
 

   
 

 

Succesfactoren	voor	post-initiële	

arbeidsmarktgerichte	scholing	
Onderzoek	en	advies	naar	een	succesvolle	implementatie	van	post-initiële	

arbeidsmarktgerichte	scholing	vanuit	UWV	
 
 
 

 
 

Picture	by	Sasin	Tipchai	
 
 

 
 

Maurice	de	Greef	
Merel	Heimens	Visser	

In	samenwerking	met	Mieke	de	Haan	
	

Januari	2020	
 
 
 
 
 



 

   
 

	
	
	
	
	
	
	

“One	size	does	not	fit	all”	
Paul	J.	Gerber	(2012,	p.31)	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©	2020	Artéduc,	Vught	/	Blackbird	Impact,	Delft	
Alle	rechten	voorbehouden.	Niets	van	deze	uitgave	mag	worden	verveelvoudigd,	opgeslagen	in	een	geautomatiseerd	gegevens	openbaar	gemaakt,	in	enige	vorm	
of	op	enige	wijze,	hetzij	elektronisch,	mechanisch,	door	fotokopieën,	opnamen,	of	enige	andere	manier,	of	gebruikt	in	bijvoorbeeld	een	PowerPointpresentatie,	
zonder	voorafgaande	schriftelijke	toestemming	van	Artéduc	/	Blackbird	Impact.	Voor	zover	het	maken	van	kopieën	uit	deze	uitgave	is	toegestaan	op	grond	van	
artikel	16B	Auteurswet	1912	j0	het	Besluit	van	20	juni	1974,	St.b.	351,	zoals	gewijzigd	bij	Besluit	van	23	augustus	1985,	St.b.	471	en	artikel	17	Auteurswet	1912,	
dient	men	de	daarvoor	wettelijke	vergoedingen	te	voldoen	aan	de	Stichting	Reprorecht	(Postbus	882,	1180	AW	Amstelveen).	Voor	zover	het	opnemen	van	
gedeelte(n)	uit	deze	uitgave	in	bloemlezingen,	readers	en	andere	compilatiewerken	(artikel	16	Auteurswet	1912)	dient	men	zich	tot	de	beide	genoemde	partijen	
te	wenden.



 

Inhoudsopgave	
	
	
Voorwoord	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 1	
	
Resumé:	 Succesfactoren	voor	post-initiële	arbeidsmarktgerichte	scholing	 3	
	
1.	 Inleiding:	Scholing	als	onderdeel	van	een	actief	arbeidsmarktbeleid	 	 5	
	
2.	 Effecten	van	scholing	op	micro-	en	macroniveau	 	 	 	 	 8	

		 	 	 	 	 	 	 	 	
3.	 Samenspel	van	succesfactoren	arbeidsmarktgerichte	post-initiële	scholing		

voor	volwassenen	 	 	 	 	 	 	 	 	 12	
	
4.	 Analyse	arbeidsmarktgerichte	post-initiële	scholing	door	UWV		 	 22	
	
5.	 Probleemanalyse	arbeidsmarktgerichte	post-initiële	scholing	vanuit		

UWV	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 29	
	
6.	 Referenties	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 36	
	
	
Bijlage	1:		 Onderzoeksmethode	in	4	fasen	 	 	 	 	 	 41	
 
Bijlage	2:		 Internationale	good	practices	en	samenwerkingspartners	 	 45	
	
Bijlage	3:		 Nederlandse	good	practices		 	 	 	 	 	 54	
	
Bijlage	4:	 Intermezzo:	Scholingsvoorwaarden	voor	laagopgeleiden,	ouderen,		

mensen	met	een	(licht	verstandelijke)	beperking	en	zieke	werklozen	 58	
	
Bijlage	5:	 Adviezen	intersectorale	klankbordgroep	implementatie		

post-initiële	arbeidsmarktgerichte	scholing	vanuit	UWV		 	 61	



 

 1 

Voorwoord	
	
Wij	geloven	dat	mensen	op	hun	best	zijn	als	ze	met	werk	kunnen	deelnemen	aan	de	
samenleving.	We	brengen	werkgevers	en	werkzoekenden	bij	elkaar	en	indien	dat	nodig	is	
zorgen	we	ervoor	dat	mensen	gericht	scholing	kunnen	volgen	om	hiermee	hun	kansen	op	de	
arbeidsmarkt	te	vergroten.	Als	UWV	hebben	wij	de	opdracht	om	werkzoekenden	ondersteuning	
te	bieden	bij	het	vinden	van	werk.	Samen	met	de	werkzoekende	maken	we	een	plan	om	aan	het	
werk	te	komen,	waar	ook	scholing	onderdeel	van	kan	zijn.	Onze	verantwoordelijkheid	ligt	in	
eerste	instantie	bij	werkzoekenden	met	een	UWV-uitkering	vanwege	werkloosheid,	ziekte	of	
arbeidsongeschiktheid.		
	
We	hebben	afgelopen	jaar	een	onafhankelijk	onderzoeksbureau	laten	kijken	naar	onze	
dienstverlening	op	het	gebied	van	scholing.	De	aanleiding	voor	dit	onderzoek	was	onze	eigen	
constatering	dat	we	veel	minder	scholing	inzetten	dan	mogelijk	is.	We	weten	dat	het	voor	veel	
mensen	een	effectief	instrument	kan	zijn	richting	duurzaam	werk.	Het	kabinet	heeft	scholing	als	
onderdeel	van	'Leven	lang	ontwikkelen'	hoog	op	de	agenda	staan.	Het	past	in	onze	ambitie	om	
een	leven	lang	ontwikkelen	te	stimuleren,	om	werkzoekenden	beter	aan	werk	en	werkgevers	
aan	beter	gekwalificeerd	personeel	te	helpen.	Onze	adviseurs	zetten	zich	hier	elke	dag	voor	in.	
En	in	samenwerking	met	gemeenten	zetten	we	ons	ook	in	voor	uitkeringsgerechtigden	in	de	
Participatiewet.	
	
Wat	laat	dit	onderzoek	ons	zien?	Concreet:	waar	we	als	UWV	de	inzet	van	scholing	voor	onze	
klanten	moeten	verbeteren.	Onze	adviseurs	maken	op	dit	moment	nog	niet	voldoende	gebruik	
van	de	middelen	die	we	hebben.	We	zijn	overigens	continu	bezig	met	het	verbeteren	van	onze	
dienstverlening,	om	deze	beter	te	laten	aansluiten	bij	de	behoeften	van	onze	samenleving.	De	
SER	wees	er	bijvoorbeeld	in	een	recente	brief	op	dat	een	korte	opleiding	om	iemand	snel	klaar	te	
stomen	voor	een	baan	vaak	minder	effectief	is	dan	een	benadering	vanuit	het	Leven	Lang	
Ontwikkelen-principe.	Hier	ligt	ook	voor	ons	duidelijk	een	verbeterpunt.	Ik	ben	dan	ook	blij	met	
het	rapport,	omdat	het	duidelijke	aanknopingspunten	biedt	waar	we	onze	dienstverlening	
moeten	verbeteren.		Het	geeft	extra	onderbouwing	voor	een	aantal	van	de	maatregelen	die	we	al	
ingezet	hebben,	waarover	hieronder	meer.	Hier	kunnen	we	wat	mee.	
	
Juist	de	mensen	die	het	meest	gebaat	zijn	bij	scholing	staan	niet	te	trappelen	om	cursussen	of	
trainingen	te	volgen.	Daarom	is	het	zo	belangrijk	dat	onze	adviseurs	weten	hoe	ze	scholing	
kunnen	inzetten	en	welke	ruimte	er	is	bij	het	aanbieden	er	van.	Vandaar	ook	dat	we	gestart	zijn	
om	adviseurs	hiervoor	op	te	leiden.	In	2019	zijn	de	eerste	studenten	begonnen.	We	nemen	
daarnaast	honderden	extra	adviseurs	aan	die	eerst	een	training	van	negen	maanden	krijgen,	
voordat	zij	zelfstandig	aan	de	slag	gaan.	Onze	ervaren	adviseurs	krijgen	instrumenten	om	hun	
vakmanschap	te	vergroten.	Dit	zijn	trajecten	die	je	niet	zomaar	uit	de	grond	stampt,	daar	is	tijd	
voor	nodig.	Ik	ben	blij	om	te	lezen	dat	de	scholing	die	wordt	ingezet	arbeidsgericht	is	en	dat	er	
veel	aandacht	is	voor	leerwerktrajecten.	Ook	dat	is	een	stap	op	de	goede	weg.	We	weten	nu	wat	
ons	nog	meer	te	doen	staat.		
	
	
	



 

 2 

Ook	andere	spelers	op	de	arbeidsmarkt	en	in	het	onderwijs	kunnen	hun	voordeel	doen	met	dit	
rapport.	Wie	wil	weten	wat	de	succesfactoren	zijn	voor	de	inzet	van	arbeidsmarktgerichte	
scholing	kan	er	niet	omheen.	Iedere	organisatie	kan	zijn	eigen	praktijk	langs	die	meetlat	leggen	
en	beoordelen	waar	de	verbeterpunten	liggen.	Een	leven	lang	ontwikkelen	geldt	niet	alleen	voor	
mensen,	maar	ook	voor	(lerende)	organisaties.	Als	we	ons	dat	ter	harte	nemen	kunnen	we	
bijdragen	aan	waar	het	ons	als	publieke	organisatie	echt	om	gaat:	mensen	begeleiden	naar	werk!	
	
Tof	Thissen	
Directeur	UWV	Werkbedrijf	
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Resumé:	 Succesfactoren	voor	post-initiële		
arbeidsmarktgerichte	scholing	

Scholing	kan	voor	veel	uitkeringsgerechtigden	
van	UWV	positieve	effecten	hebben,	zowel	op	
de	korte	als	op	de	lange	termijn.	Het	geeft	
mensen	een	betere	kans	op	een	duurzame	
positie	op	de	arbeidsmarkt.	Vooral	ouderen,	
vrouwen,	laagopgeleiden	en	mensen	met	
gezondheidsbelemmeringen	kunnen	baat	
hebben	bij	scholing.	

Inzichten	zijn	opgehaald	uit:	
§ Wetenschappelijke	literatuur	
§ Nationale	en	internationale	best	practices	in	

19	landen	
§ Interviews	met	33	UWV-professionals		en	23	

UWV-uitkeringsgerechtigden	in	de	WW,	
WIA-WGA	en	Ziektewet	

§ Werksessie	met	intersectorale	
klankbordgroep	

Vijf	algemeen	geldige	succesfactoren	

Succes-	en	verbeterpunten	bij	UWV	
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Overzicht		bevorderende	en	belemmerende	factoren	voor	arbeidsmarktgerichte	
post-initiële	scholing	vanuit	UWV	

Succesfactor	 Bevorderende	factor	 Belemmerende	factor		

De	fundering:	De	
inbedding	in	
persoonlijke	leefsituatie	
en	het	re-
integratieproces	als	
geheel	

	 Volgens	zowel	klant	als	professional:	
§ Geen	volledige	aandacht	voor	

leefsituatie	en	motivatie	klant	
§ Mogelijkheid	tot	deelname	en	

scholingsmogelijkheden	
onbekend	

§ Te	laat	klantcontact	
§ Onoverzichtelijke	

informatievoorziening		
De	coach:	Het	belang	
van	intensieve	
persoonlijke	face-to-face	
begeleiding	met	oog	voor	
eventuele	beperkingen	

Volgens	professional:		
§ Goede	werkwijze	van	

gespreksvoering	

Volgens	zowel	klant	als	professional:	
§ Te	beperkte	kennis	en	ervaring	

van	‘loopbaanbegeleiding’	
	
Volgens	professional:	
§ Tijdsgebrek	voor	adviseurs	

basisdienstverlening	
De	deelnemer:	Het	zelf	
stellen	van	doelen	en	
geleidelijke	toename	van	
eigen	regie	

Volgens	zowel	klant	als	professional:	
§ Aandacht	voor	brede	blik	op	

leeropbrengsten	(niet	alleen	
arbeidsmarktgericht)	

Volgens	professional:	
§ Scholingsprotocol	werkt	soms	

belemmerend		

De	leeromgeving:	
Maatwerk	in	een	
leerwerkomgeving	

Volgens	zowel	klant	als	professional:	
§ Aandacht	voor	ideale	

leeromgeving:	combinatie	van	
leren	en	werken	

	
Volgens	professional:	
§ Goede	voorbeelden	betreffende	

samenwerking	met	werkgevers	

Volgens	zowel	klant	als	professional:	
§ Leerwerkloket	is	onbekend	
	
Volgens	professional:	
§ Niet	alle	opleiders	zijn	

opgenomen	als	
samenwerkingspartner	

Transfer:	Het	
bevorderen	van	
toepassing	van	het	
geleerde	in	de	eigen	
situatie	met	oog	voor	
basisvaardigheden	

	 Volgens	professional:	
§ Afwezigheid	van	aanbieders	van	

basisvaardigheden	onder	
samenwerkingspartners	
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1.	 Inleiding:	scholing	als	onderdeel	van	een	actief		
arbeidsmarktbeleid	

	
De	taak	van	UWV	is	om	mensen	naar	werk	te	begeleiden.	Scholing	kan	worden	ingezet	om	mensen	
deze	betere	plek	op	de	arbeidsmarkt	te	geven.	UWV	heeft	in	de	loop	der	jaren	diverse	
scholingsactiviteiten	opgezet	en	heeft	nieuwe	ambities	en	mogelijkheden	op	het	gebied	van	
arbeidsmarktgerichte	scholing.	Wenselijk	is	dat	meer	klanten	aan	arbeidsmarktgerichte	scholing	
gaan	deelnemen.	De	vraag	is	hoe	men	in	kaart	kan	brengen	hoe	vanuit	UWV	deelname	van	klanten	
aan	arbeidsmarktgerichte	scholing	geoptimaliseerd	kan	worden.	
	
	
Actief	arbeidsmarktbeleid	door	scholing	
UWV	heeft	als	taak	om	mensen	naar	werk	te	begeleiden.	Dit	kan	onder	andere	middels	een	actief	
arbeidsmarktbeleid.	Onder	actief	arbeidsmarktbeleid	verstaan	we	het	beleid	dat	gericht	is	op	
herintreding	van	werklozen	door	informatieverstrekking,	monitoring	en	incentives	voor	
werkzoekenden,	bemiddeling,	scholing,	instroomsubsidies	voor	werkgevers	en	gesubsidieerde	
arbeid	(Boom,	2005).	Dit	beleid	bestaat	al	ruim	honderd	jaar.	Scholing	kreeg	sinds	de	jaren	
tachtig	van	de	vorige	eeuw	meer	aandacht.	Het	werd	toen	gezien	als	een	antwoord	op	de	sterk	
oplopende	werkloosheid	in	die	jaren.	In	de	jaren	negentig	wonnen	instroomsubsidies	en	
gesubsidieerde	arbeid	sterk	aan	belang.	Dit	werd	gevolgd	door	weer	een	wat	sterker	accent	op	
bemiddeling.	De	laatste	jaren	lijkt	er	wederom	meer	aandacht	te	komen	voor	scholing.	Nu	wordt	
het	echter	vaak	gezien	als	een	antwoord	op	de	krapte	op	de	arbeidsmarkt.	Vraag	is	of	scholing	
als	instrument	van	actief	arbeidsmarktbeleid	in	te	zetten	is	en	of	dat	kan	leiden	tot	een	
duurzame	inzetbaarheid	op	de	arbeidsmarkt	en	welke	factoren	van	deze	scholing	voor	succes	
kunnen	zorgen.		
	
	
Arbeidsmarktgerichte	scholingsmogelijkheden	vanuit	het	UWV	
Het	UWV	wil	met	arbeidsmarktgerichte	scholing	ervoor	zorgen,	dat	werkzoekenden	duurzaam	
gaan	deelnemen	aan	de	arbeidsmarkt	en	dat	een	‘mismatch’	wordt	voorkomen.	UWV	wil	mede	
het	beleid	‘Leven	Lang	Ontwikkelen’	vormgeven	door	meer	op	scholing	in	te	zetten	voor	UWV-
uitkeringsgerechtigden,	zoals	dat	ook	wordt	onderstreept	in	de	kamerbrief	‘Leven	Lang	
Ontwikkelen’	van	het	Ministerie	van	Sociale	Zaken	en	Werkgelegenheid	(2018).	UWV	heeft	in	de	
loop	der	tijd	ook	al	diverse	initiatieven	op	dit	gebied	ondernomen.	Sinds	2005	is	scholing	ook	
ondergebracht	in	re-integratiedienstverlening	naar	werk.	Scholing	komt	pas	aan	de	orde	als	een	
persoon	‘werkfit’	is	(gemaakt).	Bijlage	3	laat	zien,	dat	er	inmiddels	diverse	initiatieven	zijn	die	
vanuit	UWV	in	samenwerking	met	de	opleiders	(met	name	op	het	gebied	van	een	BBL-opleiding)		
in	diverse	sectoren,	zoals	zorg	en	beveiliging	worden	gerealiseerd.	Maar	soms	komt	juist	het	
initiatief	van	de	werkgever,	zoals	in	de	sector	transport	en	logistiek.	Maar	ook	in	sectoren	als	
techniek,	horeca	en	onderwijs	staat	het	leerwerktraject	centraal	(zie	bijlage	3).	Daarnaast	zijn	er	
in	het	verleden	interventies	geweest	voor	specifieke	groepen,	zoals	kortdurende	
scholingsinterventies	voor	‘direct	bemiddelbare’	ontslagwerklozen	gericht	op	werkhervatting	of	
het	project	‘Lerend	Werken	in	bedrijf’	voor	ontslagwerklozen	en	mensen	met	een	
arbeidsongeschiktheidsuitkering.	
Het	volgen	van	training	of	scholing	(al	dan	niet	als	onderdeel	van	een	‘Van-Werk-Naar-Werk’	
traject)	blijkt	een	impact	te	hebben	(Borghouts	-	Van	de	Pas	et	al.,	2019).	Bij	‘Van-Werk-Naar-
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Werk’	trajecten	blijkt,	dat	mensen	die	een	scholingstraject	hebben	gevolgd	(vlak	voordat	ze	
werkloos	werden)	bijna	een	half	jaar	korter	werkloos	zijn	dan	de	mensen	die	dat	niet	hebben	
gedaan	(Borghouts	-	Van	de	Pas	et	al.,	2019).	Het	effect	hiervan	lijkt	onder	andere	voor	
laagopgeleiden	het	meest	sterk	(Borghouts	-	Van	de	Pas	et	al.,	2019).		
Het	UWV	ziet	kansen	om	scholing	in	te	zetten	om	mensen	weer	duurzaam		aan	een	baan	te	
helpen.	Hierbij	staat	zij	voor	de	uitdaging	om	scholing	meer	toegankelijk	te	maken	voor	een	
diversiteit	aan	groepen	en	in	het	bijzonder	groepen	die	het	in	de	praktijk	het	hardst	nodig	
hebben	met	het	oog	op	duurzame	inzetbaarheid,	zoals	praktisch	opgeleiden,	ouderen,	
laagopgeleiden,	werkzoekenden	met	multiproblematiek	en	mensen	die	ziek	zijn.	Volgens	e	
‘Beleidsregels	Scholing’	van	UWV	heeft	men	de	mogelijkheden	indien	er	sprake	is	van	een	
arbeidsmarktrelevantie,	de	scholing	maximaal	één	jaar	duurt	(uitzonderingen	daar	gelaten)	en	
de	deelnemer	‘schoolbaar‘	is	(oftewel	‘dat	de	beoogde	scholing	aansluit	bij	de	cognitieve	
vaardigheden,	de	belastbaarheid	en	de	persoonlijke	omstandigheden	van	de	betrokkene’)	(UWV,	
2019).	Ook	is	er	de	mogelijkheid	om	voor	werklozen	met	grote	kans	op	langdurige	werkloosheid	
deel	te	nemen	aan	scholingstrajecten.	
	
	
Onderzoeksmethoden	
Om	in	beeld	te	krijgen	wat	de	mogelijkheden	en	succesfactoren	van	arbeidsmarktgerichte	
scholing	voor	diverse	werkzoekenden	zijn,	is	een	systematisch	literatuuronderzoek	gedaan.	
Aanvullend	is	een	meta-analyse	gerealiseerd	naar	de	baten	en	succesfactoren	van	scholing	onder	
laagopgeleiden	behorende	bij	het	SIT-instrument	(Social	Inclusion	after	Transfer).	Artéduc	heeft	
in	samenwerking	met	Maastricht	University	en	de	Vrije	Universiteit	Brussel	het	SIT-instrument	
ontwikkeld,	dat	de	impact	van	laagopgeleide	en	laaggeletterde	deelnemers	en	oudere	
werknemers	aan	post-initiële	leertrajecten	in	beeld	brengt	(De	Greef	et	al.,	2010).	Voor	deze	
analyse	is	sec	gekeken	naar	de	respons	onder	deelnemers,	die	geen	baan	hebben	en	tussen	de	15	
en	65	jaar	oud	zijn.	De	uiteindelijke	analyse	is	gebaseerd	op	de	respons	van	3.027	deelnemers.	
Aansluitend	is	een	uitgebreide	consultatie	gedaan	naar	good	practices	betreffende	
arbeidsmarktgerichte	scholing	in	andere	landen.	Via	samenwerkingspartners	in	34	landen	zijn	
via	8	netwerken	casestudies	betreffende	arbeidsmarktgerichte	scholing	getraceerd.	Dit	heeft	
geresulteerd	in	22	good	practices	uit	19	landen.	Ook	zijn	er	in	samenwerking	met	UWV		
Nederlandse	good	practices	verzameld,	waarbij	duidelijk	werd	wat	de	meerwaarde	van	scholing	
is	betreffende	duurzame	inzetbaarheid	op	de	arbeidsmarkt.	
Ten	slotte	zijn	middels	de	fenomenografische	methode	interviews	gehouden	onder	56	
respondenten,	waarvan	33	professionals	en	23	klanten	van	UWV.		Met	name	de	ervaringen	van	
de	klanten	zelf	is	van	groot	belang	om	te	achterhalen	welke	behoeften,	interesses,	
mogelijkheden,	maar	ook	beperkingen	deze	groepen	ervaren	ten	aanzien	van	post-initiële	
scholing	gefaciliteerd	vanuit	UWV.		
	
	
Vraagstelling	
De	gebundelde	resultaten	van	alle	vier	de	onderzoeksfasen	leiden	tot	een	antwoord	op	de	
volgende	twee	vragen:	
1.	 “Wat	 is	 de	 impact	 van	 post-initiële	 scholing	 en	 wat	 zijn	 de	 voorwaarden	 waar	 scholing	 van	
doelgroepen	zoals	die	van	UWV	qua	inhoud,	vorm	en	begeleiding	aan	moet	voldoen	om	(langdurig)	
effect	 te	 kunnen	 hebben	 én	 om	 gebruikt	 te	 worden	 door	 werkzoekenden	 met	 een	 WW-	 of	 AG	
uitkering	die	de	meeste	baat	hebben	bij	deze	scholing?”	
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2.	 Welke	 aanpassingen	 in	 de	 uitvoering	 en	 dienstverlening	 van	 UWV	 en	 Leerwerkloketten	 zijn	
nodig	 om	 post-initiële	 scholing	 met	 het	 oog	 op	 een	 duurzame	 arbeidsmarktparticipatie	 voor	
werkzoekenden	met	een	WW-	of	AG	uitkering	te	bevorderen?	
	
	
Leeswijzer	
In	hoofdstuk	2	worden	allereerst	de	effecten	van	post-initiële	scholing	besproken.	Aansluitend	
beschrijft	hoofdstuk	3	de	succesfactoren	van	de	post-initiële	scholing,	waarbij	ook	extra	
aandacht	is	voor	groepen	die	in	eerste	instantie	minder	snel	met	scholing	in	aanraking	lijken	te	
komen.	Hoofdstuk	2	en	3	zijn	gebaseerd	op	de	resultaten	van	het	systematisch	
literatuuronderzoek,	de	meta-analyse	en	de	nationale	en	internationale	good	practices.	
De	praktijk	van	het	UWV	staat	centraal	in	hoofdstuk	4,	waarbij	op	basis	van	de	interviews	met	
zowel	de	professionals	als	de	klanten	in	kaart	is	gebracht	wat	de	huidige	verbeterpunten	voor	
UWV	zijn	om	deelname	aan	post-initiële	scholing	te	kunnen	realiseren.		
Vervolgens	wordt	in	hoofdstuk	5	een	heldere	probleemanalyse	geschetst,	die	de	basis	kan	
vormen	voor	een	discussie	over	noodzakelijk	aanpassingen	binnen	UWV	om	scholing	vaker	en	
effectiever	in	te	zetten.		
Ten	slotte	beschrijft	bijlage	1	de	afzonderlijke	gehanteerde	onderzoeksmethoden	en	geven	
bijlage	2	en	3	een	overzicht	van	de	internationale	respectievelijk	de	Nederlandse		good	practices.	
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2.	 Effecten	van	scholing	op	micro-	en	macroniveau	
	
De	effecten	van	scholing	bekijken	we	op	micro-	en	macroniveau.	Zowel	vanuit	de	literatuur	als	
vanuit	de	meta-analyse	onder	3027	deelnemers	van	het	databestand	van	het	SIT-instrument	
(Social	Inclusion	after	Transfer)	wordt	duidelijk,	dat	op	microniveau	deelnemers	baten	ervaren.	
Deze	positieve	effecten	zijn	zowel	op	de	korte	als	de	lange	termijn	merkbaar.	Nieuwe	inzichten	
laten	steeds	meer	effecten	op	de	lange	termijn	zien.	Het	geeft	mensen	een	betere	kans	op	werk.	Er	
zijn	aanwijzingen	dat	ouderen,	vrouwen	en	laagopgeleiden	meer	profiteren	van	scholing.	Voor	
jongeren	zijn	minder	aanwijzingen	gevonden,	dat	zij	baat	hebben	bij	scholing.	Daarnaast	is	er	
weinig	onderzoek	gedaan	naar	de	impact	van	scholing	voor	mensen	met	een	arbeidsbeperking.	
Daarnaast	worden	op	macroniveau	effecten	geconstateerd,	zoals	stijging	van	productiviteit,	
toename	van	werkgelegenheid	en	afname	van	armoede.	
	
	
Internationaal:	scholing	heeft	effecten	op	microniveau		
De	vraag	is	of	scholing	werkt	op	zowel	de	langere	als	kortere	termijn.	Het	CPB	(2016)	
constateert,	dat	scholing	met	name	effectief	is	op	de	langere	termijn.	Ook	Card	et	al.	(2015)	
geven	aan,	dat	voor	bepaalde	groepen	een	actief	arbeidsmarktbeleid	(waar	scholing	onderdeel	
van	is)	met	name	op	de	lange	termijn	een	effectieve	interventie	is.	Volgens	Vrooman	et	al.	(2016)	
wordt	duidelijk,	dat	door	scholing	laagopgeleiden	meer	effecten	op	de	lange	termijn	zullen	
ervaren	(zoals	een	goed	salaris	en	verbeterde	kansen	op	werk)	dan	op	korte	termijn.	Dit	komt	
door	zogenaamde	‘insluitingseffecten’,	dat	inhoudt	dat	de	laagopgeleiden	minder	intensief	naar	
werk	zoeken	als	ze	deelnemen	aan	scholing	(CPB.,	2016).	De	lange	termijneffecten	worden	ook	
duidelijk	uit	de	onderzoeksresultaten	van	Peijen	et	al.	(2019),	waarbij	investering	in	scholing	en	
werkervaringsplaatsen	ervoor	zorgt	dat	er	een	positief	effect	op	het	verblijf	in	goede	banen	en	
werkzekerheid	van	deelnemers	is.	Ook	scholing	middels	de	scholingsvoucher	lijkt	naast	korte	
termijneffecten	ook	lange	termijneffecten	te	genereren	voor	de	deelnemers,	zoals	het	vinden	van	
een	baan	(Panteia,	2018).	
	
