktrtjde belijatn et ahanktelijk aan det gtmttnjtn: 
hot zِـeleltn deit Brttde Oftnsitf oppakktn, etelkt constqِـtntts kِـnntn zt jrtkktn tn in hotatrrt 
belijatn atrschieleltn jِـsstn gtmttnjtn btsjaan? Toj nِـ jot is gtbeltktn deaj zt fink eaj ktِـztsjrtss 
htbbtn. Om seltchjs ttn paar aoorbtteldetn jt notmtn:

  anny httf  S, maar krttg deaj na zijn 18t.  aarom krijgj hij gttn Wajong tn gttn 
jtgtmotjkomingtn tn gttn no-risk. Hij komj nitj in htj deotelgrotptnrtgisjtr, jtelj deِـs nitj 
mtt aoor det Bantnafspraak.  aar hij httf etel ttn arbtidesbtptrking tn is etel ttn fors 
risico aoor det etrkgtatr (deij eas mijn ttrsjt traaring 5 jaar gteltdetnr. Hij etrkjt aia vmma aj
Work bij ttn etrkgtatr tn "kon" nitj oatrgtnomtn eordetn. Lajtr deِـrfdet det etrkgtatr htj 
gtelِـkkig joch aan.

 In eieldetn ttn aanjael gtmttnjtn pelojsteling gttn eloonkosjtnsِـbsideit mttr gtatn oatr htj 
aanjael conjracjِـrtn, maar oatr htj 26,5 ِـِـr tqِـiaaeltnj aan ttn pelaajsing. Zt etrdetn elajtr 
jtrِـggtfojtn deoor det rtchjtr, deit btpaaeldet deaj det bteltidesrِـimjt aan ttn gtmttnjt nِـ ook 
ettr nitj zoatr gaaj "in det gttsj aan det partcipattetj".  aar det gtaoelgtn zoِـdetn txjrttm 
grooj zijn gtettsj aoor ttn aanjael etrkgtatrs én etrkntmtrs ِـij det deotelgrotp. Wtrkgtatrs
zoِـdetn inttns gtconfronjttrde eordetn mtj grojt kosjtnatrhoging etrkntmtrs mtj ttn 
fِـeleltmt baan mtj ttn (detteltjder onjselag. 

 Sommigt gtmttnjtn gtatn eéel, andetrt gttn ondetrsjtِـning aan jhِـiseontndet Nِـggtrs, 
bijaoorbttelde jongtrtn mtj arbtidesbtptrking of schooelatrelajtrs (asobpror.

 Grojtrt of rtgionaelt etrkgtatrs, deit mtj mttrdetrt gtmttnjtn etrktn, eloptn jtgtn htj 
probelttm aan deaj telkt gtmttnjt rtgtels ronde det jotpassing aan det eloonkosjtnsِـbsideit of 
inztj jobcoach ettr andetrs injtrprtjttrj. 

Hoe nu verder?
 tj htj Brttde Oftnsitf is det sjaajsstcrtjaris ttn eloatnseaardeig initattf gtsjarj.  aj motj det kans 
tn det tjde krijgtn. 

 In aanaِـeleling deaarop peltij ik tchjtr etel aoor ttn aanpak mtj kadetrrtgtelgtaing eaarin det 
gtmttnjtn joj op ztktrt hoogjt det rِـimjt htbbtn om hِـn bteltide jt btpaeltn. Bteltidesrِـimjt 
is ttn mooi conctpj, maar mag nitj nitj joj gtaoelg htbbtn deaj jt eoonpelaajs btpaaelj of jt 
jotgang joj aoorzitningtn htbj.  t jotgang joj eloonkosjtnsِـbsideit tn 
jobcoachaoorzitningtn motj oatrael htjztelfdet zijn. Htj kan bijaoorbttelde nitj zo zijn deaj VSOb
PaRO-elttrelingtn in det tnt sjade eéel tn in det nabِـrigt sjade gttn jotgang joj aoorzitningtn 
krijgtn.



 Waj mij btjrtf motj det deotelgrotp atrrِـimde eordetn, zoaels bij aanaang aan det rtgteling ael 
deoor arijetel itdetrttn etrde btnotmde. Stmِـeli bij nitِـet rtgtelingtn ainde ik injtrtssanjtr dean 
botjts of dertigingtn.

  t oatrhtide mag ztelf ttn acttatrt roel optistn tn ptrmantnj campagnt motjtn aotrtn, 
j.b.a. aan det deotelgrotp, det ondetrntmtrs tn hِـn tigtn etrkgtatrs!

 Ronde det partcipattetj tn det Bantnafspraak zijn tr det afgteloptn jartn aan aeleltrelti kanjtn 
nitِـet initattatn opgtsjarj. Btjtr zoِـ zijn det inspanningtn om mtnstn mtj ttn afsjande 
joj det arbtidesmarkj aan htj etrk jt krijgtn jt synchronistrtn zoaels binntn PaOW (Patrsptcttf
op Wtrkr.

 Gooi gttn kindetrtn mtj htj badeeajtr etg. Uijztndetn tn detjachtrtn zijn btelangrijk bij deij 
soorj arbtidesmarkjafspraktn. Htj onjzorgj det afntmtndet organisatts tn in det richtng aan 
kandeideajtn is tr gttn sprakt aan steltctt aan det poorj.  aj motj nitj -nog- motielijktr 
gtmaakj eordetn.

  t Bantnafspraak (sjrikj gtnomtn gttn ondetrdettel aan det partcipattetjr is det 
partcipattetj in htj keltin.  aar httf injِـsstn ael rِـim mttr mtnstn aan htj etrk 
gthoelptn dean tr passtn in ttn aoel Ftytnoordesjadeion of eontn in Rotrmonde. Lttr hitraan tn
pas det rtgtelingtn aan op basis aan det det traaringtn aan. Votr pas itjs nitِـes in aels tr nitj 
aelelttn praktjkjotjs deoor htj UWV is gtdeaan, maar ook deoor ttn grotp traaringsdetskِـndeigt 
ondetrntmtrs.
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