Daarnaast	blijkt	uit	een	overzicht	van	de	internationale	micro-economische	literatuur	over	de	
effecten	van	het	actief	arbeidsmarktbeleid,	dat	er	naast	effecten	op	de	lange	termijn	ook	effecten	
op	de	korte	termijn	zijn.	De	Koning	et	al.	(2005)	brengt	naast	de	lange	termijn	effecten	ook	deze	
korte	termijn	effecten	in	beeld.	Er	is	bijvoorbeeld	een	positief	effect	op	de	baankans	van	de	
deelnemers	(De	Koning	et	al.,	2005).	Als	we	daarbij	alleen	kijken	naar	de	studies	die	over	
scholing	gaan	komen	we	op	in	totaal	86	studies	uit,	die	ingaan	op	de	effecten	van	scholing	op	de	
herintreding	van	werklozen,	waarbij	het	aantal	studies	dat	op	korte	termijn	positieve	effecten	op	
de	baankans	toont	vrijwel	gelijk	is	aan	het	aantal	studies	dat	op	korte	termijn	geen	of	negatieve	
effecten	toont.	Er	zijn	echter	weinig	studies	die	aangeven,	dat	scholing	(significant)	
contraproductief	is.	Op	grond	hiervan	zou	men	voorzichtig	kunnen	concluderen	dat	de	
resultaten	in	de	richting	wijzen	van	een	positief	effect	van	scholing,	ook	op	korte	termijn	(De	
Koning	et	al.,	2005).	Het	beeld	voor	Nederland	alleen	is	positiever:	zes	van	de	tien	studies	tonen,	
dat	scholing	positief	is	voor	de	herintredingskans	(De	Koning	et	al.,	2005).	Op	basis	van	circa	50	
Nederlandse	scholingsstudies	geeft	De	Koning	(2001)	aan	dat	korte	cursussen	een	relatief	hoge	
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bruto-effectiviteit	hebben1.	Ook	de	langere	cursussen,	met	name	de	technische	vakopleiding,	
toonden	relatief	gunstige	brutoresultaten2.		
	
Impact	op	microniveau	op	de	arbeidsmarktpositie	van	de	afzonderlijke	doelgroepen	
Slechts	een	minderheid	van	de	studies	betreffende	de	impact	van	scholing	bevat	informatie	over	
de	effecten	voor	de	verschillende	doelgroepen	afzonderlijk.	Daarom	kunnen	over	de	effecten	
voor	verschillende	doelgroepen	geen	harde	conclusies	worden	getrokken.	Over	het	algemeen	
lijken	de	resultaten	voor	vrouwen	en	kansarmen	beter	dan	gemiddeld	en	voor	jongeren	minder	
goed	dan	gemiddeld	(Van	der	Heul	et	al.,	2003).	Bij	scholing	hebben	we	op	basis	van	de	
beschikbare	Nederlandse	studies	kunnen	vaststellen,	dat	scholing	voor	‘oudere’	werklozen		
(ruwweg	de	groep	ouder	dan	40	jaar)	duidelijk	effectiever	is	dan	gemiddeld.		
Er	zijn	vrijwel	geen	studies	bekend	betreffende	de	impact	van	leren	voor	arbeidsgehandicapten.		
	
	
Impact	scholing	op	microniveau	op	de	grotere	groep	laagopgeleiden	
Om	in	kaart	te	brengen	of	er	gesproken	kan	worden	van	impact	op	microniveau	is	aanvullend	
een	meta-analyse	gedaan	naar	de	baten	van	scholing	onder	laagopgeleiden	onder	het	
databestand	behorende	bij	het	SIT-instrument	(Social	Inclusion	after	Transfer)3.	Met	dit	
instrument	wordt	bekeken	of	mensen	een	betere	plek	in	de	samenleving	en	op	de	arbeidsmarkt	
hebben	gekregen.	Het	focust	zich	met	name	op	kwetsbare	deelnemers	die	deels	werkloos	zijn	en	
middels	een	leertraject	een	vervolgopleiding	of	een	baan	wensen	te	krijgen.	Uit	de	analyse	onder	
de	15	tot	65-jarigen	zonder	baan	wordt	duidelijk,	dat	een	groot	deel	van	de	deelnemers	na	
deelname	aan	een	post-initieel	leertraject	op	verschillende	gebieden	een	betere	plek	in	de	
samenleving	krijgt	(zie	tabel	1).	
We	zien4,	dat	een	groot	deel	van	de	deelnemers	onder	andere	ervaart	de	taal	beter	te	kunnen	
toepassen	in	de	praktijk,	assertiever	te	zijn	geworden	(oftewel	meer	zelfvertrouwen	te	hebben	
gekregen	en	problemen	te	kunnen	oplossen),	ervaart	meer	vaardigheden	te	hebben	gekregen	
om	actief	te	zijn	in	het	vrijwilligerswerk	of	de	wijk,	ervaart	beter	in	het	werk	te	staan	of	zijn	of	
haar	kinderen	te	kunnen	opvoeden,	ervaart	betere	vaardigheden	te	hebben	gekregen	om	
contacten	te	leggen	en	ervaart	betere	digitale	vaardigheden	(zoals	het	gebruiken	van	de	
computer	en	het	internet)	te	hebben	gekregen	(zie	tabel	1).		

                                                
1	Verreweg	de	meeste	van	deze	studies	bevatten	geen	informatie	over	de	netto-effectiviteit.	
2	In	de	literatuur	wordt	verschil	gemaakt	tussen	de	bruto-	en	netto-effectiviteit	van	re-integratie	(De	Koning	et	al.,	2005).	Als	35%	
van	de	deelnemers	na	een	traject	is	uitgestroomd	naar	werk,	dan	is	dat	de	bruto-effectiviteit	van	het	traject.	Als	30%	ook	zonder	dat	
traject	wel	een	baan	had	gevonden,	dan	is	de	netto	effectiviteit	35%	-	30%	=	5%.	Wetenschappelijke	onderzoeken	proberen	altijd	de	
netto-effectiviteit	in	beeld	te	brengen,	omdat	dit	inzicht	biedt	in	de	vraag	of	een	re-integratie-euro	wel	effectief	is	besteed.	
Uitvoeringsorganisaties	rapporteren	vaak	echter	de	bruto-effectiviteit	van	een	traject	omdat	dit	eenvoudiger	is	te	meten.	Dit	
vertroebelt	de	discussie	over	de	effectiviteit	van	re-integratie.		
	
3	Artéduc	heeft	in	samenwerking	met	Maastricht	University	en	de	Vrije	Universiteit	Brussel	het	SIT-instrument	ontwikkeld,	dat	de	
impact	van	onder	andere	laagopgeleide,	laaggeletterde	en	oudere	deelnemers	aan	post-initiële	leertrajecten	in	beeld	brengt	(De	
Greef	et	al.,	2010).	Voor	deze	analyse	is	sec	gekeken	naar	de	respons	onder	deelnemers,	die	geen	baan	hebben	en	tussen	de	15	en	65	
jaar	oud	zijn.	De	uiteindelijke	analyse	is	gebaseerd	op	de	respons	van	3.027	deelnemers.	
4	De	zelfperceptiemaat	onder	de	respondenten	blijkt	een	betrouwbare	maat	te	zijn	voor	deze	resultaten	aangezien	eerder	onderzoek	
heeft	aangetoond,	dat	door	het	zelf	scoren	van	de	beheersing	van	diverse	vaardigheden	de	verwachte	overschatting	van	de	
deelnemers	uitbleef	(De	Greef	et	al.,	2009).	Dezelfde	scores	door	docenten	(over	de	betreffende	vaardigheden	van	de	deelnemers)	
bleken	namelijk	veel	hoger	te	zijn	dan	die	van	de	deelnemers	zelf.	Daarnaast	toont	een	studie	door	vergelijking	van	scores	op	de	
schalen	van	het	SIT-instrument	met	scores	op	objectieve	internationale	taaltoetsen	aan,	dat	de	gemiddelde	stijging	van	de	testscores	
van	deelnemers	vergelijkbaar	zijn	(Alamprese	et	al.,	2011;	Greenberg	et	al.,	2011;	Hock	en	Mellard,	2011;	Kok	en	Scholte,	2013);	
Sabatini	et	al.,	2011).	Hierbij	is	de	hoogte	van	de	scores	op	de	objectieve	internationale	taaltoetsen	vergeleken	met	de	hoogte	van	de	
scores	via	het	SIT-instrument. 
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Voor	een	tweetal	van	deze	variabelen	blijkt,	dat	de	groep	laagst	opgeleide	(met	als	hoogste	
vooropleiding	(speciaal)	basisonderwijs)	significant	meer	vooruitgang	ervaart	dan	de	andere	
twee	groepen,	zoals	voor	assertiviteit	en	arbeids-	en	opvoedingsvaardigheden.		
Ook	wordt	duidelijk,	dat	een	groot	aantal	deelnemers	actiever	is	geworden	in	de	omgeving,	
andere	mensen	is	gaan	ontmoeten,	haar	of	zijn	privécontacten	heeft	verbeterd,	is	gaan	
deelnamen	aan	natuur-	en	sportactiviteiten	(zoals	het	meer	gaan	bewegen)	en	uit	een	
isolementspositie	is	gekomen	(zie	tabel	1).	Hiervoor	geldt	echter	niet,	dat	voor	de	groep	
laagopgeleiden	de	ervaren	vooruitgang	significant	meer	is	dan	voor	de	hoogopgeleiden.	
	

Tabel	1:	Vooruitgang	in	sociale	inclusie	onder	volwassenen		
tussen	16	en	65	jaar	na	post-initieel	leren	(N	=	3027)	

Onderdeel	van		
sociale	inclusie		

Percentage	deelnemers		
dat	vooruitgang	ervaart	(in	%)		

Totale	groep	 Hoogste	
vooropleiding	
(Speciaal)	

Basisonderwijs	

Hoogste	
vooropleiding	
(Speciaal)	
Voortgezet	
onderwijs	

Hoogste	
vooropleiding	
MBO	/	HBO	/	

WO	

Nationale	taalvaardigheden	 64.9	 66.1	 58.7	 65.3	
Digitale	vaardigheden	 55.0	 56.8	 54.2	 54.6	
Internationale	taalvaardigheden	 49.9	 49.8	 46.5	 46.3	
Assertiviteit	 57.0	 62.1	 52.4	 54.8	
Arbeids-	en	opvoedingsvaardigheden		 45.8	 52.8	 40.3	 41.3	
Vrijwilligerswerk-	en	
wijkvaardigheden	

40.1	 42.6	 32.5	 42.8	

Contactvaardigheden	 47.4	 51.1	 40.5	 44.7	
Ontmoeten	&	ondernemen	 52.5	 54.1	 50.5	 50.1	
Omgang	met	privécontacten	 48.0	 50.2	 42.1	 45.3	
Verenigings-	en	wijkactiviteiten	 40.4	 45.5	 38.8	 41.6	
Natuur-	en	sportactiviteiten	 52.3	 55.3	 48.3	 50.4	
Kunst-	en	cultuuractiviteiten	 36.5	 37.3	 36.5	 36.0	

Lidmaatschap	 32.2	 26.8	 36.4	 37.1	
Afname	van	sociaal	isolement	 47.6	 51.2	 42.2	 47.9	
	
Uit	tabel	2	wordt	duidelijk,	dat	als	neveneffect	een	derde	van	de	deelnemers	aangeeft	een	baan	
te	gaan	zoeken	en	circa	20%	ervaart	een	betaalde	baan	te	vinden	of	daar	beter	in	te	
functioneren.	Daarnaast	ervaart	meer	dan	een	kwart	vrijwilligerswerk	te	gaan	doen	en	circa	
17%	ervaart	stage	te	gaan	lopen.	Ten	slotte	ervaart	circa	17%	een	betaalde	baan	met	
begeleiding	te	vinden	of	daar	beter	in	te	functioneren.		
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Tabel	2:	Vooruitgang	in	arbeidsmarktpositie	onder	volwassenen		
tussen	16	en	65	jaar	na	post-initieel	leren	(N	=	3027)	

Onderdeel	van	
arbeidsmarktpositie		

Percentage	deelnemers		
dat	vooruitgang	ervaart	(in	%)		

Totale	groep	 Hoogste	
vooropleiding	
(Speciaal)	

Basisonderwijs	

Hoogste	
vooropleiding	
(Speciaal)	
Voortgezet	
onderwijs	

Hoogste	
vooropleiding	
MBO	/	HBO	/	

WO	

Betaalde	baan	 19.9	 20.8	 23.9	 20.2	
Vrijwilligerswerk	 25.8	 24.8	 29.5	 26.4	
Stage		 17.3	 18.0	 22.6	 18.3	
Op	zoek	naar	baan	 33.1	 29.9	 35.8	 37.1	
Betaalde	baan	met	begeleiding	 16.6	 14.2	 18.7	 18.7	
	
	
Impact	op	macroniveau	
Uiteindelijk	is	het	niet	alleen	van	belang	of	de	deelnemers	hun	positie	verbeteren,	maar	of	door	
deze	maatregelen	de	totale	(langdurige)	werkloosheid	afneemt,	de	verschillen	in	werkloosheid	
tussen	groepen	minder	groot	worden,	de	onvervulde	vraag	kleiner	wordt	en	de	
werkgelegenheid	toeneemt,	oftewel	of	er	een	impact	is	op	macroniveau.	Het	CPB	(2016)	
constateert,	dat	inzet	van	scholing	op	macroniveau	ervoor	zorgt	dat	de	productiviteit	van	
werklozen	en	de	werkgelegenheid	toeneemt.	Uiteindelijk	zal	er	daardoor	ook	minder	armoede	
zijn,	doordat	langdurig	werklozen	korter	werkloos	zijn	(CPB,	2016).	
Een	kanttekening	moet	worden	gemaakt,	dat	door	deelname	aan	scholing	echter	ook	
verdringingseffecten	kunnen	voorkomen.	Het	CPB	(2018)	geeft	echter	aan,	dat	dit	mede	
afhankelijk	is	van	andere	factoren	zoals	de	conjunctuur,	omvang	van	het	beleid	en	het	
betreffende	segment	van	de	arbeidsmarkt.	
	
Uit	onderzoek	van	Kok	en	Scholte	(2013)	blijkt,	dat	leertrajecten	voor	volwassenen	(toegespitst	
op	het	optimaliseren	van	de	taalvaardigheid)	uiteindelijk	financieel	rendement	opleveren.	Dat	
komt	door	onder	andere	een	daling	van	de	gezondheidszorgkosten,	een	verhoging	van	de	
arbeidsproductiviteit	en	gezondheidswinst	(Kok	en	Scholte,	2013).		
Aanvullend	blijkt	uit	een	analyse	van	Kok	et	al.	(2006)	een	maatschappelijk	rendement	van	
164%	van	de	kosten.	De	totale	baten	van	trajecten	om	bijstandsgerechtigden,	WW’ers,	WAO’ers	
en	zieke	werknemers	aan	het	werk	te	helpen,	bedragen	in	deze	analyse	naar	schatting	1,8	
miljard	per	jaar.	De	kosten	van	trajecten	bedragen	0,7	miljard	per	jaar.	Het	maatschappelijk	
rendement	bedraagt	dus	1,1	miljard	per	jaar	oftewel	164%	van	de	kosten.		
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3.	 Samenspel	van	succesfactoren	
arbeidsmarktgerichte	post-initiële	scholing	voor	
volwassenen	

	
Er	zijn	vijf	succesfactoren	die	bijdragen	aan	effectieve	arbeidsmarktgerichte	scholing,	te	weten:		

1. De	fundering:	De	inbedding	in	persoonlijke	leefsituatie	en	het	re-integratieproces	als	geheel	
2. De	coach:	Het	belang	van	intensieve	persoonlijke	face-to-face	begeleiding	met	oog	voor	

eventuele	beperkingen	
3. De	deelnemer:	Het	stellen	van	doelen	en	geleidelijke	toename	van	regie	
4. De	leeromgeving:	Maatwerk	in	een	leerwerkomgeving	
5. Transfer:	Het	bevorderen	van	toepassing	van	het	geleerde	in	de	eigen	situatie	met	oog	voor	

basisvaardigheden	
Zowel	op	internationaal	niveau	als	in	diverse	regio’s	in	het	land	(deels	geïnitieerd	door	UWV)	zijn	
good	practices	op	het	gebied	van	arbeidsmarktgerichte	scholing	georganiseerd,	die	recht	doen	aan	
deze	succesfactoren.	Deze	succesfactoren	samen	zorgen	ervoor,	dat	arbeidsmarktgerichte	scholing	
succesvol	kan	zijn	voor	het	individu	en	de	samenleving.	Daarnaast	is	er	een	organisatorische	en	
bestuurlijke	context	waarin	het	UWV	opereert.	Daar	kunnen	belemmerende	en	stimulerende	
factoren	in	zitten.		
	
	
Stimuleren	van	scholingsdeelname	
Centrale	vraag	blijft	welke	factoren	bijdragen	aan	effectieve	scholing.	Oftewel	welke	aspecten	
van	scholing	ervoor	zorgen	dat	meer	mensen	duurzaam	aan	het	werk	komen.	De	
scholingsdeelname	van	laaggeschoolden	verschilt	aanzienlijk	van	die	van	hoger	geschoolde	
werknemers.	Naast	de	eerdergenoemde	barrières	laat	longitudinaal	onderzoek	zien	dat	dit	zich	
grotendeels	laat	verklaren	uit	verschillen	in	opleidingsintenties	(Sanders,	2016).	Met	name	
werknemers	zonder	startkwalificatie	nemen	niet	deel	aan	scholing,	doordat	ze	onder	andere	
niet	kunnen,	willen,	weten	of	durven	deel	te	nemen	(Mosselman,	2006).	Van	belang	is	dus	om	
deze	opleidingsintenties	te	stimuleren.	Dat	kan	door	iemands	algemene	houding	rond	scholing	
te	verbeteren	('training	is	een	goede	zaak').	En	verder	door	het	versterken	van	het	vertrouwen	
in	het	succesvol	kunnen	afronden	van	scholing	('ik	kan	met	succes	deelnemen	aan	opleiding').	
Hier	ligt	een	uitdaging	voor	beleidsmakers	en	opleiders.	Dat	stimuleert	deelname	van	zowel	
laagopgeleiden	als	hoogopgeleiden	aan	activiteiten	op	de	ontwikkelroute	en	een	‘leven	lang	
leren’.	
	
Bijdrage	van	werkzame	delen	aan	effectieve	scholing	
Onderzoek	naar	succesfactoren	voor	arbeidsmarktgerichte	scholing	laat	zien,	dat	scholing	uit	
vier	wezenlijke	elementen	bestaat,	te	weten:	de	deelnemer,	de	begeleider,	de	praktische	
leeromgeving	waarin	het	leren	plaatsvindt	en	de	mogelijkheden	om	het	geleerde	toe	te	passen	in	
de	praktijk.	Daarnaast	wordt	er	veel	aandacht	besteed	aan	de	leefsituatie	en	directe	omgeving	
van	de	deelnemer,	waardoor	deze	als	vijfde	element	kan	worden	toegevoegd.	Op	basis	hiervan	
zijn	vijf	succesfactoren	voor	arbeidsmarktgerichte	scholing	voor	volwassenen	gerelateerd	aan	
het	UWV	te	onderscheiden,	te	weten:	

1. De	fundering:	De	inbedding	in	persoonlijke	leefsituatie	en	het	re-integratieproces	als	
geheel	
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2. De	coach:	Het	belang	van	intensieve	persoonlijke	face-to-face	begeleiding	met	oog	voor	
eventuele	beperkingen	

3. De	deelnemer:	Het	zelf	stellen	van	doelen	en	geleidelijke	toename	van	eigen	regie	
4. De	leeromgeving:	Maatwerk	in	een	leerwerkomgeving	
5. Transfer:	Het	bevorderen	van	toepassing	van	het	geleerde	in	de	eigen	situatie	met	oog	

voor	basisvaardigheden	
	
	
Succesfactor	1:	De	fundering:	De	inbedding	in	persoonlijke	leefsituatie	en	het	re-
integratieproces	als	geheel	
De	leefsituatie	van	de	deelnemer	moet	voorop	staan.	Volgens	Illiris	(2002)	moet	men	tijdens	het	
leren	van	de	volwassene	rekening	houden	met	drie	hoofdzaken	(Hoeve,	2012):	

§ Het	leerproces	is	gericht	op	betekenisvolle	inhoud.	De	deelnemer	moet	iets	eigen	
kunnen	maken,	waar	hij	of	zij	iets	aan	heeft	en	dat	direct	kunnen	gebruiken.	Volgens	
Ryan	en	Deci	(2000)	zal	het	leren	gebruikswaarde	en	betekenis	moeten	hebben	voor	de	
deelnemer.		

§ Het	leerproces	is	een	emotioneel	proces.	Het	gaat	niet	alleen	om	verwerving	van	kennis,	
maar	ook	om	emotioneel	dingen	op	een	rij	te	kunnen	krijgen.	Iemand	die	in	de	re-
integratie	is	gekomen,	zit	daar	meestal	niet	uit	vrije	wil	en	heeft	heel	wat	zaken	voor	zijn	
kiezen	gekregen.		

§ Het	leerproces	is	een	sociaal	proces	met	interactie	tussen	individu	en	omgeving.	Als	een	
jonge	moeder	in	de	uitkering	zit,	kan	zij	niet	zomaar	beginnen	aan	een	nieuwe	baan.	
Samen	met	de	mensen	om	haar	heen	moet	bijvoorbeeld	in	kaart	gebracht	worden	wat	
er	voor	de	kinderen	geregeld	kan	worden,	zodat	ook	zij	en	uiteindelijk	de	jonge	moeder	
zelf	goed	af	zijn.	

Het	lijkt	een	open	deur,	maar	toch	wordt	er	geregeld	eerst	gekeken	naar	de	mogelijkheden	op	de	
arbeidsmarkt	en	het	aanbod	in	plaats	van	de	leefsituatie	van	de	deelnemer.		
	
Door	te	kijken	naar	de	leefsituatie,	kan	men	factoren	achterhalen	die	de	scholing	kunnen	
bevorderen,	maar	ook	belemmeren.	Zo	kan	een	eigen	bijdrage	in	geld	of	tijd	mensen	
weerhouden	van	deelname	aan	scholing	(Künn	-	Nelen	et	al.,	2018).	Volgens	Grace	en	Smith	
(2001)	zal	men	een	balans	moeten	vinden	tussen	de	eisen	van	de	scholing	en	de	andere	eisen	
van	het	leven	(zoals	familie).	Een	mooi	voorbeeld	is	het	scholingstraject	academie	voor	
Zelfstandigheid,	waarbij	men	naadloos	aansluit	bij	de	leefsituatie	van	de	deelnemers	met	een	
licht	verstandelijke	beperking,	wat	het	leerresultaat	ten	goede	komt	(zie	bijlage	3).	Hierbij	
verkend	men	zorgvuldig	wat	de	behoeften	en	mogelijkheden	van	de	deelnemers	en	hoe	ze	die	
mogelijkheden	middels	een	leertraject	kunnen	vergroten.	Vooral	voor	deze	doelgroep	en	andere	
doelgroepen	die	nu	vaak	weinig	deelnemen	aan	scholing,	zoals	laagopgeleiden,	ouderen,	mensen	
met	een	licht	verstandelijke	beperking	en	mensen	die	ziek	zijn,	geldt	dat	ook	hier	goed	moeten	
worden	aangesloten	bij	hun	leefsituatie,	hun	mogelijkheden,	behoeften,	beperkingen	en	
interesses.	In	bijlage	4	wordt	aan	de	hand	van	een	inhoudelijk	intermezzo	geschetst	wat	hun	
uitgangssituatie	is	en	aan	welke	voorwaarden	een	leeromgeving	voor	deze	doelgroepen	moet	
voldoen.	
	
Daarnaast	moet	er	gekeken	worden	naar	wie	de	deelnemer	als	persoon	is	en	welke	kenmerken	
hij	of	zij	heeft	waar	rekening	mee	gehouden	kan	worden	tijdens	het	leren	(Maliranta	et	al.,	
2010).	Maar	ook	wat	hij	of	zij	bijvoorbeeld	kan	op	het	gebied	van	geletterdheid	en	of	hij	of	zij	
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wel	om	kan	gaan	met	de	eisen	van	het	assessment	(Grace	en	Smith,	2001).	Zo	heeft	bijvoorbeeld	
de	Franse	organisatie	INFREP	een	gestandaardiseerde	evaluatie	ontwikkeld	om	goed	naar	de	
situatie	van	de	deelnemer	te	kunnen	kijken	in	het	kader	van	de	uitoefening	van	een	specifiek	
beroep.	Deze	‘tool’	wordt	door	onder	andere	werkgevers	erkend	en	helpt	met	name	werklozen	
in	het	bepalen	of	men	klaar	is	om	een	vervolgopleiding	te	volgen.	Daarnaast	zorgt	het	voor	het	
vergroten	van	het		zelfvertrouwen	en	de	begeleiding	van	de	loopbaan	op	de	arbeidsmarkt.	
De	bevorderende	en	remmende	factoren	in	de	leefsituatie	zijn	in	feite	van	invloed	op	de	
motivatie	van	de	deelnemer.	Er	zal	een	intrinsieke	motivatie	moeten	ontstaan.	Dat	hoeft	niet	
direct,	maar	kan	ook	gaandeweg	het	leerproces.	Doordat	deelnemers	zelf	het	leren	in	de	hand	
krijgen,	voelen	ze	zich	competenter	en	worden	ze	meer	gemotiveerd	om	te	leren.		
	
Ten	slotte	zal	er	extra	aandacht	moeten	zijn	voor	de	eerder	verworven	competenties.	De	eerder	
verworven	competenties	geven	namelijk	aan	wat	een	deelnemer	wel	of	niet	kan	en	eventueel	
graag	heeft	gedaan	of	waarin	hij	zich	zou	willen	ontplooien.	Het	zegt	iets	over	de	persoonlijke	
situatie.	Om	een	leertraject	te	kunnen	starten,	moet	helder	zijn	welke	competenties	de	
deelnemer	zich	al	heeft	eigen	gemaakt	en	dus	op	kan	voortbouwen.	Als	wordt	gekeken	naar	wat	
de	deelnemer	al	kan,	zal	de	motivatie	om	deel	te	nemen	aan	een	leertraject	worden	bevorderd.	
In	Frankrijk	blijkt	dit	goed	te	werken,	waarbij	men	twee	speciale	programma’s	heeft	om	goed	te	
kunnen	aansluiten	bij	de	reeds	verworven	competenties	van	de	deelnemers.	Zo	heeft	het	Franse	
Ministerie	van	Binnenlandse	Zaken	in	samenwerking	met	het	Frans	Nationaal	Agentschap	voor	
professionele	training	van	volwassenen	en	werkgevers	een	specifiek	programma	opgezet,	
waarin	vluchtelingen	en	asielzoekers	taaltraining	en	beroepsgerichte	trainingen	krijgen	
aangeboden,	waarbij	gebruik	wordt	gemaakt	van	specifieke	validatieprogramma’s	om	een	
professionele	certificering	voor	het	betreffende	beroep	te	behalen.	Daarnaast	verzorgt	het	
Franse	programma	‘Refugeeks’	een	intensief	trainingsprogramma	voor	kwetsbare	vluchtelingen	
op	het	gebied	van	ICT.	Hiermee	worden	hun	kansen	om	in	de	ICT-branche	aan	de	slag	te	gaan	
vergroot.	Succesfactor	van	het	trainingsprogramma	is	dat	eerder	verworven	competenties	op	
het	gebied	van	ICT	gevalideerd	worden,	zodat	het	trainingsprogramma	op	maat	gemaakt	kan	
worden	voor	de	deelnemer.		
	
	
Succesfactor	2:	De	coach:	Het	belang	van	intensieve	persoonlijke	face-to-face	begeleiding	
met	oog	voor	eventuele	beperkingen	
Ondanks	de	huidige	digitalisering	en	de	noodzaak	om	steeds	meer	op	eigen	kracht	te	regelen,	
wordt	duidelijk	dat	de	‘coach’	van	groot	belang	is	voor	een	constructief	leerproces.	Onderzoek	
van	De	Greef	en	Bohnenn	(2011)	laat	zien,	dat	met	name	voor	laagopgeleide	deelnemers	de	
begeleider	een	belangrijke	rol	speelt	tijdens	het	leerproces.	Deze	is	als	het	ware	een	steuntje	in	
de	rug	voor	de	deelnemer	om	aan	de	slag	te	gaan.	Ryan	en	Deci	(2000)	geven	aan,	dat	er	
aandacht	moet	zijn	voor	het	persoonlijk	welbevinden	van	de	deelnemer.	Naast	een	positieve	
relatie	met	mensen	uit	de	eigen	omgeving	en	andere	deelnemers	wordt	dat	ook	beïnvloed	door	
een	positieve	relatie	met	de	docent.	Deze	begeleider	van	het	leerproces	kan	verschillende	namen	
hebben,	zoals	docent	(Nijhuis	et	al.,	2005),	mentor	(Ratio	en	Hall,	1999),	supervisor	(Holton	et	
al.,	2003),	consultant	(Van	Lakerveld	et	al.,	2000),	gids	(Van	der	Vlek,	2005)	of	trainer	(Simons	
en	Bolhuis,	2004).	De	begeleider	neemt	daarbij	de	rol	van	kritische	vriend	aan	om	samen	met	de	
deelnemer	te	kijken	wat	wel	of	niet	werkt	in	de	(nieuwe)	praktijksituatie	van	de	deelnemer	
(Ratio	en	Hall,	1999).	Het	is	daarbij	goed	om	tijdig	aan	verwachtingsmanagement	te	doen,	zodat	
voor	de	deelnemer	ook	duidelijk	is	welke	kansen	er	überhaupt	zijn	(De	Zwart	et	al.,	2015).		



 

 15 

	
Veel	landen	onderstrepen	het	belang	van	een	goede	coach	en	geven	aan	dat	er	sprake	moet	zijn	
van	een	intensieve	persoonlijke	begeleiding	die	rekening	houdt	met	eventuele	beperkingen.	
Door	deelname	aan	het	internationale	project	GOAL	(Guidance	and	Orientation	for	Adult	
Learners)	is	in	Tsjechië	bijvoorbeeld	extra	aandacht	besteed	aan	toeleiding	van	laagopgeleiden	
aan	opleiding	en	training.	Duidelijk	werd	dat	face-to-face	contact	het	meeste	effectief	en	geschikt	
is	voor	deze	doelgroep.	Hierbij	moet	de	adviseur	geen	verantwoordelijkheid	bij	de	deelnemer	
wegnemen.	Deze	aandacht	voor	individuele	consultatie	en	instructie	staat	ook	centraal	bij	het	
project	CARDS	2004	uit	Kroatië,	waarbij	4945	mensen	scholing	krijgen	aangeboden	om	bij	te	
scholen	op	het	gebied	van	basisvaardigheden	(met	name	taal)	en	aanvullend	(indien	wenselijk)	
een	beroepsgerichte	training	voor	een	beroep	naar	keuze	(op	basis	van	een	aantal	geselecteerde	
beroepen).	De	individuele	consultatie	en	instructie	is	juist	een	belangrijk	speerpunt	om	dit	te	
bewerkstelligen.	
	
In	Canada	en	Italië	heeft	men	daarnaast	de	begeleiding	ook	specifiek	ingericht	op	mensen	met	
een	beperking.	Het	Canadese	‘Transitional	Vocational	Program’	(VTP)	is	een	specifiek	
programma,	waarbij	volwassenen	met	een	beperking	door	een	combinatie	van	intensieve	
ondersteuning	en	mentoring	vaardigheden	leren	om	zichzelf	in	de	markt	te	zetten	naast	
vaardigheden	om	de	huidige	toerusting	en	begrip	van	de	praktijk	eigen	te	maken	en	hun	
zelfvertrouwen	te	vergroten.	Ook	binnen	het	Italiaanse	‘PLUS-project	krijgen	een	aantal	
(jong)volwassenen	met	een	handicap	de	mogelijkheid	om	een	beroepsopleiding	van	18	
maanden	te	volgen,	waarbij	het	bevorderen	van	de	eigen	autonomie,	naast	het	verkrijgen	van	
sociale	en	beroepsvaardigheden	centraal	staan.	Begeleiding	afgestemd	op	de	doelgroep	kan	voor	
betere	leerresultaten	zorgen,	zoals	men	dat	in	deze	twee	good	practices	voorstaat.	Maar	ook	het	
Nederlandse	project	Route	4	van	het	Koning	Willem	I	College	laat	zien,	dat	juist	de	intensieve	
begeleiding	ervoor	zorgt,	dat	deelnemers	van	de	ISK	(internationale	Schakelklas)	ervoor	zorgt,	
dat	mensen	succesvol	hun	opleiding	kunnen	afronden	(zie	bijlage	3).	Peercoaches	zorgen	hierbij	
voor	extra	begeleiding	op	het	persoonlijke	vlak,	zoals	het	oplossen	van	schulden.	
	
Ook	intensieve	begeleiding	voor	zieke	werklozen	lijkt	haar	vruchten	af	te	werpen.	In	Duitsland	
experimenteert	men	in	een	regionaal	arbeidsmarktbureau	met	één	op	één	coaching	voor	zieke	
werklozen.	Doordat	de	medewerkers	op	het	arbeidsbureau	op	voorhand	namelijk	meer	tijd	
nemen	voor	de	werkzoekenden	is	er	sprake	van	een	hogere	mate	van	succesvolle	re-integratie	
naar	werk	en	meer	tevredenheid	onder	de	deelnemers.	Kijkend	naar	jongvolwassenen	met	
autisme	heeft	men	in	Zweden	een	gecombineerd	leertraject	onder	andere	op	het	gebied	van	
computersystemen	en	programmering	gefaciliteerd.	De	deelnemers	werden	begeleid	door	een	
multidisciplinair	team	dat	bestond	uit	een	hoofddocent,	een	beroepstherapeut,	een	psychiater,	
een	universitair	docent,	een	psycholoog	en	een	contactpersoon	van	een	arbeidsbureau.	Voor	een	
aantal	van	de	deelnemers	is	de	arbeidsmarktpositie	verbeterd	en	een	deel	van	hen	heeft	een	
baan	gevonden.	
	
	
Succesfactor	3:	De	deelnemer:	Het	zelf	stellen	van	doelen	en	geleidelijke	toename	van	
eigen	regie		
Ondanks	de	stimulerende	werking	van	de	coach	zal	de	deelnemer	het	uiteindelijk	zelf	moeten	
doen.	Dat	gaat	alleen	als	de	zelfsturing	wordt	bevorderd.	Dat	gaat	geleidelijk	en	zal	tijdens	het	
leren	bevorderd	moeten	worden	en	gelijk	moeten	opgaan	met	het	stellen	van	doelen.	In	een	
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optimale	situatie	zou	de	deelnemer	zelf	moeten	bepalen	waar,	hoe	en	wanneer	hij	of	zij	leert	
(Ryan	en	Deci,	2000).	Volgens	Ratio	en	Hall	(1999)	zou	de	deelnemer	zelf	moeten	kunnen	
reflecteren	op	wat	hij	of	zij	doet	om	zelf	beslissingen	te	kunnen	nemen.	Tijdens	het	leerproces	
moet	iemand	dan	ook	wel	bereid	zijn	tot	zelfsturing	(Grace	en	Smith,	2001)	om	geheel	
onafhankelijk	aan	de	slag	te	kunnen	gaan	en	autonoom	te	kunnen	zijn	(Gerber,	2012).		
	
De	mate	van	zelfsturing	is	wel	afhankelijk	van	de	behoeften	van	de	deelnemer	en	de	begeleider	
(De	Greef	en	Bohnenn	2011).	Ook	voor	laagopgeleiden	moet	nauwkeurig	overlegd	worden,	wat	
hij	of	zij	zelf	kan	doen	en	wat	overgelaten	kan	worden	aan	de	begeleider	(zoals	wijze	van	
beoordeling	of	certificering).		
	
De	mate	van	zelfsturing	gaat	hand	in	hand	met	het	stellen	van	doelen.	De	deelnemer	moet	
uiteindelijk	in	staat	zijn	om	steeds	meer	zijn	of	haar	eigen	doelen	te	gaan	stellen.	Hij	of	zij	moet	
betrokken	worden	bij	de	doelbepaling	(Tighe	et	al.,	2013)	willen	de	doelen	eigen	worden.	Dit	
moet	zover	gaan,	dat	de	deelnemer	ook	geholpen	wordt	om	zich	voor	te	bereiden	op	
toekomstige	uitdagingen	(Gerber,	2012)	bijvoorbeeld	als	hij	of	zij	een	baan	heeft	waar	hij	de	
nieuw	geleerde	kennis,	vaardigheden	en	houding	zal	moeten	toepassen.		
	
Een	ultieme	vorm	van	zelfsturing	kan	worden	gerealiseerd	in	geïndividualiseerde	leerroutes	
met	bijbehorend	budget.	In	Denemarken	heeft	men	via	het	project	‘Industry	packages’	
bijvoorbeeld	een	zo	kort	mogelijke	route	voor	vluchtelingen	ontwikkeld	om	te	kunnen	re-
integreren	op	de	arbeidsmarkt.	Hierbij	wordt	op	basis	van	de	behoeften	en	vereisten	van	de	
zakelijke	sector	per	individu	gekeken	welke	kwalificaties	vluchtelingen	en	immigranten	moeten	
hebben	om	deel	te	kunnen	nemen	aan	de	arbeidsmarkt.	Dit	is	deels	vergelijkbaar	met	de	Noorse	
‘Integration	reception	centres’	waar	vluchtelingen	aan	de	slag	gaan	met	gecombineerde	scholing	
om	uiteindelijk	sneller	een	plek	op	de	arbeidsmarkt	te	kunnen	vinden.	Elke	deelnemer	gaat	
voltijds	aan	de	slag	en	krijgt	een	programma	op	maat	om	zo	snel	mogelijk	aan	de	slag	te	gaan	
met	scholing	en	op	de	arbeidsmarkt.	De	deelnemer	heeft	dus	de	regie	van	het	leertraject	deels	
zelf	in	handen	wat	voor	succes	kan	zorgen.	Ook	in	Roemenië	stelt	men	het	individu	voorop,	
waarbij	de	Association	for	Social	and	Economic	Counselling	and	Consultancy	Oltenia	(A.C.C.E.S	
Oltenia)	voor	de	plaats	Ocolna	in	het	gebied	Amaraştii	de	Jos	deelnemers	alvorens	ze	aan	de	
training	beginnen,	counseling	aanbieden.	Dit	om	hun	professionele	vaardigheden	en	
bekwaamheden	te	kunnen	vaststellen.	Uiteindelijk	wordt	er	een	persoonlijk	profiel	gemaakt	en	
kan	men	doorstromen	naar	een	training	die	het	best	bij	de	deelnemer	past.	De	persoonlijke	
aanpak	kan	wederom	voor	het	succes	zorgen.	Dit	sluit	aan	bij	het	initiatief	
www.kansrijkberoep.nl	van	UWV,	sociale	diensten	en	Werkpleinen	in	de	arbeidsmarktregio	
Groningen	en	Noord-Drenthe	(zie	bijlage	3).	Werkzoekenden	kunnen	hierbij	zelf	het	initiatief	
nemen	als	ze	geïnteresseerd	zijn	in	scholing	voor	bepaalde	beroepen.		
	
Enkele	landen	hebben	ook	mogelijkheden	voor	individuele	scholingsbudgetten	gecreëerd.	Door	
een	extra	impuls	vanuit	het	Europees	Sociaal	Fonds	in	samenwerking	met	het	Ministerie	van	
Economie	en	de	Adult	Education	Governing	Board	hebben	11.023	deelnemers	(inclusief	
laagopgeleiden)	in	Letland	middels	een	individueel	scholingsbudget	aan	scholing	kunnen	
deelnemen.	Het	Ierse	LMAF	2010	(Labour	Market	Activation	Fund)	is	ten	slotte	in	het	leven	
geroepen	voor	training	en	opleiding	voor	met	name	laagopgeleiden	en	langdurig	werklozen	
(met	name	in	de	bouwsector,	productie	en	industriële	sector	en	kleinhandel).	Door	de	flexibele	
financiering	blijkt	een	groot	deel	van	de	deelnemers	(dat	het	traject	heeft	afgerond)	ook	een	
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baan	heeft	verkregen	of	een	eigen	bedrijf	is	gestart	of	is	doorgestoomd	naar	een	
vervolgopleiding.	Ook	hier	wordt	duidelijk	dat	eigen	regie	in	scholing	de	kansen	op	succes	
vergroot.	
	
	
Succesfactor	4:	De	leeromgeving:	Maatwerk	in	een	leerwerkomgeving	
Bij	arbeidsmarktgerichte	scholing	staat	de	praktijk	centraal.	De	deelnemer	leert	iets	om	aan	de	
slag	te	gaan	op	de	arbeidsmarkt.	De	leeromgeving	zelf	bestaat	dan	uit	een	hybride	leeromgeving,	
waarin	naast	theorie	ook	expliciete	aandacht	is	voor	de	praktijk	en	beide	overeenkomen	met	de	
authentieke	beroepspraktijk	waarin	men	na	de	scholing	aan	de	slag	kan	(Brouwer,	2015).	Dat	
kan	alleen	als	men	situaties	van	de	betreffende	beroepspraktijk	centraal	stelt.	Tijdens	dit	
situationeel	leren	leert	de	deelnemer	welke	(flexibele)	vaardigheden	er	nodig	zijn	om	het	werk	
te	kunnen	doen	en	wordt	ook	de	impliciete	en	informele	kennis	eigen	gemaakt	die	bij	deze	
vaardigheden	horen	(Ratio	en	Hall,	1999).	Uiteraard	kunnen	een	geschikte	leerondersteuning,	
managementsystemen	en	een	goed	ontwikkelde,	gepresenteerde	inhoud	passend	bij	het	niveau	
van	de	deelnemer	daarbij	behulpzaam	zijn	(Grace	en	Smith,	2001).	Van	de	werkzoekenden	
(zowel	WW’ers	als	arbeidsgehandicapten)	die	deelnamen	aan	scholing	in	de	periode	2006	-	
2007	rondde	86%	de	scholing	met	een	diploma	af	(Slotboom	et	al.,	2007).	Ongeveer	de	helft	
vond	een	baan	mede,	omdat	de	baan	aansloot	bij	scholing	(losse	scholing,	onderdeel	van	een	re-
integratietraject	of	een	Individuele	Re-integratie	Overeenkomst	(IRO),		variërend	van	
heftruckdiploma’s	tot	computercursussen)	voor	het	gewenste	beroep	(Slotboom	et	al.,	2007).		
	
Van	belang	is	dat	de	deelnemers	verwachten	dat	hun	inzet	succesvol	is	en	dat	ze	het	belang	
inzien	van	dat	wat	ze	leren	(Diekhoff	en	Wiggington,	1989).	Een	mooi	voorbeeld	is	de	
Nederlandse	Ambachtsacademie	waar	nieuwe	kansen	gecreëerd	worden	voor	mensen	die	met	
een	kleinschalig	ambacht	(zoals	fietshersteller,	keramist,	klusser,	goud-	en	zilversmid,	
rietdekker,	meubelmaker	of	pianotechnicus)	zelf	als	ondernemer	aan	de	slag	willen	gaan	(zie	
bijlage	3).	Hierbij	is	het	mogelijk	om	de	opleiding	te	volgen	met	behoud	van	uitkering.	De	
opleidingen	zijn	ontwikkeld	door	ervaren	ondernemers	uit	de	branches	zelf	en	de	deelnemers	
krijgen	een	leermeester	uit	de	branche	aangewezen.		
	
Uit	onderzoek	blijkt,	dat	met	name	leerwerkloketten	een	belangrijke	rol	kunnen	spelen	in	het	
realiseren	van	een	effectief	netwerk	voor	de	deelnemers,	zodat	zij	ook	kansen	krijgen	om	
daadwerkelijk	aan	de	slag	te	kunnen	gaan	(De	Zwart	et	al.,	2015).	Als	men	een	baan	heeft,	wordt	
ook	duidelijk	dat	de	werkgever	een	belangrijke	rol	gaat	spelen.	Mede	om	blijvend	te	kunnen	
leren	en	ontwikkelen	zijn	namelijk	feedback	van	collega’s	en	het	hebben	van	een	opleidings-	of	
ontwikkelingsplan	van	belang	(Künn	-	Nelen	et	al.,	2018).	In	Nederland	investeert	UWV	in	
leerwerktrajecten,	waarbij	werken	en	leren	gecombineerd	worden.	Dit	zorgt	in	een	groot	aantal	
gevallen	voor	een	betere	arbeidsmarktpositie.		Zo	heeft	men	BBL-trajecten	in	de	
gehandicaptenzorg,	apothekersassistenten	en	gespecialiseerd	pedagogisch	medewerker,	maar	
ook	voor	verzorgende	IG	of	maatschappelijke	zorg	(zie	bijlage	3).		
	
Samenwerking	met	de	private	sector	bevordert	daarnaast	deelname	aan	scholing.	Dit	samenspel	
lijkt	in	een	aantal	Europese	landen	ook	haar	vruchten	af	te	werpen.	In	Bulgarije	heeft	in	twee	
jaar	tijd	een	intensieve	samenwerking	tussen	het	Bulgaarse	uitzendbureau	en	het	Bulgaars-
Duits	centrum	voor	beroepsopleiding	ertoe	geleid,	dat	maar	liefst	4356	werklozen	hebben	
deelgenomen	aan	trainingen	en	opleidingen	om	beter	gekwalificeerd	te	worden	voor	de	
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arbeidsmarkt.	In	Finland	heeft	men	in	samenwerking	met	de	private	sector	de	‘Social	Impact	
Bonds’	opgericht.	Een	initiatief,	waarmee	ook	de	private	sector	investeert	en	een	risico	neemt	
om	immigranten	een	duurzame	plek	op	de	arbeidsmarkt	te	laten	krijgen.	Een	groot	aantal	
immigranten	heeft	door	dit	initiatief	inmiddels	een	baan	gevonden	of	zal	spoedig	zijn	of	haar	
plek	op	de	arbeidsmarkt	vinden.	Ook	in	Nederland,	bijvoorbeeld	in	de	Achterhoek	in	het	project	
‘Verder	in	Techniek’,	stemt	men	werken	en	leren	af	in	de	opleiding	tot	cnc	operator	(zie	bijlage	
3).	In	Slovenië	gaat	men	de	directe	samenwerking	met	werkgevers	aan.	Het	Sloveense	
programma	‘The	Learning	Workshops	Project’	faciliteert	praktische	trainingen	in	sociaal	
ondernemerschap	voor	mensen	met	een	grote	afstand	tot	de	arbeidsmarkt.	De	deelnemers	
krijgen	een	praktijkopleiding	van	zes	maanden	op	het	gebied	van	sociaal	ondernemerschap	
(ondernemer	met	een	maatschappelijke	missie).	Werkgevers	faciliteren	deze	praktijkopleiding,	
waarbij	deelnemers	bij	het	werkproces	van	de	werkgever	worden	betrokken.	De	intensieve	
samenwerking	met	de	arbeidsmarkt	op	het	gebied	van	leren	en	werken	lijkt	succes	te	genereren.	
	
	
Succesfactor	5:	Transfer:	Het	bevorderen	van	toepassing	van	het	geleerde	in	de	eigen	
situatie	met	oog	voor	basisvaardigheden	
Volwassenen	die	iets	willen	of	moeten	leren,	komen	wellicht	met	eenzelfde	doel	bij	elkaar	
(bijvoorbeeld	het	aanleren	van	digitale	vaardigheden,	het	verbeteren	van	de	eigen	taken	op	het	
werk,	het	assertiever	worden	of	het	duurzaam	vinden	van	een	baan),	maar	de	groep	is	
heterogeen.	Wil	een	volwassene	een	constructief	leerproces	hebben	dan	zal	men	ervoor	moet	
zorgen,	dat	de	volwassenen	mogelijkheden	krijgen	om	het	geleerde	toe	te	kunnen	passen	in	de	
eigen	dagelijkse	situatie.	Onderzoek	laat	zien,	dat	door	een	goede	transfer	tijdens	het	leren	men	
ook	aan	het	werk	kan	komen.	In	de	periode	2006	tot	2008	werd	duidelijk,	dat	75%	van	de	
werkzoekenden	die	deelnamen	aan	scholing	deze	succesvol	afrondde	en	dat	het	merendeel	ook	
een	baan	vond	met	name,	doordat	het	geleerde	vrij	snel	in	de	praktijk	kon	worden	gebracht	in	
die	baan	(Groenewoud	en	Slotboom,	2009).	De	deelnemers	hadden	dus	de	mogelijkheid	om	zo	
snel	mogelijk	het	geleerde	toe	te	passen	in	hun	eigen	situatie	(de	nieuwe	baan).		
	
De	deelnemers	moet	spreekwoordelijk	op	eigen	benen	leren	staan	en	dat	gaat	met	vallen	en	
opstaan.	Hiervoor	moet	er	ook	voldoende	aandacht	zijn	voor	basisvaardigheden.	De	Vlaamse	
Dienst	voor	Arbeidsbemiddeling	en	Beroepsopleiding	(VDAB)	werkt	bijvoorbeeld	intensief	
samen	met	de	Centra	voor	Basiseducatie	(CBE’s).	Hierdoor	kunnen	zij	direct	scholing	aanbieden	
aan	laagopgeleiden	ook	op	het	gebied	van	basisvaardigheden.	En	in	Frankrijk	geeft	men	
aandacht	voor	deze	vaardigheden	via	E2C94,	een	‘tweedekans	school’	in	de	regio	Val-de-Marne.	
Met	name	jongere	deelnemers	die	geen	formele	kwalificatie	hebben	behaald,	krijgen	hier	een	8	
tot	10	maanden	durend	leertraject	aangeboden.	Dit	leertraject	wordt	in	samenwerking	met	
regionale	bedrijven	georganiseerd.		Zo	heeft	ook	het	Servische	FBEA	(Functional	Basic	Education	
of	Adults)	programma	een	specifiek	project	gerealiseerd	voor	een	specifieke	populatie,	te	weten	
de	ROMA	populatie.	Het	project	is	erop	gericht	om	de	ROMA	populatie	(die	de	basisschool	niet	
hebben	afgemaakt	en	geen	professionele	kwalificatie	hebben)	een	formele	kwalificatie	te	laten	
behalen	en	algemene	en	beroepsvaardigheden	eigen	te	laten	maken	om	hen	nieuwe	kansen	op	
de	arbeidsmarkt	te	kunnen	bieden.	Maar	er	moet	ook	aandacht	zijn	voor	psychologische	
aspecten.	Het	project	‘The	Road	to	Labour	Market’	is	een	intensief	Hongaars	scholingstraject	
voor	werkzoekenden	boven	de	25	met	onder	andere	als	doel	hun	employability	te	vergroten.	De	
deelnemers	krijgen	één	op	één	begeleiding	met	betrekking	tot	het	vinden	van	een	baan	
oriëntatie	op	de	eigen	carrièremogelijkheden	en	psychologische	ondersteuning	naast	
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groepsondersteuning	met	betrekking	tot	deelname	aan	clubs	voor	het	vinden	van	een	baan,	
verkrijgen	van	aanvullende	kennis,	workshops	met	betrekking	tot	de	toeleiding	naar	werk	en	
mentoring.	Vergelijkbaar	is	het	succes	van	het	BBRZ	(Berufliches	Bildungs-	und	
Rehabilitationszentrum)	in	Oostenrijk,	dat	mensen	ondersteunt	mensen	die	na	een	ongeval	of	
ziekte	weer	moeten	integreren	op	de	arbeidsmarkt.	Bijna	80%	van	de	deelnemers	ging	na	de	
interventie	wederom	aan	de	slag	op	de	arbeidsmarkt.	Crux	van	het	traject	is	dat	naast	toeleiding	
naar	de	arbeidsmarkt	er	extra	aandacht	is	voor	ondersteuning	op	het	sociale	vlak	en	privéleven,	
waarin	deelnemers	geleerd	wordt	weer	zelf	de	regie	in	handen	te	nemen.	Er	is	dus	expliciete	
aandacht	voor	basisvaardigheden.	Aandacht	voor	basisvaardigheden	naast	psychologische	
aspecten	en	ondersteuning	op	het	sociale	vlak	en	het	privéleven	kunnen	ervoor	zorgen,	dat	men	
(alsnog)	een	kwalificatie	behaalt	en	daarnaast	succesvol	kan	re-integreren	op	de	arbeidsmarkt.		
	
In	diverse	privé-	of	werksituaties		moet	de	deelnemer	kunnen	ervaren	wat	wel	of	niet	werkt,	
welke	nieuwe	kennis	en	vaardigheden	wel	of	niet	passen	in	zijn	of	haar	situatie	en	welke	
houding	hij	of	zij	het	beste	kan	aannemen.	Dat	wordt	mede	bepaald	door	de	omgeving.	Een	
schoonmaker	kan	bijvoorbeeld	een	heel	andere	reactie	van	de	manager	krijgen	tijdens	het	
gesprek	dan	hij	of	zij	tijdens	het	leertraject	geoefend	heeft.	Een	voorbeeld,	waarbij	er	sprake	kan	
zijn	van	optimale	transfermogelijkheden	zijn	de	leerwerktrajecten	van	UWV	in	de	sector	
transport	en	logistiek	(zie	bijlage	3).	Vanuit	werkgevers	zoals	Aethon,	Taxiwerq,	Locoflex,	maar	
ook	PostNL,	de	NS	en	AH	worden	er	praktijkgerichte	leertrajecten	gefaciliteerd,	waardoor	de	
deelnemer	direct	een	beroep	in	de	praktijk	kan	leren	en	eigen	kan	maken.	De	omgeving	zal	deels	
dus	ook	bepalen	hoe	de	nieuw	geleerde	kennis	en	vaardigheden	kunnen	worden	toegepast.	
Hierbij	moet	de	deelnemer	een	passende	houding	kunnen	aannemen.	Tijdens	het	leren	zorgt	de	
begeleider	dan	voor	een	vangnet	en	coacht	hij	of	zij	de	deelnemer	om	samen	te	kijken	wat	het	
beste	werkt.	Het	toepassen	van	het	geleerde	moet	uiteindelijk	op	een	natuurlijke	wijze	gaan,	
zodat	nieuwe	gewoonten	eigen	gemaakt	kunnen	worden	en	de	deelnemer	anders	of	beter	gaat	
functioneren	in	de	verkregen	baan.	
	
Het	belang	van	de	aanwezigheid	van	transfermogelijkheden	tijdens	een	leertraject	wordt	
ondersteund	door	de	analyse	middels	het	SIT-instrument	(Social	Inclusion	after	Transfer),	
waarbij	zoals	eerder	is	aangegeven	onder	3.027	deelnemers,	die	geen	baan	hebben	en	tussen	de	
15	en	65	jaar	oud	zijn	is	gekeken	wat	de	impact	van	post-initiële	scholing	is.	Aansluitend	is	in	
kaart	gebracht	of	de	docent	(begeleider),	het	materiaal	(leeractiviteiten-	en	materialen),	de	
transfermogelijkheden	(mogelijkheden	om	geleerde	toe	te	passen	in	de	praktijk)	of	de	directe	
omgeving	(van	de	deelnemer)	van	invloed	zijn	op	de	verbetering	van	de	positie	in	de	
samenleving	of	op	de	arbeidsmarkt.	Tabel	3	toont	welke	van	deze	onderdelen	op	welke	
variabele	van	sociale	inclusie	of	arbeidsmarktpositie	van	invloed	zijn.	In	deze	tabel	staan	aan	de	
linkerkant	de	variabelen	van	sociale	inclusie	en	arbeidsmarktpositie	genoemd.	Deze	variabelen	
geven	aan	op	welk	inhoudelijk	onderdeel	deelnemers	dus	vooruit	zijn	gegaan.	Kijkend	naar	de	
deelnemers	zijn	deze	opgedeeld	in	verschillende	subgroepen	per	opleidingscategorie	naast	de	
totale	groep.	Uiteindelijk	geeft	elke	‘witte	cel’	aan	welke	beïnvloedende	factor	op	welke	inhoud	
en	voor	welke	groep	van	invloed	is.	Opvallend	is,	dat	als	men	kijkt	naar	de	variabelen	van	
arbeidsmarktpositie,	dat	allereerst	de	directe	omgeving	van	invloed	is	op	de	verbetering	van	de	
arbeidsmarktpositie.	Dit	kan	onder	andere	verwijzen	naar	ondersteuning	van	familie,	vrienden	
of	mensen	in	de	directe	omgeving	tijdens	het	leren.	Daarnaast	zijn	ook	de	transfermogelijkheden	
van	belang	en	speelt	de	docent	een	invloedrijke	rol.	De	inhoud	van	de	leeractiviteiten	en	het	
leermateriaal	blijken	minder	van	belang	te	zijn.		



 

 20 

De	elementen	van	de	leeromgeving	hebben	niet	met	alle	variabelen	van	sociale	inclusie	en	
arbeidsmarktpositie	een	significante	relatie.	Dit	kan	betekenen,	dat	andere	factoren	
bijvoorbeeld	in	de	eigen	privéomgeving	een	grotere	invloed	hebben	op	de	vooruitgang	van	deze	
variabelen	voor	deze	specifieke	groep.	Daarnaast	moet	nader	onderzoek	uitwijzen	waarom	de	
beïnvloedende	factoren	soms	per	subgroep	verschillen.	
	

Tabel	3:	Succesfactoren	leertrajecten	volwassenen	16	-	65	jaar	
na	post-initieel	leren	(N	=	3027)	

Onderdeel	van	sociale	
inclusie			

Beïnvloedende	factoren	van	leertrajecten	per	subgroep	

	 Totale	groep	 Hoogste	
vooropleiding	
(Speciaal)	

Basisonderwijs	

Hoogste	
vooropleiding	
(Speciaal)	
Voortgezet	
onderwijs	

Hoogste	
vooropleiding	MBO	

/	HBO	/	WO	

Nationale	
taalvaardigheden	

Materiaal	/	Transfer-
mogelijkheden	

Materiaal	 Docent	 Transfer-
mogelijkheden	

Digitale	vaardigheden	 Materiaal	/	Directe	
omgeving	/	Transfer-
mogelijkheden	

Transfer-
mogelijkheden	

XX	 Directe	omgeving	/	
Transfer-
mogelijkheden	

Internationale	
taalvaardigheden	

XX*	 XX	 XX	 XX	

Assertiviteit	 Materiaal	 Transfer-
mogelijkheden	

XX	 XX	

Arbeids-	en	opvoedings-
vaardigheden	

Directe	omgeving	 Docent	 XX	 XX	

Vrijwilligerswerk-	en	
wijkvaardigheden	

XX	 XX	 XX	 XX	

Contactvaardigheden	 XX	 XX	 XX	 XX	
Ontmoeten	&	ondernemen	 Materiaal	/	Transfer-

mogelijkheden	
Transfer-
mogelijkheden	

XX	 	

Omgang	met	
privécontacten	

XX	 XX	 XX	 XX	

Verenigings-	en	
wijkactiviteiten	

XX	 XX	 XX	 XX	

Natuur-	en	
sportactiviteiten	

Docent	en	Transfer-
mogelijkheden	

XX	 Directe	omgeving	 Transfer-
mogelijkheden	

Kunst-	en	
cultuuractiviteiten	

XX	 XX	 XX	 XX	

Lidmaatschap	 XX	 XX	 XX	 XX	

Afname	van	sociaal	
isolement	

Materiaal	/	Directe	
omgeving	

Directe	omgeving	 XX	 XX	

Betaalde	baan	 XX	 XX	 XX	 XX	
Vrijwilligerswerk	 Docent	/	Transfer-

mogelijkheden	
XX	 XX	 Transfer-

mogelijkheden	
Stage		 Docent	/	Directe	

omgeving	
XX	 XX	 Directe	omgeving	

Op	zoek	naar	baan	 Directe	omgeving	 XX	 Directe	omgeving	 XX	
Betaalde	baan	met	
begeleiding	

Directe	omgeving	 XX	 XX	 XX	

*	XX	betekent:	bij	deze	groep	heeft	deze	variabele	geen	significante	relatie	tot	één	van	de	
onderdelen	van	de	leeromgeving.	
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Uit	de	kwalitatieve	onderzoeken	blijkt	daarnaast,	dat	met	name	de	ondersteuning	van	een	
docent	en	de	directe	omgeving	(inclusief	levensomstandigheden,	familie	en	vrienden)	van	de	
deelnemer	volgens	de	deelnemer	het	meeste	invloed	hebben	op	het	verkrijgen	van	een	betere	
plek	op	de	samenleving	of	de	op	de	arbeidsmarkt.	Het	betrekken	van	de	leefsituatie	van	de	
deelnemer	en	de	mensen	(vrienden,	familie,	kennissen	enz.)	die	daarin	een	plek	hebben	tijdens	
het	leerproces,	blijkt	van	groot	belang	te	zijn	voor	een	succesvoller	leerresultaat.	
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4.	 Analyse	arbeidsmarktgerichte	post-initiële	
scholing	door	UWV	

	
Bijna	60	professionals	en	klanten	van	het	UWV	zijn	geïnterviewd	over	hun	ervaringen	en	visie	op	
arbeidsmarktgerichte	scholing.	Daar	kwamen	verschillende	ervaringen	en	opvattingen	uit	rondom	
(deelname	aan)	scholing.	De	onderzoeksresultaten	tonen	een	overzicht	van	bevorderende,	maar	
veelal	belemmerende	factoren	gerelateerd	aan	de	eerdergenoemde	vijf	succesfactoren,	waardoor	
arbeidsmarktgerichte	post-initiële	scholing	niet	optimaal	vanuit	UWV	gefaciliteerd	kan	worden.	
	
	
Belemmerende	en	bevorderende	factoren	voor	facilitering	arbeidsmarktgerichte	
scholing	
Analyse	van	de	onderzoeksresultaten	laat	zien,	dat	het	komen	tot	een	scholingsaanbod	voor	de	
klant	uit	vier	fasen	bestaat,	te	weten:		
§ Fase	1:	Toeleiding	naar	scholing:	benaderen	van	de	klant	voor	scholing	
§ Fase	2:	Analyse	en	advies	voor	scholing:	het	in	kaart	brengen	van	behoeften,	interesses	en	

mogelijkheden	van	de	klant	voor	scholing	
§ Fase	3:	Inzetten	van	scholing:	het	plaatsen	van	de	klant	bij	een	passend	scholingsaanbod	
§ Fase	4:	Deelname	aan	scholing:	het	laten	deelnemen	van	de	klant	aan	een	scholingsaanbod	
In	vier	fasen	probeert	men	tot	een	gedegen	scholingsaanbod	voor	de	klant	te	komen.	Of	dit	wel	
of	niet	succesvol	is,	is	afhankelijk	van	de	eerdergenoemde	vijf	succesfactoren.		Deze	vijf	
succesfactoren	stonden	centraal	tijdens	de	analyse	van	post-initiële	scholing	door	UWV.	Voor	
elke	succesfactor	is	een	aantal	zaken	aan	te	wijzen,	die	belemmerend	werken,	waardoor	
deelname	aan	post-initiële	scholing	bemoeilijkt	wordt.	In	een	enkel	geval	is	er	sprake	van	een	
bevorderende	factor.	De	belemmerende	en	bevorderende	factor	zijn	per	succesfactor	
uitgewerkt,	te	weten:	

1. De	fundering:	De	inbedding	in	persoonlijke	leefsituatie	en	het	re-integratieproces	als	
geheel	

A. Bekendheid	en	informatievoorziening		
B. Timing	van	het	aanbieden	van	scholingsmogelijkheden		

2. De	coach:	Het	belang	van	intensieve	persoonlijke	face-to-face	begeleiding	met	oog	voor	
eventuele	beperkingen	

A. Coachingsgesprekken		
B. Kennis	en	kunde	professionals	rondom	scholing		
C. Registratie	en	interne	afstemming	

3. De	deelnemer:	Het	stellen	van	doelen	en	geleidelijke	toename	van	regie	
A. Brede	blik	op	leeropbrengsten	
B. Scholingsprotocol5	als	invloed	op	mogelijkheden	deelnemer		

4. De	leeromgeving:	Maatwerk	in	een	leerwerkomgeving	
A. Ideale	leeromgeving		
B. Baangarantie6	als	invloed	op	keuze	leeromgeving	

                                                
5	Het	scholingsprotocol	heeft	als	doel	een	juiste	inzet	van	scholing	voor	werklozen	en	arbeidsgehandicapten	te	garanderen,	waarbij	
het	zou	moeten	leiden	dat	scholing	alleen	kan	worden	ingezet	bij	het	hebben	van	een	toegevoegde	waarde	bij	het	vinden	van	een	
baan.	
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C. Samenwerking	met	leerwerkloket,	opleiders	en	werkgevers		
5. Transfer:	Het	bevorderen	van	toepassing	van	het	geleerde	in	de	eigen	situatie	met	oog	

voor	basisvaardigheden	
A. Inhoudelijke	sturing	op	soort	scholing	

De	uitwerking	wordt	ondersteund	middels	citaten	van	de	respondenten,	waarbij	de	‘K’	voor	
‘Klant’	staat	en	‘P’	voor	Professional’.		
	
	
Succesfactor	1:	De	fundering:	De	inbedding	in	persoonlijke	leefsituatie	en	het	re-
integratieproces	als	geheel	
Bekendheid	en	informatievoorziening	schiet	tekort	
De	eerste	succesfactor	in	de	realisatie	van	scholing	is	dat	men	uitgaat	
van	de	situatie	van	de	klant	en	deze	probeert	te	motiveren	om	deel	
te	nemen	aan	scholing.	Uit	de	interviews	wordt	duidelijk,	dat	dit	
echter	nog	te	wensen	overlaat.		
	
Bekendheid	en	betere	informatie	over	scholing	wordt	door	bijna	elke	
respondent	gezien	als	relevant	en	belangrijk	om	aan	te	sluiten	op	de	
persoonlijke	leefsituatie	van	de	klanten.	Men	sluit	echter	te	weinig	

aan	bij	de	klanten	met	de	
informatievoorziening.	De	informatie	over	de	
scholingsmogelijkheden	voor	klanten	blijkt	in	veel	gevallen	de	
klanten	niet	te	bereiken	en/of	wordt	als	ondoorzichtig	ervaren.	Een	
overgrote	meerderheid		van	zowel	de	klanten	(21	van	de	23	
respondenten)	als	de	professionals	(27	van	de	33	respondenten	geeft	
aan,	dat	er	te	weinig	informatie	is	of	dat	die	moeilijk	te	vinden	is.		Een	
groot	deel	van	de	klanten	weet	niet	welke		scholingsmogelijkheden	er	
zijn.	Ze	moeten	vaak	zelf	op	zoek	naar	informatie.		
	
Bij	de	professionals	is	scholing	niet	één	van	de	eerste	dingen	die	in	
gang	wordt	gezet	om	de	kans	op	een	plek	op	de	arbeidsmarkt	te	

vergroten.	Naast	de	onbekendheid	van	scholing	blijkt	de	informatie	die	er	is,	als	ontoegankelijk	
te	worden	ervaren.	Zowel	de	professionals	als	klant	hebben	behoefte	aan	eenduidige	informatie.	
De	vraag	naar	een	eenvoudig	model	voor	de	klant	om	in	beeld	te	krijgen	wat	de	mogelijkheden	
zijn	en	wat	men	dan	moet	doen	om	de	juiste	scholing	te	kunnen	starten	komt	vaker	terug.	
Sommigen	suggereren	een	digitaal	systeem	anderen	weer	een	interne	collega	die	expert	is	op	
gebied	van	scholing.			
	
Timing	van	het	aanbieden	van	scholingsmogelijkheden	kan	beter	
Om	goed	te	kunnen	aansluiten	bij	de	leefsituatie	van	de	klant	en	ervoor	te	zorgen	dat	deze	
gemotiveerd	is		om	actief	deel	te	nemen	aan	scholing	is	een	tijdige	benadering	van	de	klant.	Bijna	
de	helft	van	de	professionals	(16	van	de	33	respondenten)	en	meer	dan	de	helft	van	de	klanten	
(15	van	de	23	respondenten)	geven	aan	dat	daar	verbetering	mogelijk	is.	Dus	ook	hier	zijn	zowel	
de	professionals	als	de	klanten	eensgezind.	Hierbij	gaat	het	met	name	om	een	snelle		benadering	
                                                                                                                                                   
6	Baangarantie	houdt	in,	dat	er	bij	aanvang	van	een	opleiding	de	zekerheid	over	een	baan	is	tijdens	of	na	de	afronding	van	de	
opleiding.		

“Ik	weet	hoe	het	werkt	
scholing,	omdat	ik	het	
zo	vaak	gedaan	heb.	
Nou,	dan	zijn	er	
collega’s	die	dat	nooit	
hebben	gehad,	
scholing.	Onbekend	
maakt	ook	vaak	
onbenut.	(…)	Het	is	
ook	nooit	onderdeel	
geweest	van	onze	
opleiding”	(HP2)	
 

“Nou,	ik	moet	wel	
toegeven	dat	ik	dat	
wel	een	beetje	zelf	heb	
moeten	uitzoeken.	Er	
is	niet	proactief	
vanuit	het	UWV	
gezegd	van	joh,	of	
gevraagd	van	wat	wil	
je	of	hoe	zit	je	erin	en	
wat	kun	je.”	(AK2)	
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van	de	klant,	zodat	klanten	snel	zicht	krijgen	op	
mogelijke	vervolgstappen.	Een	aantal	mensen	
geeft	aan,	dat	de	klant	vrij	laat	pas	benaderd	of	
geholpen	wordt.	Ook	hier	wordt	in	feite	
duidelijk,	dat	men	dus	niet	aansluit	bij	de	
leefsituatie	van	de	klant	door	deze	adequaat	en	
tijd	te	benaderen.	
	

	
	
Succesfactor	2:	De	coach:	Het	belang	van	intensieve	persoonlijke	face-to-face	begeleiding	
met	oog	voor	eventuele	beperkingen	
Coachingsgesprekken	positief	maar	ook	gemist		
Een	belangrijke	succesfactor	is	de	inzet	van	
de	coach.	De	coach	kan	een	stimulerende	
factor	zijn,	waardoor	de	klant	succesvol	een	
scholingstraject	zal	doorlopen.	Hierin	wordt	
duidelijk,	dat	de	professionals	zelf	iets	
positiever	zijn	(28	van	de	33	respondenten)	dan	de	klanten	(13	van	de	23	respondenten).	Vooral	
de	professionals	geven	aan	dat	de	gesprekken	met	de	klant	goed	verlopen.	Niet	elke	
professional,	maar	de	meesten	hanteren	een	duidelijke	werkwijze	om	de	interesses,	behoeften	
en	mogelijkheden	van	klanten	in	kaart	te	krijgen.	Met	een	gerichte	klantgerichte	werkwijze	
proberen	ze	ook	de	klant	te	motiveren	en	meer	zelfinzicht	in	de	mogelijkheden	en	wensen	te	
laten	krijgen.	Sommigen	professionals	gaan	een	stap	verder	en	geven	klanten	ook	de	
mogelijkheid	om	eerst	een	oriëntatie	te	doen.	Dit	vindt	plaats	als	die	ruimte	geboden	kan	

worden	(bijvoorbeeld	bij	klanten	die	in	de	
ziektewet	zitten).	Als	een	klant	namelijk	een	
duidelijk	beeld	heeft	van	wat	hij	of	zij	graag	
wil,	lijkt	het	in	sommige	gevallen	goed	om	
samen	te	kijken	naar	de	realiteitszin.	Echter	
speelt	wel	de	zorg	om	het	uitblijven	van	
gesprekken	voor	klanten	die	in	de	WW	
zitten.	Het	tijdgebrek	van	de	adviseurs	
basisdienstverlening	komt	vaker	terug.		
	

	
Kennis	en	kunde	professionals	rondom	scholing	beperkt	
De	meesten	respondenten	geven	aan	dat	de	kennis	en	
kunde	over	het	aspect	scholing	te	wensen	over	laat	(24	
van	de	33	respondenten).	De	klanten	delen	deze	
mening	en	ook	hier	geven	de	meesten	aan,	dat	de	
kennis	en	kunde	niet	optimaal	is	(15	van	de	23	
respondenten).	Hoewel	er	veel	bevlogen	adviseurs	
gesproken	zijn,	lijkt	een	enkele	professional	wat	
gedesillusioneerd.	Het	blijkt,	dat	lang	niet	alle	
professionals	de	ins	en	out	van	scholing	weten.			
	

“Want	ik	heb	heel	lange	periode	niks	
gehoord.	(…)	Ja,	bijna	een	jaar	of	zo?”	(GK1)	
	
“Weet	je	wat	het	UWV,	wat	echt	het	grote	
gebrek	is	van	de	afgelopen	jaren	van	het	
UWV?	Dat	is	gewoon	die	eerste	maanden,	
mensen	die	veel	potentieel	hebben	het	zelf	
maar	uit	laten	zoeken”	(VP3)		 

“Wat	ik	altijd	tegen	een	klant	zeg,	als	je	jezelf	
kunt	overtuigen	dat	jij	binnen	een	bepaalde	duur	
verlost	bent	van	ons,	dan	kun	je	mij	ook	
overtuigen	en	dan	ga	ik	door	een	muur”	(HP3)	

(GP1)	“Kijk	ik	mis	de,	maar	goed,	ik	
mis	de,	bij	hun	de	passie	voor	het	
werk”	(GP1)		
	
“Als	je	echt	ambtenaar	bent	binnen	
het	UWV	dan	zet	je	geen	scholing	uit.	
Omdat	je	altijd	wel	een	regeltje	vindt	
om	het	niet	te	doen”	(HP3)	
	
“En	we	hebben	een	directie	sociaal	
medische	zaken	en	een	directie	
werkbedrijf	die	het	beleid	bepaalt.	Die	
het	ons	ook	moeilijk	maakt	om	dingen	
in	te	zetten”	(TSP2)	
	

“Wat	ik	zie,	zelf	zie,	is	dat	collega’s	bij	de	
basisdienstverlening	vooral	bezig	zijn	met	het	
bijhouden	van	lijstjes	en	cijfertjes	om	het	
ministerie	maar	zo	goed	mogelijk	aan	te	tonen	
dat	we	recht	hebben	op	het	budget.	(…)	Ik	weet	
van	mijn	collega’s	van	de	basisdienstverlening,	
dat	ze	een	uur	de	tijd	hebben	voor	een	gesprek.	
Mij	lukt	het	niet	om	in	een	uur	echt	een	goede	
diagnose	te	stellen”	(AP4)	



 

 25 

Veel	registratie	en	interne	afstemming	
Volgens	ruim	de	helft	van	de	professionals	(21	van	de	
33	respondenten)	bemoeilijkt	de	bureaucratie	en	
registratieplicht	het	proces	van	het	regelen	van	
scholing	voor	klanten.	Hierdoor	kunnen	ze	als	coach	
niet	optimaal	opereren	en	de	klant	op	een	goede	wijze	
begeleiden.	Onder	de	klanten	zelf		wordt	dit		minder	
als	een	probleem	ervaren,	namelijk	volgens	10	van	de	
23	respondenten.	Door	de	hoeveelheid	schijven	wordt	
het	voor	de	professional	lastig	zelf	zicht	te	houden	en	

te	krijgen	op	de	resultaten	van	de	acties	die	men	
heeft	uitgezet	voor	de	klant.	Men	geeft	bijvoorbeeld	
aan,	dat	hij	of	zij	geen	uitsluitsel	krijgt	van	de	
aangevraagde	test	voor	een	klant.	Maar	ook	de	
noodzaak	tot	registratie	lijkt	volgens	sommige	
respondenten	de	overhand	te	nemen.	Dit	kost	vrij	
veel	tijd	en	kan	het	aanvragen	van	scholing	
bemoeilijken	of	tegenhouden.	Er	zijn	veel	systemen,	
waar	dit	moet	wordt	bijgehouden,	ook	opvallend	is	
dat	daar	toch	niet	altijd	de	juiste	informatie	uitkomt.		
	
	
Succesfactor	3:	De	deelnemer:	Het	zelf	stellen	van	doelen	en	geleidelijke	toename	van	
eigen	regie	
Brede	blik	op	leeropbrengsten	
Iets	meer	klanten	dan	professionals	(14	van	de	23	respondenten	ten	opzichte	van	17	van	de	33	
respondenten)	geven	aan,	dat	de	opbrengsten	van	scholing	niet	enkel	en	alleen	een	baan	of	
uitzicht	op	een	hoger	salaris	betreft.		
De	deelnemer	zelf	krijgt	de	kans	om	centraal	te	staan.	
Hij	kan	ook	doelen	voor	zichzelf	stellen	en	ook	regie	
nemen	in	zijn	eigen	ontwikkeling.	Scholing	is	hierbij	
niet	louter	gericht	op	het	verkrijgen	van	een	betere	
plek	op	de	arbeidsmarkt.	Klanten	krijgen	ook	de	kans	
om	zichzelf	te	ontwikkelen.	Daarnaast	krijgt	men	het	
gevoel	er	weer	bij	te	horen	en	actief	te	worden	in	de	
maatschappij,	wat	positief	lijkt	uit	te	werken.	Doordat	
mensen	leren	kunnen	ze	aan	zichzelf	werken	en	komt	dat	hun	eigenwaarde	ten	goede.	De	impact	
lijkt	dus	volgens	een	aantal	respondenten	verder	te	reiken	dan	sec	een	verbeterde	
arbeidsmarktpositie.	
	
Scholingsprotocol	soms	belemmerend	

Om	als	deelnemer	de	regie	op	het	eigen	
leerproces	te	kunnen	voeren,	moeten	de	
voorwaarden	dat	ook	toelaten.	Het	
scholingsprotocol	van	het	UWV	regelt	
wanneer	iemand	vrijstelling	van	de	
sollicitatieplicht	tijdens	scholing	kan	krijgen	

“Wat	ik	als	nadeel	ervaar,	ik	zet	dat	
uit	om	(…)	een	klant	een	test	te	laten	
doen,	maar	mijn	collega	bespreekt	
dan	met	iemand	na.	(…)	ik	wil	dat	zelf	
doen,	want	dan	volg	je	het	proces	
waar	een	klant	in	zit,	je	bespreekt	iets	
na.	Dan	krijg	je	heel	veel	waardevolle	
informatie	over	wat	iemand	drijft,	
wat	iemand	zoekt	in	werk,	wat	
iemands	werkwaarden	zijn”	(TP2) 

“Ik	denk	zelfstandigheid	en	
onafhankelijkheid	voor	jezelf	kunnen	
verbeteren.	Volgens	mij	heel	erg	
eigenwaarde.	Niet	zozeer	de	waarde	
voor	de	werkgever	of	waarde	voor	je	
omgeving	als	wel	eigenwaarde	
vergroten.	Ik	ben	wat	waard.	Ik	zorg	
voor	mijn	eigen	inkomen.	Ik	ben	
zelfstandig	en	onafhankelijk”	(VP3) 

“Ja,	je	hebt	natuurlijk	de	regels	(…),	
maar	op	dit	moment	moeten	we	ook	
zo	ontzettend	veel	registreren.	(…)	Ja,	
het	is	echt,	het	begint	een	beetje	wel	
de	overhand	te	krijgen.	(…)	En	dat	
maakt	het	dan	ook	wel	moeilijker	om	
gewoon	op	(…)	frisse,	vrije	manier	
ermee	om	te	gaan”	(DHP2)	
 

“Waar	denk	ik	ook	wel	goede,	meer	behoefte	
aan	zou	zijn,	aan	veel	kortdurende	scholing.	Op	
zich	zijn	klanten	natuurlijk	gebaat	met	een	
startkwalificatie,	maar	van	de	andere	kant,	als	
ze	zich	een	stukje	kunnen	kwalificeren	en	
sneller	naar	werk	kunnen.	Daarnaast	is	het	
vaak	overzichtelijker”	(TP3)	
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en	of	de	voorgestelde	scholing	haalbaar	is	voor	de	klant.	Het	scholingsprotocol	kan	als	
beperkend	worden	ervaren	met	name	als	het	te	weinig	ruimte	geeft	aan	de	mogelijkheid	om	zelf	
sturing	te	geven	aan	het	leerproces.	De	klant	stelt	in	samenspraak	met	de	professional	de	doelen,	
die	hij	of	zij	wil	bereiken.	Hierbij	moet	echter	goed	gekeken	worden	wat	de	mogelijkheden	zijn.	
Met	name	een	meerderheid	van	de	professionals	geeft	aan,	dat	
het	scholingsprotocol	belemmerend	werkt,	te	weten	21	van	de	
33	professionals.	Bij	de	klanten	wordt	dit	echter	veel	minder	
beleefd,	namelijk	slechts	bij	6	van	de	23	respondenten.	Met	
name	professionals	merken,	dat	een	deelnemer	soms	meer	
potentie	heeft,	maar	door	het	scholingsprotocol	kunnen	die	
mogelijkheden	dan	niet	geheel	worden	benut.		
	
	
Succesfactor	4:	De	leeromgeving:	Maatwerk	in	een	leerwerkomgeving	
Ideale	leeromgeving	goed	in	beeld	
De	combinatie	van	leren	en	werken	blijkt	een	goede	mogelijkheid	te	zijn	voor	een	constructieve	
leeromgeving.	Dit	blijkt	ook	uit	de	zowel	de	nationale	als	internationale	good	practices.	Zowel	
een	ruime	meerderheid	van	de	professionals	als	klanten	hebben	daar	een	goede	kijk	op	(28	van	
de	33	professionals	versus	20	van	de	23	klanten).	Men	weet	goed	hoe	een	ideale	leeromgeving	
vormgegeven	moet	worden.	Een	groot	aantal	mensen	geeft	daadwerkelijk	aan,	dat	een	
combinatie	van	leren	en	werken	een	goede	mogelijkheid	zou	zijn.	Voorbeelden	hiervan	zijn	de	

leerwerktrajecten	of	een	combinatie	
van	theorie	en	praktijk.	Het	
opleidingstraject	moet	echter	wel	
afgestemd	zijn	op	de	doelgroep	en	
haar	wensen	en	mogelijkheden.	
Onder	andere	de	begeleiding	lijkt	
een	belangrijk	onderdeel	van	de	
leeromgeving	te	zijn.	Doordat	er	
goed	wordt	gekeken	naar	de	
mogelijkheden	en	wensen	van	de	
deelnemer	lijkt	een	aantal	klanten	
ook	heel	tevreden	te	zijn	met	de	

aangeboden	leeromgeving.	Voorbeelden	van	vakscholen,	leerwerktrajecten,	het	
gildemeestersysteem	of	een	hybride	leeromgeving	lijken	hun	vruchten	af	te	werpen.		
	
Baangarantie	vaak	als	beperkend	ervaren	
Het	creëren	van	een	ideale	
leeromgeving	is	echter	niet	altijd	
mogelijk,	doordat	de	baangarantie	
als	beperkend	wordt	ervaren.	
Meestal	is	dit	een	eis	die	vanuit	
UWV	wordt	gesteld	voor	
deelname	aan	scholing.	Ondanks	dat	een	groot	deel	van	de	respondenten	begrijpt,	dat	een	
baangarantie	belangrijk	is,	wordt	dat	vaak	als	beperkend	ervaren.	Zowel	onder	de	klanten	(17	
van	de	23	respondenten)	als	onder	de	professionals	(28	van	de	33	respondenten)	geeft	een	
ruime	meerderheid	aan,	dat	deelname	aan	een	ideale	leeromgeving	beperkt	wordt	door	de	

“Kijk,	we	hebben	ook	wel	hoogopgeleide	Wajong	
kandidaten	hè.	Maar	als	je	over	het	gros	praat	toch	
laagopgeleid	of	scholen	die	niet	afgerond	zijn	(…)Wij	
zeggen	weleens	zoals	(…)	vroeger	hadden	ze	de	meester	
en	de	leerling.	Weet	je,	de	mensen	die	het	meeste	succes	
hebben	die	zijn	opgeleid	in	de	praktijk.	Die	gaan	naar	
zo’n	bedrijf	toe	waar	dan	nog	een	werkmeester	is.	En	
die	leiden	iemand	op	in	de	praktijk.	Want	dat	zijn	niet	
de	mensen	in	de	boeken.	Het	zijn	ook	niet	de	mensen	uit	
de	boeken.	Die	zeggen	ja,	geef	mij	het	voorbeeld.	Wat	
moet	ik	doen?	Nou,	dat	zijn	de	meest	succesvolle”	(VP4) 

“Ja,	maar	ICT	is	moeilijk	(…)	maar	dan	moet	je	HBO	
niveau	hebben	en	ik	heb	MBO	4	niveau.	(…)	Dus	nou	zijn	
ze	bezig	(…)	of	ze	mij	als	fietsenmaker	kunnen	opleiden.	
(…)	Ik	heb	er	een	apart	gevoel	bij	zullen	we	maar	zeggen,	
omdat	ik	zelf	wel	weet	dat	ik	niet	handig	ben”	(GK2) 

“Kijk,	wij	vergoeden	geen	
opleiding	van	4	jaar	of,	en	
soms	zie	je	wel	dat	iemand	
potentie	heeft	en	door	
problemen	in	zijn	jeugd	dat	
hij	geen	startkwalificatie	
heeft”	(AP1) 
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baangarantie	of	baanintentie.	Ook	geeft	een	meerderheid	aan,	dat	deze	regels	tot	een	mismatch	
kunnen	leiden.	(15	van	de	23	klanten	versus	34	van	de	56	deelnemers)	geeft	aan,	dat	die	regels	
ook	kunnen	leiden	tot	mismatches.	Mismatch	in	de	zin	dat	de	klant	op	een	scholingstraject	
wordt	gezet	die	leidt	tot	een	baan	die	de	klant	waarschijnlijk	niet	duurzaam	behoudt.	Men	kijkt	
vooral	naar	kansberoepen	en	dat	bemoeilijkt	het	proces	om	echt	naar	de	behoeften	en	
mogelijkheden	van	klanten	te	kijken.	Voor	klanten	zelf,	kan	dat	het	proces	naar	het	zoeken	naar	
een	duurzame	plek	op	de	arbeidsmarkt	lastig	maken	en	soms	ook	frustreren.	Het	staat	in	veel	
gevallen	dus	het	creëren	van	een	ideale	leeromgeving	in	de	weg.	
	
Samenwerking	met	leerwerkloket,	opleiders	en	werkgevers	kan	steviger	
Om	een	ideale	leeromgeving	te	kunnen	realiseren	
zijn	ook	samenwerkingspartners	nodig.	De	meest	
belangrijke	samenwerkingspartners	blijken	het	
leerwerkloket,	de	opleiders	en	werkgevers	te	zijn.	
In	elke	regio	zit	een	leerwerkloet,	dat	een	
samenwerkingsverband	van	UWV,	gemeenten	en	
ROC’s	is.	Het	bieden	van	dienstverlening	via	het	
leerwerkloket	biedt	echter	nog	veel	ruimte	voor	
versterking.	Zowel	een	meerderheid	van	de	
professionals	(18	van	de	33	respondenten)	als	de	klanten	(15	van	de	23	respondenten)	kent	het	
leerwerkloket	niet	of	werkt	er	niet	mee	samen.	Als	men	het	leerwerkloket	kent	spreekt	men	
vaak	over	een	capaciteitsprobleem.		
Kijkend	naar	de	samenwerking	met	opleiders	en	werkgevers	lijken	de	respondenten	verdeeld	te	
zijn.	Met	name	de	professionals	geven	aan,	dat	deze	samenwerking	geoptimaliseerd	kan	worden	
(21	van	de	33	respondenten).	Wat	in	een	aantal	gevallen	lastig	blijkt,	is	dat	sommige	opleiders	
geen	structurele	samenwerkingspartner	van	UWV	zijn	en	niet	op	de	lijst	met	erkende	opleiders	
staan.	De	klanten	hebben	daar	echter	veel	minder	last	van	(8	van	de	23	respondenten),	maar	
hebben	daar	wellicht	ook	minder	weet	van.	Er	zijn	ook	een	aantal	voorbeelden,	waarin	die	
samenwerking	met	name	voor	werkgevers	wel	van	de	grond	komt	en	voor	nieuwe	kansen	voor	
klanten	zorgt.	Kortom	de	samenwerking	met	het	leerwerkloket	kan	geoptimaliseerd	worden,	
terwijl	de	samenwerkingsmogelijkheden	met	werkgevers	en	opleiders	als	wisselend	wordt	
ervaren	(zowel	positief	als	negatief).	
	
	
Succesfactor	5:	Transfer:	Het	bevorderen	van	toepassing	van	het	geleerde	in	de	eigen	
situatie	met	oog	voor	basisvaardigheden	
Inhoudelijke	sturing	op	soort	scholing	soms	gering	
Uit	de	meta-analyse,	maar	ook	uit	de	
literatuurstudie	werd	duidelijk,	dat	de	
mogelijkheden	om	het	geleerde	in	de	praktijk	
toepassen	(oftewel	de	transfermogelijkheden)	
een	belangrijke	factor	voor	succes	is.	Hierbij	moet	
men	dus	sturing	geven	aan	de	geschikte	inhoud,	
zodat	deze	passend	is	bij	de	praktijksituatie	van	
de	betreffende	deelnemer.	De	helft	tot	een	
meerderheid	van	de	deelnemers	geeft	aan,	dat	dit	
bij	UWV	nog	niet	altijd	het	geval	is.	Volgens	20	

“Maar	die	hebben	dan	al	die	tijd	
gefunctioneerd	in	een	team	met	allemaal	
Pools	sprekende	collega’s.	Nooit	Nederlands	
gesproken.	En	die	worden	dan	ziek	en	die	
zouden	dan	eigenlijk	fysiek	lichter	werk	
moeten	doen.	Maar	dat	betekent	dat	je	dus	
in	een	andere	setting	moet	werken	waar	je	
wel	Nederlands	moet	spreken.	En	gewoon	
een	Nederlandse	taalcursus	kan	ik	niet	
inkopen	voor	die	mensen.	(…)	Die	hebben	
we	niet	in	ons	protocol”	(TSP1). 

“Nou,	hier	zijn	ze	zoekende.	Want	ik	heb	
toevallig	vorige	week	iemand	van	het	
leerwerkloket	aan	de	lijn	gehad.	Die	zijn	
een	beetje	aan	het	zoeken	van	nou,	hoe	
kun	je	bijvoorbeeld	uitval,	overbelasting	
(…)	voorkomen	dat	mensen	ziek	worden	
bij	hun	werkgever?	(…)	En	zij	doen	ook	
met	loopbaantrajecten	(…)	Maar	echt	dat	
concreet	omscholen?”	(TSP1)	
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van	de	33	professionals	en	12	van	de	21	klanten	is	de	mogelijkheid	om	scholing	in	te	zetten	
soms	nog	beperkt,	doordat	men	te	weinig	kan	sturen	op	de	inhoud	van	de	scholing.	In	de	meeste	
gevallen	spreekt	men	van	arbeidsgerichte	scholing,	maar	soms	lijkt	scholing	op	
basisvaardigheden	noodzakelijk	en	wenselijk	om	juist	voor	een	duurzame	plek	op	de	
arbeidsmarkt	te	kunnen	zorgen,	zoals	bijvoorbeeld	de	scholing	in	de	Nederlandse	taal.	Ook	uit	
de	internationale	good	practices	leek	de	inzet	van	scholing	op	het	gebied	van	basisvaardigheden	
een	belangrijke	voorwaarde	om	uiteindelijk	een	betere	plek	op	de	arbeidsmarkt	te	krijgen.	In	
een	aantal	gevallen	geeft	men	aan,	dat	er	weinig	sturingsmogelijkheden	zijn	op	de	soort	scholing.	
In	een	aantal	gevallen	lijken	deelnemers	meer	behoefte	te	hebben	aan	een	soort	scholing,	die	
niet	ingekocht	kan	worden.	Dit	zorgt	ervoor,	dat	de	transfermogelijkheden	beperkt	worden.	
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5.		 Probleemanalyse	arbeidsmarktgerichte	post-
initiële	scholing	vanuit	UWV	

	
Op	basis	van	systematisch	literatuuronderzoek,	de	meta-analyse	onder	meer	dan	3000	deelnemers	
aan	post-initiële	scholing	en	een	analyse	van	(inter)nationale	good	practices	zijn	vijf	
succesfactoren	benoemd,	die	bijdragen	aan	effectieve	arbeidsmarktgerichte	scholing.	Aansluitend	
is	in	middels	een	fenomenografische	onderzoek	in	kaart	gebracht	of	deze	succesfactoren	worden	
toegepast	binnen	UWV	om	deelname	aan	arbeidsmarktgerichte	post-initiële	te	kunnen	stimuleren	
en	faciliteren.	Er	is	een	organisatorische	en	bestuurlijke	context	van	waaruit	UWV	opereert.	
Daardoor	zijn	er	zowel	bevorderende	als	belemmerende	factoren	te	benoemen,	waardoor	klanten	
van	UWV	niet	deelnemen	aan	scholing.		
	
	
Probleemanalyse	van	succesfactoren	van	post-initiële	scholing	vanuit	UWV	
Uit	het	systematisch	literatuuronderzoek,	de	meta-analyse	van	de	impact	op	microniveau	op	
basis	van	het	SIT-instrument	en	de	analyse	van	de	(inter)nationale	de	nationale	good	practices	
kwamen	de	volgende	vijf	succesfactoren	naar	voren,	te	weten:	

1. De	fundering:	De	inbedding	in	persoonlijke	leefsituatie	en	het	re-integratieproces	als	
geheel	

2. De	coach:	Het	belang	van	intensieve	persoonlijke	face-to-face	begeleiding	met	oog	voor	
eventuele	beperkingen	

3. De	deelnemer:	Het	zelf	stellen	van	doelen	en	geleidelijke	toename	van	eigen	regie	
4. De	leeromgeving:	Maatwerk	in	een	leerwerkomgeving	
5. Transfer:	Het	bevorderen	van	toepassing	van	het	geleerde	in	de	eigen	situatie	met	oog	

voor	basisvaardigheden	
Indien	we	deze	succesfactoren	toepassen	op	de	bevindingen	dan	ontstaat	een	gemixt	beeld.	Een	
deel	van	de	succesfactoren	is	aanwezig,	een	deel	van	de	succesfactoren	is	nog	niet	in	de	praktijk	
gebracht	bij	UWV.		Op	basis	van	de	onderzoeksanalyses	wordt	hieronder	per	succesfactor	in	
kaart	gebracht	waarom	deelname	aan	post-initiële	scholing	vanuit	UWV	geoptimaliseerd	kan	
worden.	Ook	is	het	onderzoeksrapport	voorgelegd	aan	een	externe	klankbordgroep,	bestaande	
uit	vertegenwoordigers	van	branches,	werkgevers	en	opleiders.	Zij	hebben	samen	op	basis	van	
het	rapport	adviezen	geformuleerd	hoe	men	vanuit	UWV	post-initiële	arbeidsmarktgerichte	
scholing	kan	faciliteren	en	stimuleren.	Deze	zijn	meegenomen	in	de	uiteindelijke	analyse.	Voor	
het	volledige	verslag	van	de	bijeenkomst	zie	bijlage	5.	
	

	
Succesfactor	1:	De	fundering:	De	inbedding	in	persoonlijke	leefsituatie	en	het	re-
integratieproces	als	geheel	
Om	van	scholing	een	succes	te	kunnen	moet	er	een	goed	klantbeeld	zijn.	Dit	klantbeeld	moet	
redelijk	snel	in	kaart	worden	gebracht	om	de	klant	te	motiveren	of	gemotiveerd	te	houden.	Om	
die	reden	is	het	van	belang	om	niet	te	lang	te	wachten	met	de	start	van	de	begeleiding	van	de	
klant.	Belangrijke	hierbij	is	wat	eerder	verworven	competenties,	afgeronde	scholing,	interesses	
en	ervaringen	zijn.	Ook	de	leefsituatie	van	de	deelnemer	moet	in	beeld	worden	gebracht.	Uit	de	
literatuur	wordt	duidelijk,	dat	er	een	balans	gevonden	moet	worden	tussen	de	eisen	van	de	
scholing	en	de	andere	eisen	van	het	leven.	De	externe	klankbordgroep	vraag	expliciet	aandacht	
voor	de	persoonlijke	situatie,	schulden,	gezinssituatie,	taal-	en	werknemersvaardigheden.			
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Van	dit	integrale	klantbeeld	is	echter	nog	niet	overal	sprake	bij	UWV.	Zowel	de	professionals	als	
de	klanten	van	UWV	vinden	dat	dit	binnen	UWV	geoptimaliseerd	kan	worden.	Praktisch	alle	
professionals	en	klanten	vinden	daarnaast,	dat	ze	weinig	weten	over	de	mogelijkheden	van	
scholing.	De	geboden	informatie	vinden	ze	lastig	vindbaar	of	meerduidig	te	interpreteren.		
	
Kortom:	
§ Een	integraal	klantbeeld	is	van	belang.	Dat	is	niet	bij	elke	klantgroep	gerealiseerd.		
§ Er	is	veel	onbekendheid	bij	klanten	en	professionals	over	scholing		en	over	de	

mogelijkheden	van	scholing	in	combinatie	met	een	uitkering. 
	
	
Succesfactor	2:	De	coach:	Het	belang	van	intensieve	persoonlijke	face-to-face	begeleiding	
met	oog	voor	eventuele	beperkingen	
Veel	landen	onderstrepen	het	belang	van	een	goede	coach	en	geven	aan,	dat	er	sprake	moet	zijn	
van	een	intensieve	persoonlijke	begeleiding	die	rekening	houdt	met	eventuele	beperkingen.			
Dit	strookt	met	de	behoeften	van	de	UWV	professionals	en	de	klanten.	Zij	geven	aan	behoefte	te	
hebben	aan	een	vast	contactpersoon.	Door	overdracht	van	klanten	gaat	informatie	verloren	en	
het	gebrek	aan	de	persoonlijke	band	werkt	niet	motiverend.	Professionals	uit	de	interviews	
suggereren	het	(her)invoeren	van	casemanagement.		
	
Intensieve	begeleiding	bijvoorbeeld	in	de	vorm	van	loopbaanbegeleiding	is	echter	een	vak.	Het	
in	kaart	brengen	van	competenties,	de	mogelijkheden,	wensen,	behoeften,	maar	ook	de	eerdere	
werk-	en	leerervaringen	naast	de	toekomstige	mogelijkheden	zijn	van	belang.	Daarnaast	moet	er	
kennis	zijn	van	de	arbeidsmarkt.	De	kennis	en	ervaring	rondom	loopbaanbegeleiding	bij	UWV	
lijkt	nu	nog	beperkt.	Professionals	adviseren	te	investeren	in	kennisontwikkeling.	De	één	
spreekt	van	het	aanstellen	van	nieuwe	loopbaancoaches,	maar	anderen	suggereren	scholing	als	
extra	taakaccent	op	te	nemen	bij	adviseurs.		
	
Het	delen	van	succes-	en	faalverhalen	wordt	daarnaast	ook	als	relevant	ervaren	in	de	
internationale	good	practices.	Veel	van	de	gesproken	adviseurs	toonden	grote	interesse	in	het	
onderzoek.	Wellicht	zou	dit	een	begin	van	een	scholingsnetwerk	kunnen	zijn.	Een	netwerk	dat	
goede	en	slechte	voorbeelden	deelt	en	zich	als	ambassadeur	opstelt.		
	
Ook	geven	de	professionals	van	UWV	aan,	dat	de	gesprekken	met	de	klant	op	zich	goed	verlopen.	
Niet	elke	professional,	maar	de	meesten	hanteren	een	duidelijke	werkwijze	om	de	interesses,	
behoeften	en	mogelijkheden	van	klanten	in	kaart	te	krijgen.	Echter	speelt	wel	de	zorg	om	het	
uitblijven	van	gesprekken	voor	klanten	die	in	de	WW	zitten.	Het	tijdgebrek	van	de	adviseurs	
basisdienstverlening	komt	vaker	terug.		
	
Dit	gaat	ten	slotte	gepaard	met	het	feit,	dat	de	professionals	die	bekend	zijn	met	de	mogelijkheid	
van	scholing	een	woud	van	regels	ervaren	die	sturing	moeilijk	maakt.	Opvallend	daarbij	is	dat	
voor	een	aantal	regels	geldt	wat	geldt	voor	het	schilderij	van	René	Magritte;	ze	bestaan	slechts	in	
de	perceptie.		Regels	worden	soms	strakker	geïnterpreteerd	dan	vanuit	beleid	beoogd	wordt.	Dit	
leidt	tot	frustratie,	maar	ook	tot	suboptimale	maatschappelijke	resultaten.		In	dit	onderzoek	is	
niet	gekeken	naar	de	cultuur	en	aansturing	van	de	medewerker,	desalniettemin	hebben	de	
onderzoekers	de	indruk	dat	organisatiecultuur,	expliciete	en	impliciete	normen	en	sturing	
bepalend	zijn	in	het	gedrag	rondom	scholing.	
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Kortom:		
§ Door	overdracht	van	klanten	gaat	op	dit	moment	informatie	verloren	en	het	gebrek	aan	de	

persoonlijke	band	werkt	niet	motiverend.	Er	is	behoefte	aan	een	vaste	coach,	die	de	klant	
snel	na	de	instroom	in	de	uitkering	spreekt	en	die	deze	klant	ook	blijft	begeleiden.		

§ De	huidige	kennis	en	vaardigheden	om	loopbaanbegeleiding	vorm	te	geven	worden	door	
professionals	zelf	en	de	externe	klankbordgroep	als	te	gering	gezien.	

§ Kennisdeling	over	de	mogelijkheden	om	scholing	in	te	zetten	en	hoe	dit	te	organiseren	
schiet	binnen	UWV	tekort	.	

§ Professionals	en	de	externe	klankbordgroep	hebben	het	beeld,	dat	er	heel	veel	regels	en	
protocollen	zijn	die	contraproductief	zijn.	Dit	heeft	tot	gevolg	dat	professionals	minder	
scholing	inkopen	dan	ze	zouden	willen.	Lang	niet	altijd	strookt	het	beeld	rondom	regels	met	
de	(beleids)werkelijkheid.	De	vraag	is	wat	er	onder	die	beelden	en	dat	gedrag	zit.	

	
	
Succesfactor	3:	De	deelnemer:	Het	zelf	stellen	van	doelen	en	geleidelijke	toename	van	
eigen	regie	
Uit	de	literatuur	blijkt,	dat	de	deelnemer	zelf	moet	kunnen	reflecteren	op	wat	hij	of	zij	doet	om	
zelf	beslissingen	te	kunnen	nemen.	Deze	mate	van	zelfsturing	gaat	hand	in	hand	met	het	stellen	
van	doelen.	Binnen	UWV	zien	zowel	klanten	als	professionals	niet	alleen	een	betere	
arbeidsmarktpositie	als	resultaat	van	scholing.	Scholing	kan	daadwerkelijk	afgestemd	worden	
op	de	deelnemer	zelf,	waardoor	deze	zelf	de	regie	in	handen	kan	nemen	en	ook	eigen	doelen	kan	
stellen	naast	het	verkrijgen	van	een	betere	plek	op	de	arbeidsmarkt.	Ook	zelfredzaamheid,	
zelfvertrouwen	en	trots	worden	(h)erkend	als	opbrengst.	Deze	bredere	blik	wordt	ondersteund	
met	wetenschappelijk	bewijs	over	de	impact	van	scholing.	De	professionals	geven	echter	wel	
aan,	dat	het	scholingsprotocol	soms	belemmerend	kan	werken	om	scholing	ook	op	deze	wijze	te	
kunnen	faciliteren.		
	
Kortom:	
§ Professionals	en	klanten	hebben	een	brede	blik	op	de	baten	van	scholing.	
§ Regels	zoals	geformuleerd	in	het	document	‘UWV	Beleidsregels	Scholing’	worden	als	

belemmerend	ervaren.	
	
	
Succesfactor	4:	De	leeromgeving:	Maatwerk	in	een	leerwerkomgeving	
Ondanks	het	feit	dat	UWV	leerwerktrajecten	faciliteert,	lijkt	de	samenwerking	met	derden	nog	
niet	altijd	optimaal	te	zijn.	Uit	de	literatuur	blijkt	dat	een	ideale	leeromgeving	een	combinatie	
van	leren	en	werken	is.	Zowel	klanten	als	professionals	van	UWV	lijken	aandacht	te	hebben	voor	
een	leeromgeving,	waarin	werken	en	leren	gecombineerd	worden.	Het	gaat	volgens	hen	om	een	
combinatie	van	praktijk	en	theorie.	Er	zijn	daarnaast	goede	voorbeelden	van	samenwerking	met	
werkgevers	benoemd,	maar	lang	niet	in	elke	regio	zijn	deze	voorbeelden	er.	Bij	veel	
professionals	bestaat	daarnaast	behoefte	aan	expertise	rondom	leerwerktrajecten.	Het	
leerwerkloket	is	bij	velen	onbekend	en	heeft	vaak	een	capaciteitsprobleem.		
	
Veel	professionals	(en	klanten)	erkennen	daarnaast	de	relevantie	van	het	criterium	
‘baangarantie’	bij	scholing.	Dit	houdt	in,	dat	bepaalde	klantgroepen	van	UWV	bij	aanvang	van	de	
scholing	de	zekerheid	van	een	baan	moeten	hebben	na	afronding	van	de	opleiding.	Toch	vinden	
professionals,	klanten	en	de	klankbordgroep	de	toepassing	te	strikt.	Ook	lukt	klanten	het	niet	
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altijd	om	zelf	een	werkgever	te	vinden	die	een	baangarantie	afgeeft.	Dit	werkt	belemmerend	om	
de	ideale	leeromgeving	te	kunnen	faciliteren.	Professionals	ervaren	het	als	een	blokkade	richting	
een	duurzame	plek	op	de	arbeidsmarkt.		
Aanvullend	wordt	duidelijk,	dat	een	aantal	klanten	een	scholingsaanbod	wordt	gedaan,	dat	in	
feite	niet	overeenkomt	met	hun	wensen	en	mogelijkheden.	Het	risico	daarvan	is	dat	men	na	
scholing	een	korte	tijd	een	functie	vervult	en	dan	weer	terugvalt	in	de	uitkering,	omdat	de	baan	
niet	bij	de	persoonlijkheid	past.	De	klant	wordt	wel	bemiddeld,	maar	dit	is	geen	duurzame	
oplossing.	Vragen	die	professionals	opwerpen	in	de	gesprekken	ogen	de	onderzoekers	als	
relevant:	Gaat	het	om	de	kortste	weg	naar	werk	of	de	meeste	duurzame	weg	naar	werk?	Kan	een	
baanintentie	ook	voldoende	zijn	als	er	wel	een	duurzaam	perspectief	is?	Sommigen	dingen	staan	
echter	wel	in	de	wet	en	liggen	dus	niet	volledig	in	handen	van	UWV.	
	
Kortom:	
§ Het	UWV	heeft	een	juist	beeld	over	de	meerwaarde	van	de	combinatie	‘werken	en	leren’.	In	

sommige	regio’s	wordt	daar	ook	naar	gehandeld.	In	andere	regio’s	kan	samenwerking	met	
bedrijven,	opleiders	en	dergelijke	nog	een	stevige	impuls	gebruiken.		

§ Er	is	behoefte	aan	expertise	rondom	leerwerktrajecten.	De	bestaande	leerwerkloketten	
worden	momenteel	niet	voldoende	als	antwoord	hierop	ervaren.		

§ Het	criterium	‘de	klant	moet	een	baangarantie	organiseren’	wordt	breed	als	belemmerend	
ervaren.		

§ Er	is	onduidelijkheid	over	wat	het	belangrijkst	is:	de	kortste	of	de	meeste	duurzame	weg	
naar	werk?	Los	van	wat	er	geformuleerd	is	in	de	‘UWV	Beleidsregels	Scholing’	kijkt	men	
hier	er	bij	UWV	intern	verschillend	tegenaan.			

		
	
Succesfactor	5:	Transfer:	Het	bevorderen	van	toepassing	van	het	geleerde	in	de	eigen	
situatie	met	oog	voor	basisvaardigheden	
Wil	een	volwassene	een	constructief	leerproces	hebben	dan	zal	men	ervoor	moeten	zorgen,	dat	
men	mogelijkheden	krijgt	om	het	geleerde	toe	te	kunnen	passen	in	de	eigen	dagelijkse	situatie.	
Onderzoek	laat	zien,	dat	door	een	goede	transfer	tijdens	het	leren	men	ook	aan	het	werk	kan	
komen.	Aandacht	voor	de	basisvaardigheden,	psychologische	aspecten	en	ondersteuning	op	het	
sociale	vlak	en	het	privéleven	kunnen	ervoor	zorgen,	dat	men	(alsnog)	een	kwalificatie	behaalt	
en	daarnaast	succesvol	kan	re-integreren	op	de	arbeidsmarkt.		Er	moet	dus	ook	voldoende	
aandacht	zijn	voor	deze	basisvaardigheden.	De	toepassing	van	het	geleerde	in	de	praktijk	staat	
ook	centraal	bij	professionals	en	klanten	van	UWV.	Wel	hebben	een	aantal	professionals	moeite		
met	de	afwezige	mogelijkheden	om	basisvaardigheden	(waaronder	computer-	en	
taalvaardigheden)	aan	te	bieden.	In	dat	licht	is	het	opvallend	dat	in	de	lijst	van	erkende	opleiders	
niet	altijd	aanbieders	van	basisvaardigheden	zijn	opgenomen.		
	
Kortom:	
§ In	het	algemeen	scoort	UWV	goed	op	de	mogelijkheden	tot	het	bieden	van	transfer.		
§ De	aandacht	voor	basisvaardigheden	is	echter	nog	gering.	Gezien	de	populatie	is	het	reëel,	

dat	een	hoog	percentage	laagopgeleid	is	en	dus	baat	heeft	bij	scholing	betreffende	
basisvaardigheden.		
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Samengevat	
Tabel	4	geeft	een	overzicht	van	de	uiteindelijke	belemmerende	en	bevorderende	factoren	
betreffende	de	realisatie	van	arbeidsmarktgerichte	post-initiële	scholing	vanuit	UWV	per	
succesfactor.	
	

Tabel	4:	Bevorderende	en	belemmerende	factoren	voor	arbeidsmarktgerichte		
post-initiële	scholing	vanuit	UWV	

Succesfactor	 Bevorderende	factor	 Belemmerende	factor		

De	fundering:	De	
inbedding	in	
persoonlijke	leefsituatie	
en	het	re-
integratieproces	als	
geheel	

	 Volgens	zowel	klant	als	professional:	
§ Geen	volledige	aandacht	voor	

leefsituatie	en	motivatie	klant	
§ Mogelijkheid	tot	deelname	en	

scholingsmogelijkheden	
onbekend	

§ Te	laat	klantcontact	
§ Onoverzichtelijke	

informatievoorziening		
De	coach:	Het	belang	
van	intensieve	
persoonlijke	face-to-face	
begeleiding	met	oog	voor	
eventuele	beperkingen	

Volgens	professional:		
§ Goede	werkwijze	van	

gespreksvoering	

Volgens	zowel	klant	als	professional:	
§ Te	beperkte	kennis	en	ervaring	

van	‘loopbaanbegeleiding’	
	
Volgens	professional:	
§ Tijdsgebrek	voor	adviseurs	

basisdienstverlening	
De	deelnemer:	Het	zelf	
stellen	van	doelen	en	
geleidelijke	toename	van	
eigen	regie	

Volgens	zowel	klant	als	professional:	
§ Aandacht	voor	brede	blik	op	

leeropbrengsten	(niet	alleen	
arbeidsmarktgericht)	

Volgens	professional:	
§ Scholingsprotocol	werkt	soms	

belemmerend		

De	leeromgeving:	
Maatwerk	in	een	
leerwerkomgeving	

Volgens	zowel	klant	als	professional:	
§ Aandacht	voor	ideale	

leeromgeving:	combinatie	van	
leren	en	werken	

	
Volgens	professional:	
§ Goede	voorbeelden	betreffende	

samenwerking	met	werkgevers	

Volgens	zowel	klant	als	professional:	
§ Leerwerkloket	is	onbekend	
	
Volgens	professional:	
§ Niet	alle	opleiders	zijn	

opgenomen	als	
samenwerkingspartner	

Transfer:	Het	
bevorderen	van	
toepassing	van	het	
geleerde	in	de	eigen	
situatie	met	oog	voor	
basisvaardigheden	

	 Volgens	professional:	
§ Afwezigheid	van	aanbieders	van	

basisvaardigheden	onder	
samenwerkingspartners	
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Nabeschouwing		
UWV	kan	op	basis	van	dit	rapport	verschillende	implementatielijnen	ontwikkelen.	De	uitdaging	
zal	zijn	om	geen	nieuwe	protocollen	te	ontwikkelen.	Naar	de	mening	van	de	auteurs	zullen	
formats	of	protocollen	niet	effectief	zijn.	De	volgende	vragen	en	oplossingsrichtingen	verdienen	
ons	inziens	nadere	uitwerking.		
	
1. Vergroten	vakmanschap	

Door	de	organisatieontwikkelingen	is	er	de	laatste	jaren	veel	kennis	en	kunde	rondom	
loopbaanontwikkeling	verloren	gegaan.	Als	UWV	met	scholing	meer	impact	wil	gaan	maken	
dan	zullen	er	specifiekere	eisen	aan	dit	vakmanschap	gesteld	moeten	worden.	Klant	en	
arbeidsmarkt	moeten	goed	in	beeld	zijn	en	de	professional	moet	meer	vaardigheden	
hebben	om	klanten	te	kunnen	coachen.		
	

2. Cultuur	en	aansturing	
Breed	wordt	een	woud	aan	regels	ervaren.	Er	is	echter	wel	degelijk	veel	handelingsruimte,	
maar	die	wordt	niet	genomen.	De	vraag	is	hoe	dat	kan.	Hoe	krijgt	de	professional	de	klant	
weer	dicht	bij	het	hart	in	plaats	van	de	protocollen	en	vinklijstjes?	Welke	cultuurelementen	
ondermijnen	die	en	welke	sturing	zit	er	op	professionals	die	dit	tegengaan?	Dit	is	een	
langlopend	thema.	Maar	op	korte	termijn	kan	UWV	wel	kennisdeling	starten,	bijvoorbeeld	
door	een	ambassadeursnetwerk	te	starten.		
	

3. Informatievoorziening	
Er	is	een	gebrek	aan	kennis	rondom	de	mogelijkheden	van	scholing.	Vraag	is	welke	
communicatiemiddelen	voor	de	klant	en	professional	kunnen	ingezet	worden	om	dit	te	
veranderen.	
	

4. Samenwerking		
In	een	aantal	regio’s	worden	indrukwekkende	resultaten	gerealiseerd.	In	een	breed	
netwerk	met	opleiders,	MBO	instellingen,	uitzendbureaus	en	bedrijven	worden	effectieve	
interventies	toegepast.	In	sommige	regio’s	lijken	ook	de	leerwerkloketten	een	mogelijke	rol	
te	kunnen	spelen.	Het	oogt	echter	regio-	en	persoonsafhankelijk.	Hoe	schaalt	UWV	deze	
good	practices	op?	Wat	kan	men	daarnaast	leren	van	de	good	practices	uit	onder	andere	
Frankrijk,	België	en	Tsjechië?		
	

5. Duidelijkheid	over	thema’s	
Een	paar	onderwerpen	komen	vaker	terug,	het	is	niet	eenduidig	welk	standpunt	UWV	
daarover	inneemt.	Het	gaat	om	bijvoorbeeld	de	baangarantie,	te	laat	of	geen	klantcontact,	
en	de	vraag	of	men	kiest	voor	de	duurzame	of	snelste	weg	naar	werk.	Hierover	zou	meer	
helderheid	geboden	moeten	worden.	
	

6. Basisvaardigheden	
Gezien	de	populatie	zal	UWV	veel	laagopgeleide	klanten	hebben.	Veel	professionals	
(h)erkennen	dit.	Maar	welke	ondersteuning	krijgen	ze	in	het	verwerven	van	
basisvaardigheden?	Vraag	is	waarom	de	aanbieders	van	volwasseneneducatie	niet	
standaard	bij	de	opleiders	zitten?		
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7. Rol	en	ambities	loopbaanontwikkeling	

Nederland	kent,	in	tegenstelling	tot	veel	andere	Europese	landen,	geen	landelijk	beleid	of	
landelijke	infrastructuur	die	loopbaanontwikkeling	ondersteunt.	De	politieke	vraag	is	of	er	
een	loopbaancentrum	voor	burgers	komt	en	hoe	Nederland	het	leven	lang	ontwikkelen	gaat	
vormgeven?	Vraag	is	welke	rol	UWV	daarin	kan	spelen?	Vragen	die	buiten	dit	onderzoek	
vallen,	maar	wel	relevant	zijn	voor	de	toekomst.	Klanten	en	professionals	spraken	hier	in	
afgeleide	termen	over.	Het	ging	bijvoorbeeld	over	de	vraag	of	handhaving	en	
loopbaancoaching	wel	vanuit	dezelfde	organisatie	kan	plaatsvinden.	De	‘coach’	en	
‘politieagent’	kennen	sterk	verschillende	waardeoriëntaties	en	competenties.			
	

Maar	over	één	ding	zijn	klanten,	professionals	en	de	leden	van	de	klankbord	het	eens:	scholing	is	
wezenlijk	voor	duurzame	inzetbaarheid.	Of	zoals	een	klant	uit	Goes	zegt:	“zeker	voor	mensen	die	
allang	geen	scholing	meer	hebben	gehad.	Ik	denk	dat	dat	telt	voor	iedereen	tegenwoordig,	scholing	
blijf	je	doen,	je	hele	leven”	(GK1).	
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Bijlage	1:	 Onderzoeksmethode	in	4	fasen	
	
	
Onderzoeksfase	1:	Systematisch	literatuuronderzoek	
Om	in	beeld	te	krijgen	wat	de	mogelijkheden	van	arbeidsmarktgerichte	scholing	zijn	voor	
laagopgeleide	en	oudere	werkzoekenden	naast	werkzoekenden	die	ziek	zijn,	zal	allereerst	een	
systematisch	literatuuronderzoek	worden	uitgevoerd.	Dit	onderzoek	heeft	geleid	tot	64	unieke	
bronnen.	Er	is	gezocht	op	de	volgende	zoektermen:	low-educated,	impact	&	re-integration,	
success	factors	&	adult	education,	impact	&	adult	education.	Er	is	gezocht	in	onder	andere	de	
volgende	databases:	ERIC	(EBSCO),	PiCarta,	PsycARTICLES	(EBSCO),	PsycINFO	(EBSCO),	Sage	
Journals	Online,	ScienceDirect	(Elsevier),	SpringerLink,	SSCI,	Taylor	&	Francis	Online,	UM	
Publications,	Web	of	Science	en	Wiley	Online	Library.	Daarnaast	is	aanvullend	gezocht	onder	
Nederlandse	literatuur	via	het	internet	met	de	zoektermen:	impact	&	re-integratie,	
succesfactoren	&	re-integratie,	arbeidsmarktbemiddeling,	succesfactoren	&	
volwasseneneducatie,	impact	volwasseneneducatie	en	laagopgeleiden.	
1. De	resultante	van	deze	onderzoeksfase	is	een	antwoord	op	de	volgende	onderzoeksvragen:	

Wat	is	de	definitie	van	arbeidsmarktgerichte	en	post-initiële	scholing?	
2. Wat	is	de	stand	van	zaken	van	de	problematiek?	
3. Aan	welke	basale	eisen	van	de	leeromgeving	moet	arbeidsmarktgerichte	scholing	voldoen	om	

succesvol	te	zijn	(good	practices)?	
	
	
Onderzoeksfase	2:	Meta-analyse	baten	en	succesfactoren	leren	onder	laagopgeleiden	
Aansluitend	is	in	een	tweede	onderzoeksfase	een	meta-analyse	gedaan	naar	de	baten	en	
succesfactoren	van	scholing	onder	laagopgeleiden	onder	het	databestand	behorende	bij	het	SIT-
instrument	(Social	Inclusion	after	Transfer).	Artéduc	heeft	in	samenwerking	met	Maastricht	
University	en	de	Vrije	Universiteit	Brussel	het	SIT-instrument	ontwikkeld,	dat	de	impact	van	
laagopgeleide	en	laaggeletterde	deelnemers	en	oudere	werknemers	aan	post-initiële	
leertrajecten	in	beeld	brengt	(De	Greef	et	al.,	2010).	Inmiddels	is	er	onder	circa	6.800	
deelnemers	een	impactmeting	gerealiseerd.	Met	dit	instrument	wordt	bekeken	of	mensen	een	
betere	plek	in	de	samenleving	en	op	de	arbeidsmarkt	hebben	gekregen.	Het	focust	zich	met	
name	op	kwetsbare	deelnemers	die	deels	werkloos	zijn	en	middels	een	leertraject	een	
vervolgopleiding	of	een	baan	wensen	te	krijgen.	Onder	deze	deelnemers	is	een	vragenlijst	
afgenomen	met	twee	meetmomenten,	waarbij	een	tussenperiode	tussen	de	meetmomenten	van	
circa	15	weken	is	gehanteerd.	Dit	om	de	voortgang	onder	deelnemers	op	het	gebied	van	sociale	
inclusie	en	arbeidsmarktontwikkeling	te	meten.	Voor	deze	analyse	is	sec	gekeken	naar	de	
respons	onder	deelnemers,	die	geen	baan	hebben	en	tussen	de	15	en	65	jaar	oud	zijn.	De	
uiteindelijke	analyse	is	gebaseerd	op	de	respons	van	3.027	deelnemers.	Tijdens	de	metingen	is	
naast	de	socio-demografische	kenmerken,	zoals	geslacht,	nationaliteit,	leeftijd,	hoogste	
vooropleiding,	aantal	opleidingsjaren	en	het	hebben	van	een	diploma	naar	de	volgende	
variabelen	gekeken:	
	
1.	Sociale	inclusie	

§ Nationale	taalvaardigheden	
§ Digitale	vaardigheden	
§ Internationale	taalvaardigheden	
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§ Assertiviteit	
§ Arbeids-	en	opvoedingsvaardigheden	
§ Vrijwilligerswerk-	en	wijkvaardigheden	
§ Contactvaardigheden	
§ Ontmoeten	&	ondernemen	
§ Omgang	met	privécontacten	
§ Verenigings-	en	wijkactiviteiten	
§ Natuur-	en	sportactiviteiten	
§ Kunst-	en	cultuuractiviteiten	
§ Lidmaatschap	
§ Afname	van	sociaal	isolement	

	
2. Arbeidsmarktpositie	

§ Het	hebben	van	of	beter	functioneren	in	een	betaalde	baan	
§ Het	hebben	van	vrijwilligerswerk	
§ Stage	gaan	lopen	
§ Het	zoeken	naar	een	baan	
§ Het	hebben	van	of	beter	functioneren	in	een	betaalde	baan	met	begeleiding	

	
Om	de	impact	van	het	educatieve	traject	in	kaart	te	brengen,	zijn	middels	SPSS	25.0	
verschilvariabelen	gemaakt	en	is	per	variabele	het	percentage	deelnemers	bepaald,	dat	een	
groei	heeft	doorgemaakt.	Vervolgens	zijn	er	drie	groepen	bepaald	op	basis	van	de	hoogste	
vooropleiding	van	de	deelnemers,	waarbij	deelnemers	op	basis	van	hun	opleiding	met	de	
grootste	afstand	van	de	arbeidsmarkt	(speciaal)	onderwijs	op	de	basisschool	hebben	gevolgd,	
middelgrote	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	(speciaal)	onderwijs	op	de	middelbare	school	hebben	
gevolgd	en	een	wat	minder	grote	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	een	MBO,	HBO	of	universitaire	
opleiding	hebben	gevolgd7.	Aansluitend	is	een	vergelijking	tussen	de	drie	groepen	deelnemers	
gemaakt.	Hiervoor	is	een	non-parametrische	analyse	uitgevoerd	middels	een	Mann-Whitney	
toets.	
	
Er	is	ook	bekeken	door	welke	kenmerken	van	de	leeromgeving	de	groei	wordt	bewerkstelligd.	
Middels	een	correlatieanalyse	en	een	logistische	regressieanalyse	is	in	kaart	gebracht	welke	
factoren	van	de	leeromgeving	van	invloed	zijn	op	de	toename	in	sociale	inclusie	of	
arbeidsontwikkeling.	
	
Daarnaast	is	een	aanvullende	analyse	gedaan	op	basis	van	de	resultaten	van	vijf	kwalitatieve	
onderzoeken	naar	de	impact	en	succesfactoren	van	post-initiële	scholing	onder	volwassenen,	te	
weten:	

§ kwalitatief	onderzoek	naar	impact	en	succesfactoren	van	de	‘academie	voor	
Zelfstandigheid’;	

§ kwalitatief	onderzoek	‘Leren	voor	Leven’	naar	impact	en	succesfactoren	van	
leertrajecten	van	volwassenen;	

§ kwalitatief	onderzoek	naar	impact	en	succesfactoren	van	inburgeringstrajecten	van	de	
gemeente	Amsterdam;	

                                                
7	Deze	indeling	wijkt	af	van	de	indeling,	die	door	het	CBS	(2016)	wordt	gehanteerd	door	de	gehanteerde	indeling	in	het	SIT-
instrument.	
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§ kwalitatief	onderzoek	naar	impact	en	succesfactoren	van	het	project	‘Taal	op	Maat’	van	
Stichting	Wellzo;	

§ kwalitatief	onderzoek	naar	impact	en	succesfactoren	van	leertrajecten	van	volwassenen	
bij	3	aanbieders	van	volwasseneneducatie.	
	

De	resultante	van	deze	onderzoeksfase	is	een	antwoord	op	de	volgende	onderzoeksvragen:		
1. Wat	zijn	de	baten	en	de	impact	van	arbeidsmarktgerichte	scholing	op	het	functioneren	van	de	

deelnemers,	duurzame	inzetbaarheid	op	de	arbeidsmarkt	en	de	arbeidsmarkt	zelf?	
2. Welke	werkzame	delen	in	arbeidsmarktgerichte	scholing	zijn	belangrijk	voor	een	rendabel	

post-initieel	leertraject?	
	
	
Onderzoeksfase	3:	Internationale	casestudies	leren	voor	duurzame	plek	op	de	
arbeidsmarkt	
In	de	derde	onderzoeksfase	is	een	uitgebreide	consultatie	gedaan	naar	good	practices	
betreffende	arbeidsmarktgerichte	scholing	in	andere	landen.	Via	samenwerkingspartners	in	34	
landen	zijn	via	8	netwerken	casestudies	betreffende	arbeidsmarktgerichte	scholing	getraceerd.	
Dit	betreft	de	volgende	netwerken:	

§ EBSN:	European	Basic	Skills	Network	
§ EDAM:	EDucation	Against	Marginalisation		
§ ELINET:	European	Literacy	Policy	Network	
§ GUTS:	Generations	Using	Training	for	Social	Inclusion	in	2020		
§ INFONET:	European	INFONET	Adult	Education	Network	

Daarnaast	heeft	de	internationale	organisatie	ICAE	()	naar	aanvullende	cases	gezocht	onder	haar	
samenwerkingspartners.	Uiteindelijk	zijn	uit	19	landen	22	good	practices	geselecteerd,	die	een	
antwoord	geven	op	de	vraag	welke	voorwaarden	ervoor	zorgen,	dat	volwassenen	en	met	name	
laagopgeleide	en	oudere	werkzoekenden	naast	werkzoekenden	die	ziek	zijn	deelnemen	aan	
arbeidsmarktgerichte	scholing.	
	
De	resultante	van	deze	onderzoeksfase	is	een	antwoord	op	de	volgende	onderzoeksvragen:		
1. Welke	initiatieven	zijn	er	in	andere	landen	die	goed	lijken	te	werken	en	die	goed	aansluiten	bij	

de	voorwaarden	(die	uit	de	literatuurstudie	en	meta-analyse)	naar	voren	zijn	gekomen?	
2. Welke	 initiatieven	zijn	er	 in	Nederland	 (eventueel	ook	op	 lokaal	of	brancheniveau)	die	goed	

lijken	te	werken	en	die	goed	aansluiten	bij	deze	voorwaarden?	Zijn	die	breder	toepasbaar	voor	
UWV-klanten?		

	
	
Onderzoeksfase	4:	Fenomenografisch	onderzoek	onder	klanten	en	professionals	UWV	
Met	name	de	ervaringen	van	de	klanten	zelf	is	van	groot	belang	om	te	achterhalen	welke	
behoeften,	interesses,	mogelijkheden,	maar	ook	beperkingen	deze	groepen	ervaren	ten	aanzien	
van	post-initiële	scholing	gefaciliteerd	vanuit	UWV.	Daarnaast	is	een	grondige	analyse	naar	de	
uiteindelijke	mogelijkheden	via	arbeidsdeskundigen,	adviseurs	werk,	adviseurs	
werkgeversdienstverlening,	adviseurs	van	leerwerkloketten	en	re-integratiebegeleiders	
noodzakelijk	om	een	gedragen	succesvolle	implementatie	intern	te	kunnen	realiseren.	Middels	
een	kwalitatief	onderzoek	wordt	nauwkeurig	in	samenwerking	met	het	UWV	een	
vertegenwoordiging	gekozen	van	arbeidsdeskundigen,	adviseurs	werk,	adviseurs	
werkgeversdienstverlening,	adviseurs	van	leerwerkloketten	en	re-integratiebegeleiders.	Voor	
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deze	onderzoeksfase	zijn	onder	56	respondenten,	waarvan	33	professionals	(te	weten:	7	
arbeidsdeskundigen,	4	re-integratiebegeleiders,	6	adviseurs	werk	intensieve	dienstverlening,	4	
adviseurs	werk	basisdienstverlening,	6	adviseurs	werkgeversdienstverlening	en	6	adviseurs	
leerwerkloketten)	en	23	klanten	(te	weten:	6	klanten	met	een	lage	score	op	de	werkverkenner	
(0%	tot	50%),	4	in-	en	uitstromers,	4	WGA-klanten,	2	zieke	werklozen	en	8	EDV’ers,	waarbij	1	
persoon	dus	in	twee	categorieën	is	ingedeeld)	van	UWV	interviews	gehouden.		
Voor	het	kwalitatieve	onderzoek	is	op	basis	van	de	richtlijnen	van	het	fenomenografisch	
onderzoek	een	interviewtechniek	met	open	vragen	gehanteerd.	Hierbij	staat	het	“diepte-
interview”	centraal,	zodat	de	respondenten	aangemoedigd	worden	om	het	te	onderzoeken	
fenomeen	te	bediscussiëren	(Booth,	1997).	Om	subjectieve	waarneming	te	voorkomen	is	een	
team	van	3	onderzoekers	samengesteld,	dat	samen	via	een	plenaire	instructie	geïnformeerd	is	
over	de	procedure	van	afname.	Elk	interview	duurde	circa	20	tot	45	minuten,	waarbij	vooraf	
vragen	zijn	vastgesteld	bestaande	uit	12	hoofdvragen	voor	de	professionals	en	11	hoofdvragen	
voor	de	klanten	aangevuld	met	doorvraagvragen.	Alle	interviews	zijn	opgenomen.	Op	basis	van	
de	audiobestanden	zijn	transcripties	gemaakt,	die	woord	voor	woord	zijn	uitgewerkt.	Elke	
transcriptie	is	uitgewerkt	via	een	identiek	format	om	een	goede	vergelijking	te	kunnen	maken	
tijdens	de	analyse.	Om	een	gedegen	onderzoeksanalyse	te	kunnen	doen,	zijn	de	analysestappen	
van	de	fenomenografie	doorlopen	die	Marton	et	al.	(1997)	beschrijven.	Om	bias	te	voorkomen	
zijn	de	resultaten	van	de	onderzoeksanalyse	van	elke	onderzoeker	besproken	door	middel	van	
een	onderzoekerstriangulatie	en	een	peerreview	(Eisner,	1998).	Dit	houdt	in	dat	allereerst	elke	
onderzoeker	afzonderlijk	een	aantal	interviews	heeft	doorgenomen	en	geanalyseerd	en	
vervolgens	een	aantal	categorieën	van	betekenissen	heeft	gemaakt.	In	subgroepen	van	
onderzoekers	zijn	de	resultaten	van	deze	analyse	besproken.	Uiteindelijk	zijn	de	verschillende	
categorieën	vastgesteld	na	het	verkrijgen	van	een	consensus	(Marton,	1992).	Ten	slotte	is	
intersubjectiviteit	voorkomen	door	een	peerreview	te	realiseren	op	de	verschillende	
categorieën	van	resultaten.	Een	externe	onderzoeker	(die	gespecialiseerd	is	in	dit	thema)	heeft	
alle	transcripties	doorgenomen	en	wederom	categorieën	van	percepties	samengesteld.	Deze	
indeling	is	naast	de	indeling	van	het	onderzoeksteam	gelegd	en	uiteindelijk	zijn	de	categorieën	
van	resultaten	vastgesteld	in	een	zogenoemde	“outcomespace”.	Deze	outcomespace	vormt	de	
basis	voor	de	resultaten	van	dit	onderzoek.	
	
De	resultaten	van	alle	vier	de	onderzoeksfasen	leiden	tot	een	antwoord	op	de	volgende	twee	
vragen:	
1.	 “Wat	 is	 de	 impact	 van	 post-initiële	 scholing	 en	 wat	 zijn	 de	 voorwaarden	 waar	 scholing	 van	
doelgroepen	zoals	die	van	UWV	qua	inhoud,	vorm	en	begeleiding	aan	moet	voldoen	om	(langdurig)	
effect	 te	 kunnen	 hebben	 én	 om	 gebruikt	 te	 worden	 door	 werkzoekenden	 met	 een	 WW-	 of	 AG	
uitkering	die	de	meeste	baat	hebben	bij	deze	scholing?”	
	
2.	 Welke	 aanpassingen	 in	 de	 uitvoering	 en	 dienstverlening	 van	 UWV	 en	 Leerwerkloketten	 zijn	
nodig	 om	 post-initiële	 scholing	 met	 het	 oog	 op	 een	 duurzame	 arbeidsmarktparticipatie	 voor	
werkzoekenden	met	een	WW-	of	AG	uitkering	te	bevorderen?	
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Bijlage	2:	 Internationale	good	practices	en		
samenwerkingspartners	

	
	
De	inhoud	van	de	internationale	good	practices	zijn	verkregen	door	de	samenwerking	diverse	
collega’s	uit	22	landen.	Hiervoor	willen	we	de	volgende	organisaties	en	personen	danken	voor	
hun	tijd	en	medewerking:	

1. België:	VDAB:	Carl	Callewaert	
2. Bulgarije:	Law	and	Internet	Foundation,	Research	Center	for	Law	and	Information	

Technologies:	Nadya	Koycheva	
3. Canada:	Satya	Brink	
4. Denemarken:	Nordisk	Netværk	for	Voksnes	Læring	(NVL):	Antra	Carlsen	
5. Duitsland:	Justus-Liebig-Universität	Gießen:	Bernd	Käpplinger	/	bbb	Büro	für	berufliche	

Bildungsplanung:	Dieter	Zisenis	
6. Finland:	Nordisk	Netværk	for	Voksnes	Læring	(NVL):	Antra	Carlsen	
7. Frankrijk:	European	Institute	of	Education	and	Social	Policy	(EIESP):	Janet	Looney	&	

Gloria	Arjomand		
8. Hongarije:	Progress	Consult	Ltd.:	Zsolt	Vincze	
9. Ierland:	National	Adult	Literacy	Agency	(NALA):	Inez	Bailey.	
10. Italië:	Università	degli	Studie	del	Molise:	Margherita	di	Paolo	&	Daniela	Grignoli	
11. Kroatië:	International	Council	for	Adult	Education	(ICAE):	Katarina	Popović	/	Centar	za	

edukaciju,	savjetovanje	i	istraživanje	(CESI):	Anamarija	Tkalčec	
12. Letland:	University	of	Latvia,	Faculty	of	Economics	and	Management:	Ilze	Buligina	&	

Biruta	Sloka	
13. Noorwegen:	Nordisk	Netværk	for	Voksnes	Læring	(NVL):	Antra	Carlsen	
14. Oostenrijk:	CONEDU:	Wilfried	Frei	
15. Roemenië:	Association	for	Social	and	Economic	Counselling	and	Consultancy	Oltenia	

(A.C.C.E.S	Oltenia):	Andreea	Mihaela	Nita	
16. Servië:	The	Institute	for	Pedagogy	and	Andragogy	of	the	Faculty	of	Philosophy	in	

Belgrade:	Katarina	Popović	
17. Slovenië:	Andragoški	center	Slovenije:	Ester	Možina	&	Mateja	Pečar	
18. Tsjechië:	National	Institute	for	Education,	Education	Counselling	Centre	and	Centre	for	

Continuing	Education	of	Teachers	(NUV):	Tereza	Halouzková		
19. Zweden:	Satya	Brink	/	Nordisk	Netværk	for	Voksnes	Læring	(NVL):	Antra	Carlsen	

	
Internationale	good	practices	laten	zien,	dat	er	geen	eenduidig	antwoord	is	op	het	stimuleren	
van	arbeidsmarktgerichte	scholing,	zodat	diverse	‘kwetsbare’	groepen	een	baan	kunnen	vinden.	
Om	een	reguliere	plek	op	de	arbeidsmarkt	te	kunnen	vinden	moet	men	rekening	houden	met	de	
doelgroep	waarvoor	men	dit	organiseert	(zoals	laagopgeleiden,	ouderen,	mensen	met	een	
beperking	en	vluchtelingen)	naast	de	landelijk,	maar	zeker	ook	regionale	en	lokale	
mogelijkheden	die	scholingsinstanties	en	arbeidsmarkt	kan	bieden.	Een	nadere	analyse	van	de	
internationale	good	practices	laat	zien,	dat	ze	grotendeels	kunnen	aansluiten	bij	de	vijf	
succesfactoren	die	uit	het	onderzoek	naar	voren	zijn	gekomen,	te	weten:	

1. De	fundering:	De	inbedding	in	persoonlijke	leefsituatie	en	het	re-integratieproces	als	
geheel	
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2. De	coach:	Het	belang	van	intensieve	persoonlijke	face-to-face	begeleiding	met	oog	voor	
eventuele	beperkingen	

3. De	deelnemer:	Het	zelf	stellen	van	doelen	en	geleidelijke	toename	van	eigen	regie	
4. De	leeromgeving:	Maatwerk	in	een	leerwerkomgeving	
5. Transfer:	Het	bevorderen	van	toepassing	van	het	geleerde	in	de	eigen	situatie	met	oog	

voor	basisvaardigheden	
De	internationale	good	practices	zijn	geordend	op	basis	van	deze	5	factoren.	
	
	
Succesfactor	1:	De	fundering:	De	inbedding	in	persoonlijke	leefsituatie	en	het	re-
integratieproces	als	geheel	
Frankrijk	1:	Geïntegreerd	taal-	en	beroepsgericht	traject	met	werkgevers	voor	migranten	en	
asielzoekers		
Het	Ministerie	van	Binnenlandse	Zaken	heeft	in	samenwerking	met	het	Frans	Nationaal	
Agentschap	voor	professionele	training	van	volwassenen	een	specifiek	programma	opgezet,	
waarin	vluchtelingen	en	asielzoekers	taaltraining	en	beroepsgerichte	trainingen	krijgen	
aangeboden.	Dit	gebeurt	in	samenwerking	met	werkgevers	en	voor	de	sectoren	waar	men	op	dat	
moment	behoefte	aan	meer	arbeidskrachten	(waaronder	de	logistiekbranche,	schilderbranche,	
metselbranche	enzovoorts).	Hierbij	wordt	gebruik	gemaakt	van	specifieke	validatieprogramma’s	
om	een	professionele	certificering	voor	het	betreffende	beroep	te	behalen.	
USP:	Branchegerichte	validatieprogramma’s	in	samenwerking	met	werkgevers	(waarin	
taalontwikkeling	en	beroepsgerichte	training	gecombineerd	worden).	
	
Frankrijk	2:	Validatie	van	eerder	verworven	competenties	voor	vluchtelingen	in	ICT-branche	
Het	programma	‘Refugeeks’	verzorgt	een	intensief	trainingsprogramma	voor	kwetsbare	
vluchtelingen	op	het	gebied	van	ICT.	Hiermee	worden	hun	kansen	om	in	de	ICT-branche	aan	de	
slag	te	gaan	vergroot.	De	deelnemers	krijgen	een	specifiek	programma	aangeboden,	waarbij	ze	
gemotiveerd	worden	om	hun	ICT-vaardigheden	te	vergroten	en	dit	beroepsmatig	te	kunnen	
inzetten.	Vervolgens	krijgen	ze	de	mogelijkheid	om	specifiek	werknemersvaardigheden	aan	te	
leren	die	ze	vervolgens	kunnen	inzetten	na	toeleiding	naar	een	baan.	Succesfactor	van	het	
trainingsprogramma	is	dat	eerder	verworven	competenties	op	het	gebied	van	ICT	gevalideerd	
worden,	zodat	het	trainingsprogramma	op	maat	gemaakt	kan	worden	voor	de	deelnemer.	
USP:	Validatie	van	eerder	verworven	competenties	in	specifiek	branche.					
	
Frankrijk	3:	Vertrouwen	en	ondersteuning	in	het	beroep	door	validatie	van	eerder	verworven	
competenties	
De	organisatie	INFREP	is	gespecialiseerd	in	toegepast	onderzoek	op	het	gebied	van	permanente	
educatie	naast	management	van	beroepsgerichte	trainingsprogramma’s.	Zij	begeleiden	de	
evaluatie	van	competenties	om	kansen	op	de	arbeidsmarkt	te	vergroten	of	voorbereidingen	voor	
om	scholingstrajecten	te	realiseren.	Zij	hebben	een	gestandaardiseerde	evaluatie	ontwikkeld	om	
eerder	verworven	kennis	en	competenties	te	kunnen	valideren	in	het	kader	van	de	uitoefening	
van	een	specifiek	beroep.	Deze	vorm	van	evaluatie	(CLEA	genaamd)	kan	voor	vrijwel	elke	sector	
en	voor	alle	opleidingsniveaus	worden	toegepast.	Deze	‘tool’	wordt	door	onder	andere	
werkgevers	erkend	en	helpt	met	name	werklozen	in	het	bepalen	of	men	klaar	is	om	een	
vervolgopleiding	te	volgen.	Daarnaast	zorgt	het	voor	het	vergroten	van	het		zelfvertrouwen	en	
de	begeleiding	van	de	loopbaan	op	de	arbeidsmarkt.	
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Een	vergelijkbaar	traject	is	het	DAVA	programma,	waarbij	deelnemers	(die	minstens	één	jaar	
werkervaring	hebben	hun	eerder	verworven	competenties	kunnen	valideren	onder	begeleiding	
van	een	adviseur.	
USP:	Gestandaardiseerde	validatie	van	eerder	verworven	competenties	voor	alle	opleidingsniveaus.			
	
	
Succesfactor	2:	De	coach:	Het	belang	van	intensieve	persoonlijke	face-to-face	begeleiding	
met	oog	voor	eventuele	beperkingen	
Canada:	Specifieke	ondersteuning	en	mentoring	voor	mensen	met	een	beperking	gecombineerde	
aanpak	
Het	‘Transitional	Vocational	Program’	(VTP)	is	een	specifiek	programma	om	volwassenen	met	
een	beperking	door	middel	van	training	en	begeleiding	voor	te	bereiden	op	werk.	Het	is	een	
post-initiële	leeromgeving	die	de	transitie	naar	werk	moet	begeleiden.	De	deelnemer	neemt	deel	
aan	een	gecombineerde	training	in	een	klassikale	setting	naast	een	leeromgeving	op	de	
werkplek.	Er	wordt	aandacht	geschonken	aan	vaardigheden	op	het	gebied	van	het	leven,	de	
employability,	het	specifieke	beroep	en	de	werkervaring.	Hierbij	leren	de	deelnemers	
vaardigheden	om	zichzelf	in	de	markt	te	zetten	naast	vaardigheden	om	de	huidige	toerusting	en	
begrip	van	de	praktijk	eigen	te	maken	en	hun	zelfvertrouwen	te	vergroten.	Deze	resultaten	
worden	bewerkstelligd	door	een	combinatie	van	intensieve	ondersteuning	en	mentoring.	
USP:	Werkervaring	naast	klassikale	leersetting	met	intensieve	ondersteuning	en	mentoring	op	het	
gebied	van	leven,	employability	en	beroep.	
	
Duitsland:	Investering	in	één	op	één	coaching	voor	zieke	werklozen	
In	Duitsland	experimenteert	men	in	een	regionaal	arbeidsmarktbureau	met	één	op	één	coaching	
voor	zieke	werklozen.	Samen	met	de	zieke	werkloze	neemt	men	voldoende	tijd	om	te	kijken	hoe	
men	uiteindelijk	op	een	duurzame	wijze	naar	werk	wordt	begeleid.	Hier	heeft	men	de	stelling	
dat	als	men	in	scholing	investeert,	dat	dat	tijd	kost.	Uit	een	evaluatie	van	de	Justus-Liebig-
Universität	Gießen	blijkt,	dat	met	name	de	tijd	nemen	voor	één	op	één	coaching	resultaat	heeft.	
Uit	de	evaluatie	blijkt,	dat	ondanks	dat	de	coachingsmethode	per	medewerker	van	het	
arbeidsbureau	verschilt	en	dat	het	gezamenlijk	begrip	over	de	gehanteerde	coachingsmethode	
zwak	is,	dat	met	name	door	nu	meer	tijd	te	hebben	voor	de	deelnemers	er	betere	resultaten	
worden	bereikt.	Doordat	de	medewerkers	op	het	arbeidsbureau	op	voorhand	namelijk	meer	tijd	
nemen	voor	de	werkzoekenden	is	er	sprake	van	een	hogere	mate	van	succesvolle	re-integratie	
naar	werk	en	meer	tevredenheid	onder	de	deelnemers.	
USP:	De	tijd	nemen	voor	één	op	één	coaching.		
	
Italië:	Specifiek	traject	van	beroepsopleiding	voor	mensen	met	een	handicap	
In	Italië	realiseert	men	een	extra	impuls	voor	re-integratie	voor	jongvolwassenen	en	
volwassenen	met	een	handicap	door	middel	van	het	‘PLUS-project.	In	16	regio’s	krijgen	een	
aantal	(jong)volwassenen	met	een	handicap	de	mogelijkheid	om	een	beroepsopleiding	van	18	
maanden	te	volgen.	De	deelnemers	nemen	voor	40	uur	per	week	deel	aan	deze	opleiding.	Deze	
opleiding	bestaat	uit	het	bevorderen	van	de	eigen	autonomie,	naast	het	verkrijgen	van	sociale	en	
beroepsvaardigheden.	Aansluitend	zullen	ze	een	stage	gaan	lopen	in	een	bedrijf	in	de	branche	
behorende	bij	de	beroepsopleiding.	Hier	krijgen	ze	de	tijd	om	het	geleerde	toe	te	passen	in	de	
praktijk.	Aanvullend	zal	een	deel	van	de	deelnemers	betrokken	worden	bij	de	opzet	van	een	
bureau	om	mensen	te	adviseren	en	ondersteunen	bij	het	vinden	van	werk.		
USP:	Beroepsopleiding	op	maat	rekening	houdend	met	beperkingen.	
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Kroatië:	CARDS	2004:	Gecombineerde	basiseducatie	met	beroepsgerichte	training	
Tijdens	het	project	CARDS	2004	krijgen	4945	mensen	scholing	aangeboden	om	bij	te	scholen	op	
het	gebied	van	basisvaardigheden	(met	name	taal)	en	aanvullend	(indien	wenselijk)	een	
beroepsgerichte	training	voor	een	beroep	naar	keuze	(op	basis	van	een	aantal	geselecteerde	
beroepen).	Naast	reguliere	instructie	is	er	aandacht	voor	individuele	consultatie	en	instructie.	
Een	viertal	zaken	hebben	ervoor	gezorgd,	dat	mensen	konden	deelnemen	aan	deze	scholing.	
Allereerst	kregen	mensen	een	vergoeding	voor	reiskosten	en	leermateralen.	Daarnaast	blijkt,	dat	
met	name	succesverhalen	over	het	feit	dat	mensen	een	baan	hebben	gevonden	ervoor	zouden	
kunnen	zorgen,	dat	meer	mensen	gaan	deelnemen.	Ten	derde	kan	een	plezierige	leeromgeving	
met	een	hoogwaardige	vorm	van	educatie	en	goed	gekwalificeerde	docenten	ondersteunend	
werken.	Ten	slotte	heeft	een	bedrag	vanuit	de	overheid	ervoor	gezorgd,	dat	er	voldoende	
mogelijkheden	zijn	om	het	programma	te	kunnen	ontwikkelen.	
USP:	Individuele	aandacht	door	individuele	consultatie	en	constructie	naast	vergoeding	van	kosten.	
	
Tsjechië:	Proactief	contact	in	toeleiding	van	laagopgeleiden	naar	scholing	
Door	deelname	aan	het	internationale	project	GOAL	(Guidance	and	Orientation	for	Adult	
Learners)	is	in	Tsjechië	extra	aandacht	besteed	aan	toeleiding	van	laagopgeleiden	aan	opleiding	
en	training.	Het	project	was	gebaseerd	op	vijf	interventiestrategieën,	te	weten:	netwerken	en	
partnerschappen,	tools	om	extra	begeleiding	te	faciliteren,	definiëring	van	specifieke	
competenties	van	adviseurs	om	behoeften	te	identificeren,	outreachende	activiteiten	en	
ontwikkeling	van	hoogwaardige	service	in	begeleiden	van	laagopgeleiden.	Duidelijk	werd	dat	
face-to-face	contact	het	meeste	effectief	en	geschikt	is	voor	deze	doelgroep.	Volgens	de	adviseurs	
was	coaching	het	meest	effectief,	waarbij	de	deelnemer	zelf	actief	in	deelnam.	Hierbij	moet	de	
adviseur	geen	verantwoordelijkheid	bij	de	deelnemer	wegnemen.	Het	initiatief	voor	de	
begeleiding	kan	echter	wel	bij	de	adviseur	liggen.		
USP:	Proactieve	houding	en	face-to-face	contact.	
	
Zweden:	Aangepast	ICT-programma	voor	jongvolwassenen	in	geïndividualiseerde	
multidisciplinaire	leeromgeving	
In	een	speciaal	ontwikkeld	ICT-traject	op	het	niveau	van	hoger	voortgezet	en	universitair	
onderwijs	hebben	jongvolwassenen	met	autisme	een	gecombineerd	leertraject	onder	andere	op	
het	gebied	van	computersystemen	en	programmering	gevolgd.	Het	volgen	van	een	stage	was	
onderdeel	van	het	programma.	De	deelnemers	werden	begeleid	door	een	multidisciplinair	team	
dat	bestond	uit	een	hoofddocent,	een	beroepstherapeut,	een	psychiater,	een	universitair	docent,	
een	psycholoog	en	een	contactpersoon	van	een	arbeidsbureau.	Voor	een	aantal	van	de	
deelnemers	is	de	arbeidsmarktpositie	verbeterd	en	een	deel	van	hen	heeft	een	baan	gevonden.	
Dit	kwam	mede	door	aanpassingen	van	het	leertraject.	Deze	aanpassingen	betroffen	een	
duidelijke	werkstructuur	van	wat	er	gedaan	moet	worden	naast	de	realisatie	van	een	
leeromgeving	waarin	men	het	gevoel	had	gezien,	erkend	en	begrepen	te	worden	naast	het	
voorzien	in	individuele	werkplekken.	
USP:	Erkennen	van	de	beperkingen	naast	gepaste	ondersteuning	en	multidisciplinaire	
ondersteuning	voor	een	plek	op	de	arbeidsmarkt.	
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Succesfactor	3:	De	deelnemer:	Het	zelf	stellen	van	doelen	en	geleidelijke	toename	van	
eigen	regie	
Denemarken:	Geïndividualiseerde	opleidingsroute	voor	vluchtelingen	
In	Denemarken	heeft	men	via	het	project	‘Industry	packages’	een	zo	kort	mogelijke	route	voor	
vluchtelingen	ontwikkeld	om	te	kunnen	re-integreren	op	de	arbeidsmarkt.	Hierbij	wordt	op	
basis	van	de	behoeften	en	vereisten	van	de	zakelijke	sector	per	individu	gekeken	welke	
kwalificaties	vluchtelingen	en	immigranten	moeten	hebben	om	deel	te	kunnen	nemen	aan	de	
arbeidsmarkt.	Doel	is	het	vinden	van	een	reguliere	baan.	Per	persoon	wordt	nauwkeurig	in	kaart	
gebracht	aan	welke	voorwaarden	voor	deelname	aan	een	baan	in	een	specifieke	sector	een	
deelnemer	moet	voldoen.	Hierbij	kijkt	men	wat	mogelijke	hiaten	zijn	en	welke	specifieke	
trainingen	men	moet	volgen	om	kansen	op	het	verkrijgen	van	een	baan	te	kunnen	vergroten.	Het	
aanbod	bestaat	uit	systematische	training,	waarbij	concrete	leerdoelen	worden	vastgesteld	die	
ledend	zijn	in	de	bijbehorende	stage.	Ook	het	optimaliseren	van	de	taal	hoort	bij	de	
mogelijkheden.	
USP:	Uitgebreide	persoonlijke	quickscan	met	aansluitend	op	maat	gemaakt	aanbod.	
	
Ierland:	Scholingsfonds	met	lokale	multidisciplinaire	maatwerkprojecten	
Het	LMAF	2010	(Labour	Market	Activation	Fund)	is	in	het	leven	geroepen	om	training	en	
opleiding	voor	met	name	laagopgeleiden	en	langdurig	werklozen	(met	name	in	de	bouwsector,	
productie	en	industriële	sector	en	kleinhandel).	Doel	is	om	onder	deze	deelnemers	de	
employability	te	vergroten	en	hen	op	te	leiden	om	meer	en	andere	vaardigheden	te	krijgen.	Het	
LMAF	2010	is	een	intensief	programma	met	een	groot	aantal	projecten	in	5	categorieën	gericht	
op	of	het	verkrijgen	van	basisvaardigheden	of	beroepsvaardigheden	voor	een	specifieke	sector	
of	het	vergroten	van	de	carrièremogelijkheden	naast	het	verkrijgen	van	
ondernemersvaardigheden	of	verkrijgen	van	specifieke	vaardigheidstraining	voor	een	bepaalde	
branche	of	het	verkrijgen	van	een	hoger	opleidingsniveau.	Een	groot	deel	van	de	deelnemers	die	
het	traject	hebben	afgerond	blijken	ook	een	baan	te	hebben	verkregen	of	een	eigen	bedrijf	te	zijn	
gestart	of	te	zijn	doorgestoomd	naar	een	vervolgopleiding.	Succesfactoren	van	de	meest	
effectieve	projecten	onder	dit	programma	waren	de	focus	op	employabilityresultaten	naast	een	
duidelijke	focus	op	de	te	behalen	resultaten	naast	een	intensieve	samenwerking	tussen	onder	
andere	verschillende	onderwijsinstellingen,	trainingsinstituten,	gemeenten,	lokale	autoriteiten	
en	afdelingen	welzijn.	
USP:	Flexibele	financiering	van	scholingstrajecten	op	maat	gebaseerd	op	lokale	samenwerking.	
	
Letland:	Campagne	en	financiële	impuls	voor	scholing	
Door	een	extra	impuls	vanuit	het	Europees	Sociaal	Fonds	in	samenwerking	met	het	Ministerie	
van	Economie	en	de	Adult	Education	Governing	Board	hebben	11.023	deelnemers	(inclusief	
laagopgeleiden)	aan	scholing	kunnen	deelnemen.	Dit	is	scholing	gericht	op	het	behalen	van	
professionele	competenties	voor	sectoren,	waarin	men	in	de	nabije	toekomst	arbeidskrachten	
verwacht	nodig	te	hebben.	Deze	scholing	wordt	uitgevoerd	in	81	gemeenten,	waarbij	in	elk	
gebied	een	coördinator	volwasseneneducatie	actief	is.	Taak	van	deze	coördinator	is	het	
identificeren	van	leerbehoeften	van	deelnemers,	het	informeren	van	deelnemers	over	
leeractiviteiten	en	het	bewerkstellingen	van	de	samenwerking	met	bedrijven.	Om	dit	te	
realiseren	zijn	informatiecampagnes	gerealiseerd.	
USP:	Individueel	scholingsbudget	met	begeleiding	van	een	coördinator	volwasseneneducatie	
gestimuleerd	door	informatiecampagnes.	
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Noorwegen:	Actieve	route	naar	werk	door	opleiding	in	opvangcentrum	
Tijdens	de	asielaanvraag	moeten	vluchtelingen	vaak	lang	passief	wachten.	In	de	‘Integration	
reception	centres’	in	Noorwegen	gaan	vluchtelingen	echter	aan	de	slag	met	gecombineerde	
scholing	om	uiteindelijk	sneller	een	plek	op	de	arbeidsmarkt	te	kunnen	vinden.	Hierbij	krijgen	
de	deelnemers	en	holistisch	aanbod	bestaande	uit	het	vergroten	van	taalvaardigheden,	het	
aanleren	van	culturele	en	sociale	zaken,	naast	het	actief	deelnemen	aan	dagelijkse	taken	en	
activiteiten	in	het	opvangcentrum	en	het	krijgen	van	loopbaanbegeleiding.	Om	dit	te	kunnen	
realiseren	werken	de	opvangcentra	onder	andere	samen	met	centra	voor	loopbaanbegeleiding,	
bureaus	voor	arbeid	en	welzijn	en	bedrijven.	Elke	deelnemer	krijgt	gaat	voltijds	aan	de	slag	en	
krijgt	een	programma	op	maat	om	zo	snel	mogelijk	aan	de	slag	te	gaan	met	scholing	en	op	de	
arbeidsmarkt.	
USP:	Activering	door	individuele	route	naar	leren	en	werk.	
	
Roemenië:	Gebiedsgericht	werken	voor	kwalificaties	passend	bij	het	profiel	
De	Association	for	Social	and	Economic	Counselling	and	Consultancy	Oltenia	(A.C.C.E.S	Oltenia)	
heeft	de	opdracht	om	voor	de	plaats	Ocolna	in	het	gebied	Amaraştii	de	Jos	voor	een	grote	groep	
mensen	hun	plek	in	de	samenleving	te	verbeteren.	In	dit	gebied	leven	veel	‘kwetsbare’	mensen.	
Middels	de	organisatie	van	specifieke	trainingen	op	onder	andere	het	gebied	van	voeding,	bouw	
en	schoonheidsverzorging	proberen	ze	mensen	ook	een	plek	op	de	arbeidsmarkt	te	geven.	
Alvorens	de	deelnemers	aan	deze	training	beginnen,	krijgen	ze	counseling	aangeboden.	Dit	om	
hun	professionele	vaardigheden	en	bekwaamheden	te	kunnen	vaststellen.	Uiteindelijk	wordt	er	
een	persoonlijk	profiel	gemaakt	en	kan	men	doorstromen	naar	een	training	die	het	best	bij	de	
deelnemer	past.		
USP:	Counseling	om	persoonlijk	profiel	op	te	stellen	voor	deelname	aan	geschikte	beroepstraining.	
	
	
Succesfactor	4:	De	leeromgeving:	Maatwerk	in	een	leerwerkomgeving	
Bulgarije:	Gedifferentieerde	samenwerking	tussen	uitzendbureau	en	centrum	voor	
beroepsopleiding	
In	twee	jaar	tijd	heeft	een	intensieve	samenwerking	tussen	het	Bulgaarse	uitzendbureau	en	het	
Bulgaars-Duits	centrum	voor	beroepsopleiding	ertoe	geleid,	dat	maar	liefst	4356	werklozen	
hebben	deelgenomen	aan	trainingen	en	opleidingen	om	beter	gekwalificeerd	te	worden	voor	de	
arbeidsmarkt.	Hierbij	zijn	3	soorten	trainingen		gerealiseerd,	te	weten	beroepsgerichte	
oriëntatie	op	beroepen	waar	veel	vraag	naar	is,	beroepskwalificatie	voor	‘kansarme’	groepen	en	
sleutelcompetenties	(basisvaardigheden,	waaronder	taal).	Deelname	aan	deze	trainingen	zorgt	
ervoor,	dat	mensen	een	betere	plek	op	de	arbeidsmarkt	krijgen	en	een	baan	vinden.	Door	de	
intensieve	samenwerking	is	het	gelukt	om	een	grote	groep	mensen	te	kunnen	laten	deelnemen	
aan	scholing.	Hierbij	stond	niet	alleen	beroepsgerichte	scholing	voorop,	maar	juist	ook	het	
verbeteren	van	basisvaardigheden,	zodat	mensen	een	meer	stabiele	plek	op	de	arbeidsmarkt	
krijgen.	Er	werd	dus	naar	behoeften	van	de	arbeidsmarkt	gekeken	en	naar	die	van	de	
werkzoekenden.		
USP:	Gedifferentieerde	trainingsmogelijkheden	door	samenwerking	uitzendbureau	en	centrum	
voor	beroepsopleiding.	
	
Finland:	Investering	van	private	sector	in	samenwerking	met	publieke	sector	
In	samenwerking	met	de	private	sector	heeft	Finland	de	‘Social	Impact	Bonds’	opgericht.	Een	
initiatief,	waarmee	ook	de	private	sector	investeert	en	een	risico	neemt	om	immigranten	een	
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duurzame	plek	op	de	arbeidsmarkt	te	laten	krijgen.	Een	groot	aantal	immigranten	heeft	door	dit	
initiatief	inmiddels	een	baan	gevonden	of	zal	spoedig	zijn	of	haar	plek	op	de	arbeidsmarkt	
vinden.	Het	idee	achter	het	project	is	het	re-integratieproces	van	immigranten	te	stroomlijnen.	
Er	wordt	een	netwerk	gerealiseerd,	waarbij	bedrijven,	immigranten	en	autoriteiten	op	het	
gebied	van	arbeidsmarkt	aan	de	slag	gaan.	In	verschillende	kortdurende	introductiecursussen	
maakt	de	deelnemer	kennis	met	de	arbeidsmarkt.	Flexibiliteit	staat	hierbij	voorop.	Als	een	
deelnemer	een	baan	heeft	gevonden	zal	de	publieke	sector	hiervoor	een	vergoeding	betalen.	
USP:	Gezamenlijke	investering	van	publieke	en	private	sector.	
	
Slovenië:	Gefaciliteerde	kortdurende	praktijkopleiding	door	werkgever	
Om	mensen	met	een	grote	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	(waaronder	langdurig	werklozen,	
personen	met	een	handicap,	deelnemers	van	55	jaar	en	ouder	en	deelnemers	zonder	opleiding)	
naar	de	arbeidsmarkt	toe	te	leiden	kunnen	werkgevers	onder	het	programma	‘The	Learning	
Workshops	Project’	praktische	trainingen	in	sociaal	ondernemerschap	faciliteren.	Deze	scholing	
wordt	vergoed	door	de	Sloveense	overheid	in	samenwerking	met	het	Europees	Sociaal	Fonds.	
De	deelnemers	krijgen	een	praktijkopleiding	van	zes	maanden	op	het	gebied	van	sociaal	
ondernemerschap.	Werkgevers	faciliteren	deze	praktijkopleiding,	waarbij	deelnemers	bij	het	
werkproces	van	de	werkgever	worden	betrokken.	Hier	worden	ze	opgeleid	om	naast	
vaardigheden	en	concrete	kennis	ook	werkervaring	op	te	doen.	Uiteindelijk	doel	is	dat	de	
deelnemers	zelfstandig	aan	het	werk	gaan.	
USP:	Combinatie	van	opdoen	van	praktijkervaring	naast	eigen	maken	van	kennis	en	vaardigheden	
op	de	werkvloer.	
	
	
Succesfactor	5:	Transfer:	Het	bevorderen	van	toepassing	van	het	geleerde	in	de	eigen	
situatie	met	oog	voor	basisvaardigheden	
België:	Structurele	samenwerking	scholing	basis	vaardigheden	voor	laagopgeleiden	
De	Vlaamse	Dienst	voor	Arbeidsbemiddeling	en	Beroepsopleiding	(VDAB)	is	de	Vlaamse	
organisatie	die	werkzoekenden	naar	werk	moet	begeleiden.	In	deze	bemiddelingspositie	werken	
zij	intensief	samen	met	de	Centra	voor	Basiseducatie	(CBE’s).	Hierdoor	kunnen	zij	direct	
scholing	aanbieden	aan	laagopgeleiden	ook	op	het	gebied	van	basisvaardigheden.	Als	iemand	
werkloos	is,	wordt	allereerst	gecheckt	of	iemand	bijvoorbeeld	voldoende	vaardig	is	op	het	
gebied	van	digitale	vaardigheden	(zoals	het	werken	met	de	PC,	het	werken	op	internet,	het	
maken	van	een	LinkedIn-profiel	en	het	werken	in	hun	eigen	werkzoekendedossier	via	‘Mijn	
Loopbaan’)	en	of	iemand	de	competenties	heeft	om	zelfstandig	een	baan	te	kunnen	zoeken.	
Hiervoor	krijgt	men	in	beginsel	wel	voldoende	tijd,	maar	lukt	dat	niet	dan	krijgt	men	binnen	zes	
weken	een	telefonisch	gesprek	met	de	VDAB	en	indien	nodig	een	gesprek	met	een	bemiddelaar	
uit	de	eigen	regio.	Als	blijkt,	dat	de	basisvaardigheden	niet	toereikend	zijn,	kan	scholing	op	het	
CBE	worden	verplicht	om	de	competenties	te	vergroten.	Houdt	men	zich	niet	aan	deze	
inspanningsverplichting	dan	wordt	een	aparte	dienst	van	de	VDAB	ingeschakeld	die	samen	met	
de	werkzoekende	de	eventuele	consequenties	bekijkt.	Voor	hoger-	en	middelbaar	opgeleiden	
zijn	ze	nu	in	onderhandeling	met	de	CVO’s	(Centra	voor	Volwassenenonderwijs)	om	te	kijken	of	
gelijksoortige	trajecten	ook	voor	deze	groepen	kunnen	worden	aangeboden.	
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USP8:	Structurele	samenwerking	betreffende	basisvaardigheden	met	CBE’s	voor	extra	scholing	
laagopgeleiden.	
	
Frankrijk	4:	Een	tweede	kans	op	een	kwalificatie	middels	competentiegerichte	benadering	op		
privé-,	werk-	en	sociaal	gebied		
E2C94	is	een	‘tweedekans	school’	in	de	regio	Val-de-Marne.	Met	name	jongere	deelnemers	die	
geen	formele	kwalificatie	hebben	behaald,	krijgen	hier	een	8	tot	10	maanden	durend	leertraject	
aangeboden.	Dit	leertraject	wordt	in	samenwerking	met	regionale	bedrijven	georganiseerd.	Dit	
om	naast	het	volgen	van	trainingen	ook	stage	te	kunnen	lopen.	De	leertrajecten	zijn	deels	
gebaseerd	op	de	validatie	van	competenties	op	acht	domeinen	betreffende	privé-	en	werkgebied	
naast	aandacht	voor	sociale	competenties.	Door	de	samenwerking	met	bedrijven	krijgen	de	
deelnemers	de	kans	om	naast	training	en	stage	ook	deel	te	nemen	aan	conferenties,	
verschillende	bedrijven	te	bezoeken,	deel	te	nemen	aan	educatieve	projecten	binnen	bedrijven	
of	een	traineeship.	Hierdoor	krijgen	deelnemers	de	mogelijkheid	om	zich	te	oriënteren	op	
verschillende	branches	en	worden	ze	begeleid	in	het	vormgeven	van	hun	
carrière(mogelijkheden).	
USP:	Carrièremogelijkheden	door	oriëntatie	binnen	het	bedrijfsleven	en	een	gecombineerde	aanpak	
op	het	gebied	van	sociale,	privé-	en	werkcompetenties.	
	
Hongarije:	Investering	in	psychologische	en	sociale	randvoorwaarden	voor	employability	
Het	project	‘The	Road	to	Labour	Market’	is	een	intensief	scholingstraject	voor	werkzoekenden	
boven	de	25	in	Hongarije	met	onder	ander	als	doel	hun	employability	te	vergroten.	De	
deelnemers	volgen	een	op	maat	gemaakt	scholingsprogramma,	waarin	o.a.	afronding	van	lager	
voortgezet	onderwijs,	het	behalen	van	beroepskwalificaties	en	het	behalen	van	een	rijbewijs	
gerealiseerd	kunnen	worden.	De	deelnemers	krijgen	één	op	één	begeleiding	(met	betrekking	tot	
het	vinden	van	een	baan	oriëntatie	op	de	eigen	carrièremogelijkheden	en	psychologische	
ondersteuning)	naast	groepsondersteuning	(met	betrekking	tot	deelname	aan	clubs	voor	het	
vinden	van	een	baan,	verkrijgen	van	aanvullende	kennis,	workshops	met	betrekking	tot	de	
toeleiding	naar	werk	en	mentoring).	Aanvullend	financiële	ondersteuning	en	worden	
trainingskosten	(	onder	andere	reis-,	verblijf-	en	verteerkosten)	tot	een	bepaalde	mate	vergoed.		
Een	vergelijkbaar	project	is	‘Improving	chances	for	training	and	employment	for	Women’.	Dit	
project	is	erop	gericht	om	met	name	vrouwen	uit	de	Roma	populatie,	waarbij	ze	direct	aan	een	
werkgever	gekoppeld	worden	en	gelijktijdig	hun	branchespecifieke	kennis	leren	naast	hun	
vaardigheden,	sociale	houding	en	competenties	voor	de	baan	waarin	ze	werkzaam	zijn.	
USP:	Psychologische	en	sociale	ontwikkeling	naast	financiële	ondersteuning	deels	in	afstemming	
met	de	(potentiële)	werkgever.	
	
Oostenrijk:	Bevordering	van	eigen	regie	na	een	ongeval	of	ziekte	
De	BBRZ	(Berufliches	Bildungs-	und	Rehabilitationszentrum)	in	Oostenrijk	ondersteunt	mensen	
die	na	een	ongeval	of	ziekte	weer	moeten	integreren	op	de	arbeidsmarkt.	Bijna	80%	van	de	
deelnemers	ging	na	de	interventie	wederom	aan	de	slag	op	de	arbeidsmarkt.	Daarnaast	
ervaarden	deelnemers	dat	hun	eigenwaarde	vergroot	werd	naast	hun	kansen	op	de	
arbeidsmarkt	en	dat	ze	beter	met	hun	ziekte	konden	omgaan.	Crux	van	het	traject	is	dat	naast	

                                                
8	USP:	Staat	voor	Unique	Selling	Point. 



 

 53 

toeleiding	naar	de	arbeidsmarkt	er	extra	aandacht	is	voor	ondersteuning	op	het	sociale	vlak	en	
privéleven,	waarin	deelnemers	geleerd	wordt	weer	zelf	de	regie	in	handen	te	nemen.		
USP:	Bevordering	van	eigen	regie	op	sociaal	vlak	en	in	het	werkzame	en	privéleven.	
	
Servië:	Combinatie	van	formele	en	beroepskwalificatie	voor	ROMA	populatie		
Het	FBEA	(Functional	Basic	Education	of	Adults)	programma	heeft	een	specifiek	project	
gerealiseerd	voor	de	ROMA	populatie	in	een	aantal	steden	in	Servië.	Het	project	is	erop	gericht	
om	de	ROMA	populatie	(die	de	basisschool	niet	hebben	afgemaakt	en	geen	professionele	
kwalificatie	hebben)	een	formele	kwalificatie	te	laten	behalen	en	algemene	en	
beroepsvaardigheden	eigen	te	laten	maken	om	hen	nieuwe	kansen	op	de	arbeidsmarkt	te	
kunnen	bieden.	Het	programma	is	afgestemd	op	de	eisen	van	de	arbeidsmarkt	en	de	eisen	aan	
certificering	en	kwalificering	voor	een	beroep.	De	deelnemers	krijgen	de	kans	naast	een	
basisschooldiploma	ook	een	beroepskwalificatie	voor	een	specifiek	beroep	te	behalen.	Op	deze	
wijze	kunnen	de	deelnemers	ook	hun	achterstand	achterhalen,	die	ze	tijdens	de	basisschool	
hebben	opgelopen.	Uiteindelijk	heeft	een	groot	aantal	deelnemers	een	baan	gevonden	en	is	hun	
employability	toegenomen.		
USP:	Gecombineerde	aanpak	op	het	behalen	van	basisschooldiploma	naast	beroepskwalificatie.	
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Bijlage	3:	 Nederlandse	good	practices		
	
	
Op	basis	van	de	eerder	genoemde	succesfactoren	van	arbeidsmarktgerichte	scholing,	waarbij	
tevens	rekening	wordt	gehouden	met	de	succesfactoren	die	uit	de	meta-analyse	zijn	een	aantal	
projecten	geselecteerd	die	elk	een	specifieke	doelgroep	omarmen.	Dit	zijn	
arbeidsmarktprojecten,	waarbij	scholing	wordt	ingezet	om	toe	te	werken	naar	(onder	andere)	
een	duurzame	plek	op	de	arbeidsmarkt.	In	deze	scholingstrajecten	wordt	rekening	gehouden	
met	deze	vijf	succesfactoren	van	arbeidsmarktgerichte	scholing	en	in	die	zin	kunnen	ze	als	good	
practices	gezien	worden.			
	
1. Route	4	Koning	Willem	I	College:	Inburgering	in	combinatie	met	toeleiding	naar	

passend	betaald	werk	
Helaas	vallen	jongeren	van	17	jaar	en	ouder	uit	bij	onderwijsprogramma’s,	zoals	de	ISK	
(Internationale	Schakelklas).	Het	Koning	Willem	I	College	heeft	een	specifiek	programma	
voor	deze	deelnemers	opgezet,	waardoor	zij	toch	toe	kunnen	werken	naar	een	plek	op	de	
arbeidsmarkt.	Zij	krijgen	een	intensief	inburgeringstraject	en	samen	met	instellingen	uit	de	
welzijns-	en	zorgsector	en	een	leerwerkbedrijf	krijgen	mensen	alsnog	de	kans	om	passend	
betaald	werk	te	vinden.	Hierbij	worden	ze	op	persoonlijk	vlak	ondersteund	door	
peercoaches,	die	met	hen	kijken	hoe	persoonlijke	problemen	zoals	schulden	opgelost	
kunnen	worden.	Naast	het	volgen	van	een	opleiding	kunnen	de	deelnemers	stage	gaan	
lopen	en	werkervaring	opdoen.	Ook	hier	wordt	een	combinatie	van	leren	en	werken	
aangeboden	naast	persoonlijke	ondersteuning.	

	
2. Academie	voor	Zelfstandigheid:	Kansen	voor	vervolgopleiding	en	werk	voor	mensen	

met	een	licht	verstandelijke	beperking	
De	academie	voor	Zelfstandigheid	is	een	initiatief	voor	onder	andere	mensen	met	een	licht	
verstandelijke	beperking,	waarbij	de	deelnemers	leren	om	zelfstandiger	te	worden	op	het	
gebied	van	wonen,	leven	en	werken.	Eén	van	de	locaties	is	de	academie	voor	
Zelfstandigheid	bij	ROC	Landstede	te	Harderwijk.	Samen	met	instellingen	op	het	gebied	van	
welzijn,	zorg	en	arbeid	krijgen	deelnemers	een	scholingstraject,	waarbij	ze	door	een	docent	
of	trainer	naast	een	jobcoach	en	een	woonbegeleider	ondersteund	worden	om	naast	
zelfstandig(er)	te	kunnen	wonen	ook	een	plek	op	de	arbeidsmarkt	te	krijgen.	De	intensieve	
samenwerking	tussen	de	verschillende	disciplines	uit	de	verschillende	sectoren	naast	de	
betrokkenheid	van	de	thuisomgeving	en	een	praktische	inhoud	die	de	transfer	bevordert,	
zorgen	voor	het	succes.		

	
3. Ambachtsacademie:	Opleiden	tot	ondernemer	in	een	bepaalde	ambacht	

Via	de	Ambachtsacademie	worden	er	nieuwe	kansen	gecreëerd	voor	mensen	die	met	een	
kleinschalig	ambacht		(zoals	fietshersteller,	keramist,	klusser,	goud-	en	zilversmid,	
rietdekker,	meubelmaker	of	pianotechnicus)	als	ondernemer	aan	de	slag	willen	gaan.	Naast	
voldoende	algemene	ontwikkeling	moet	men	een	MBO-opleiding	niveau	3	of	4	hebben	
gevolgd	of	ervaring	hebben	die	hieraan	gelijk	kan	worden	gesteld.	Onder	andere	voor	
vijftigplussers	die	werkloos	zijn,	is	het	mogelijk	om	de	opleiding	te	volgen	met	behoud	van	
uitkering.	De	opleidingen	zijn	ontwikkeld	door	ervaren	ondernemers	uit	de	branches	zelf	en	
de	deelnemers	krijgen	een	leermeester	uit	de	branche	aangewezen.	Naast	e-learning	gaan	
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deelnemers	in	het	bedrijf	van	de	leermeester	aan	de	slag	en	na	het	succesvol	afsluiten	van	
een	gezellenproef	kan	men	als	eigen	ondernemer	aan	de	slag	gaan.	

	
Daarnaast	werkt	UWV	zelf	zeer	regelmatig	samen	met	werkgevers/branches	en	opleiders	om	
uitkeringsgerechtigden	te	scholen	voor	kansrijke	beroepen.	Voordeel	van	deze	aanpak	is	de	
vraaggerichtheid	van	de	scholing:	na	succesvolle	afronding	is	de	kans	op	werk	groot.	Hieronder	
volgt	een	overzicht	van	een	aantal	scholingsprojecten	die	in	zes	sectoren	worden	georganiseerd	
om	de	kans	op	een	duurzame	plek	op	de	arbeidsmarkt	te	optimaliseren.	
	
	
1.	Sector	Techniek	
Verder	in	Techniek	
In	de	industrie	is	al	jaren	heel	veel	vraag	naar	verspaners.	‘Verder	in	Techniek’	sluit	hier	op	aan.	
De	afgelopen	jaren	zijn	er	250	kandidaten	begonnen	met	een	op	de	praktijk	afgestemde	MBO-	
opleiding	tot	CNC-operator.	Dit	wordt	gerealiseerd	in	nauwe	samenwerking	met	de	werkgevers	
in	de	Achterhoek.	De	aanpak	wordt	inmiddels	ook	elders	in	Nederland	toegepast.	Zo	loopt	er	een	
samenwerking	met	Aalberts	Industries,	een	grote	landelijke	werkgever	in	de	metaalindustrie.	Bij	
dochterondernemingen	in	t	Harde	en	Venlo	zijn	inmiddels	kandidaten	geworven	voor	het	traject	
CNC-operator.	
	
Vakgericht	opleiden	in	metaal	en	installatie	
UWV	werkt	samen	met	Cottus	Vakschool	en	JAWS.	JAWS	zorgt	voor	werving	en	selectie	van	
(flex)medewerkers	in	samenwerking	met	UWV.	Vervolgens	worden	mensen	toegeleid	naar	een	
vakgerichte	opleiding	in	de	metaal	en	installatie	bij	Cottus	Vakschool	in	de	Achterhoek.	
	
Via	kansrijkberoep.nl	in	de	techniek	
Een	interessante	manier	om	in	beeld	te	komen	bij	werkzoekenden	is	www.kansrijkberoep.nl.	
Werkzoekenden	kunnen	zo	zelf	het	initiatief	nemen	als	ze	geïnteresseerd	zijn	in	scholing	voor	
bepaalde	beroepen.	Het	is	een	initiatief	van	UWV,	sociale	diensten	en	Werkpleinen	in	de	
arbeidsmarktregio	Groningen	en	Noord-Drenthe	samenwerkend	binnen	‘Werk	in	Zicht’.	
Hierdoor	kunnen	werkzoekenden	worden	toegeleid	naar	scholing	in	met	name	de	techniek,	
bouw	en	installatie	(maar	bijvoorbeeld	ook	in	callcenters).		
	
	
2.	Sector	Zorg	
Verkorte	opleiding	tot	Helpende	als	voorschakel	tot	Verzorgende		
Zowel	het	Project	‘De	Hoven’	als	het	project	‘Welslagen	(TSN	zorg)’	in	Groningen	biedt	een	
voorschakeltraject	voor	zij-instromers	voor	een	verkorte	opleiding	‘Helpende’	in	combinatie	met	
een	half	jaar	praktijkstage.	Aansluitend	start	een	verkorte	BBL	opleiding	met	een	betaalde	
arbeidsovereenkomst	tot	medewerker	Maatschappelijke	Zorg/Verzorgende	IG.	
	
BBL-trajecten	in	de	Gehandicaptenzorg,	voor	Apothekersassistent	en	voor	Gespecialiseerd	
Pedagogisch	Medewerker	
In	Limburg	wordt	een	aantal	leerwerktrajecten	gerealiseerd	in	de	zorg.	In	de	gehandicaptenzorg	
wordt	in	samenwerking	met	werkgevers	(Koraal,	Radar	en	Stichting	Wonen	Plus)	en	de	opleider	
Vista	College	een	BBL	opleiding	gestart.	Het	traject	start	met	26	weken	met	behoud	van	
uitkering.	Daarna	zal	de	‘leerwerkovereenkomst’	ingaan.	Dit	realiseert	het	Vista	College	ook	voor	
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de	opleiding	apothekersassistent	in	samenwerking	met	5	deelnemende	werkgevers	
(apothekers).	Ten	slotte	kunnen	deelnemers	starten	met	een	vergelijkbaar	BBL-traject,	waarbij	
ze	worden	opgeleid	tot	Gespecialiseerd	Pedagogisch	Medewerker/Onderwijsassistent.		
	
Traject	voor	Verzorgende	IG	/	Maatschappelijke	Zorg	
In	Drenthe	kunnen	mensen	deelnemen	aan	een	traject,	waarbij	ze	worden	opgeleid	tot	
verzorgende	IG/Maatschappelijke	Zorg.	Het	traject	is	opgezet	in	samenwerking	met	Randstad,	
Zorggroep	Tangenborgh,	Treant	en	Cosis.	De	gediplomeerden	en	zij	die	binnenkort	hun	diploma	
behalen,	hebben	allen	een	baan	gekregen	bij	de	Zorggroep	Tangenborgh.	
	
Leerwerktraject	Apothekersassistenten	
Zowel	in	Amsterdam	als	in	Utrecht,	Amersfoort	en	de	Gooi	&	Vechtstreek	is	een	leerwerktraject	
Apothekersassistenten	gestart.	Dit	wordt	gerealiseerd	onder	de	noemer	‘Apothekersassistent?	
Ja,	natuurlijk!’.	Er	wordt	samengewerkt	met	de	Stichting	Bedrijfsfonds	Apotheken	en	
verschillende	regionale	partners.	Zij-instromers	worden	geënthousiasmeerd	om	zich	via	een	
verkort	BBL-traject	te	laten	omscholen	tot	apothekersassistent.	Tegelijkertijd	worden	
apothekers	enthousiast	gemaakt	voor	het	in	dienst	nemen	van	een	BBL’er.	
	
	
3.	Sector	Transport	en	Logistiek	
Leerwerktraject	tot	chauffeur	personenvervoer	
Op	verschillende	plekken	in	het	land	willen	verschillende	werkgevers	in	de	taxibranche	(zoals	
Munckhof,	Willemsen	-	de	Koning,	Goed	Arbeidsmarktintermediair,	Aethon,	Taxiwerq	en	Noot	
Personenvervoer)	openstaande	vacatures	voor	chauffeur	personenvervoer	vervullen	met	
werkzoekenden	met	een	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	in	het	algemeen	en	werkzoekenden	van	
UWV	met	een	WW	of	WIA/WGA	uitkering	in	het	bijzonder.	Het	gaat	in	totaal	om	325	vacatures.	
De	beschikbaar	gestelde	vacatures	kunnen	ook	vervuld	worden	met	werkzoekenden	uit	de	
caseload	van	gemeenten.		
	
Leerwerktraject	tot	machinist	
Consolid	en	Locoflex	bieden	een	leerwerktraject	tot	machinist	voor	het	personen-	en/of	
beroepsgoederenvervoer	aan.	Na	de	opleiding	krijgen	kandidaten	een	dienstverband.	De	
vacatures	worden	beschikbaar	gesteld	voor	werkzoekenden	van	UWV	met	een	WW	of	
WIA/WGA	uitkering.	Het	gaat	jaarlijks	om	25	vacatures	die	ingevuld	kunnen	worden.	De	
beschikbaar	gestelde	vacatures	kunnen	ook	vervuld	worden	met	werkzoekenden	uit	de	caseload	
van	gemeenten.	
		
Leerwerktraject	tot	buschauffeur	openbaar	vervoer	
Arriva	en	Consolid	bieden	vacatures	voor	kandidaten	die	willen	worden	opgeleid	tot	
buschauffeur.	Kandidaten	volgen	eerst	een	opleiding.	Na	de	opleiding	krijgen	kandidaten	een	
dienstverband.	De	vacatures	worden	beschikbaar	gesteld	voor	werkzoekenden	van	UWV	met	
een	WW	of	WIA/WGA	uitkering.	Het	gaat	jaarlijks	om	75	vacatures	die	ingevuld	kunnen	worden.	
De	beschikbaar	gestelde	vacatures	kunnen	ook	vervuld	worden	met	werkzoekenden	uit	de	
caseload	van	gemeenten.		
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Leerwerktraject	tot	koerier	of	chauffeur	
Voor	AH	online	is	Consolid	continue	op	zoek	naar	koeriers	en	chauffeurs	die	de	ambitie	hebben	
door	te	groeien	naar	chauffeur,	die	via	Consolid	parttime	of	fulltime	aan	de	slag	willen.	Consolid	
neemt	de	kandidaten	op	contract	en	zendt	de	kandidaten	uit	volgens	de	afspraken	en	uren	die	
met	de	kandidaat	zijn	overeengekomen.	De	kandidaat	mag	aansluitend	zelf	kiezen	of	hij	als	
bezorger	blijft	werken	of	zich	tijdens	het	werk	laat	scholen.	
	
	
4.	Sector	Beveiliging	
Opleidingstraject	tot	beveiliger	
Consolid	Beveiliging	heeft	een	uitvoeringsplan	opgesteld	na	succesvolle	pilots	in	Amsterdam	en	
Utrecht.	Door	gebrek	aan	gediplomeerde	beveiligers	is	een	opleidingstraject	tot	beveiliger	
opgesteld.	De	ambitie	is	om	dit	op	meerdere	plekken	in	het	land	te	realiseren.	
	
Opleidingstraject	tot	verkeersregelaar	en	buitengewoon	opsporingsambtenaar	
Safety	group	wil	50	openstaande	vacatures	voor	verkeersregelaars	en	buitengewoon	
opsporingsambtenaar	vervullen	met	werkenzoekenden	met	een	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	
met	een	WW	uitkering.	De	beschikbare	vacatures	kunnen	ook	beschikbaar	worden	gesteld	voor	
kandidaten	van	de	gemeente.	
	
Toeleiding	naar	MBO	2	opleiding	voor	Beveiliger	
Er	is	een	enorm	tekort	aan	Beveiligers	MBO	Niveau	2.	De	verwachting	is	dat	dit	de	komende	
jaren	alleen	maar	zal	toenemen.	De	grootste	vraag	is	naar	(aspirant)beveiliger.	Om	deze	reden	
hebben	Securitas	en	UWV	de	ambitie	om	100	nieuwe	medewerkers	te	laten	instromen.	
	
	
5.	Sector	Horeca	
Leren	en	werken	in	de	bediening	
In	Groningen	wordt	een	traject	gefaciliteerd,	waarbij	er	mensen	vanuit	verschillende	
doelgroepen	een	opleiding	tot	gastheer	of	-vrouw	in	de	bediening	krijgen.	Hierbij	is	er	door	een	
Arbeidsdeskundige	van	UWV	gekeken	hoe	groot	de	belasting	is	en	hoe	men	die	geleidelijk	kan	
opbouwen.		
	
	
6.	Sector	Onderwijs	
Leerwerkovereenkomsten	als	zij-instromer	in	het	onderwijs	
In	de	regio	Amsterdam	wordt	elke	maand	een	informatiebijeenkomst	voor	primair	en	
voortgezet	onderwijs	in	samenwerking	met	Het	Schoolbureau	georganiseerd.	Mensen	met	een	
afgeronde	HBO	of	WO	opleiding	kunnen	zich	hiervoor	aanmelden.	Vervolgens	kunnen	mensen	
deelnemen	aan	een	‘crash-course	onderwijs	arrangement’	als	zij-instromer	bij	een	
onderwijsinstelling.	Dit	zijn	leerwerkovereenkomsten	waarin	mensen	binnen	2	jaar	hun	
bevoegdheid	kunnen	behalen.	Vergelijkbaar	is	het	traject	i	samenwerking	met	Omix,	waarin	
mensen	worden	opgeleid	tot	roostermaker.	
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Bijlage	4:	 Intermezzo:	Scholingsvoorwaarden	voor		
laagopgeleiden,	ouderen,	mensen	met	
een	(licht	verstandelijke)	beperking	en	
zieke	werklozen	

	
	
Scholing	blijkt	met	name	op	microniveau	een	positieve	impact	te	hebben	op	de	re-
integratiekansen	van	werkzoekenden.	Het	UWV	ziet	met	name	voor	laagopgeleiden,	ouderen	en	
mensen	met	een	beperking	dat	er	nog	te	weinig	kansen	op	het	gebied	van	scholing	worden	
benut.	Dit	terwijl	juist	voor	deze	groepen	scholing	van	groot	belang	kan	zijn.	Daarnaast	blijkt	
ook,	dat	de	kans	om	de	baan	te	verliezen	groter	is	onder	schoolverlaters	met	enkel	initieel	
onderwijs	dan	onder	gekwalificeerde	beroepskrachten	(Klein,	2015).	Vraag	is	wat	we	weten	van	
de	verschillende	groepen	waar	het	UWV	extra	aandacht	voor	wil	vragen	en	welke	impact	
scholing	voor	hen	heeft.	
Op	dit	moment	is	in	Nederland	32.5%	van	de	bevolking	lager	opgeleid,	dat	wil	zeggen	alleen	
basisonderwijs,	middelbare	school	of	mbo	niveau	1	gevolgd	en	dus	geen	beschikking	over	een	
startkwalificatie.	Per	saldo	zal	één	op	de	vijf	mensen	in	2025	laagopgeleid	zijn,	terwijl	twee	op	
de	vijf	een	middelbare	opleiding	heeft,	en	eenzelfde	aandeel	hoger	is	opgeleid	(CPB/SCP,	2015).		
Laaggeschoolden	zonder	startkwalificatie	hebben	zoals	eerder	aangegeven	een	relatief	
kwetsbare	positie	op	de	Nederlandse	arbeidsmarkt.	Volgens	het	OECD	(2018)	is	het	van	belang	
om	de	skills	van	álle	Nederlanders,	dus	óók	van	laaggeschoolden,	te	benutten	en	te	verbeteren.	
Leren	is	echter	niet	voor	iedereen	hetzelfde.	Allereerst	geven	Fouarge	et	al.	(2013)	aan,	dat	
laagopgeleide	werknemers	minder	aan	de	slag	gaan	met	training.	Dat	komt	vooral	door	
persoonlijke	eigenschappen	en	andere	economische	voorkeuren	(zoals	voorkeur	voor	vrije	tijd	
of	heb	hebben	van	een	ander	toekomstperspectief).	Edzes	et	al.	(2015)	ondersteunen	dit	door	
aan	te	geven	dat	laagopgeleiden	eerder	een	voorkeur	hebben	voor	korte	doelen,	zoals	het	
verdienen	van	geld.		
Er	zijn	daarnaast	veel	onderzoeken	gedaan	naar	de	leefsituatie	van	laagopgeleiden	(oftewel	
32.5%	van	onze	bevolking).	Deze	onderzoeken	zijn	bedoeld	om	aan	te	geven	dat	de	
leefomstandigheden	van	deze	groep	in	veel	gevallen	afwijkt	van	de	groep	die	middelbaar-	of	
hogeropgeleid	is.	Hoeveel	procent	van	de	laagopgeleide	werklozen	met	een	cumulatie	van	
meerdere	problemen	kampt,	is	niet	precies	bekend.	De	groep	lijkt	echter	vrij	omvangrijk:	de	
schaarse	meer	gerichte	schattingen	lopen	uiteen	tussen	26%	en	66%	van	de	laagopgeleiden	
(SCP,	2017).	
Door	met	name	de	groei	in	gezondheidsproblemen	(vanwege	de	vergrijzing)	en	door	de	hogere	
standaarden	op	de	werkvloer	en	in	de	complexer	wordende	maatschappij	zal	in	de	toekomst	de	
multiproblematiek	bij	laagopgeleiden	vermoedelijk	toenemen	(Veldheer	et	al.,	2012;	Woittiez	et	
al.,	2014).	De	kans	op	werk	voor	de	laagopgeleide	werkzoekenden	wordt	met	name	bemoeilijkt	
door	drie	soorten	problemen,	te	weten:	

§ Gezondheid	
Het	komt	regelmatig	voor	dat	lageropgeleiden	een	slechtere	gezondheid	hebben	
(Bruggink,	2009;	De	Hollander	et	al.,	2006).	Ze	rapporteren	vaker	dan	mensen	met	een	
hogere	opleiding	een	matige	of	slechte	gezondheid,	krijgen	op	jongere	leeftijd	last	van	
lichamelijke	klachten	en	chronische	ziekten	en	hun	levensverwachting	is	korter.	
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Onderzoek	dat	Divosa	(2011)	onder	consulenten	verrichtte,	duidt	erop	dat	van	de	
bijstandsontvangers	ongeveer	een	derde	kampt	met	fysieke	belemmeringen	en	een	
kwart	met	psychische	problemen	(Van	Echtelt	en	Guiaux,	2012).		

§ Vergrijzing	
De	komende	jaren	vergrijst	de	laagopgeleide	beroepsbevolking	harder	dan	de	
hoogopgeleide	beroepsbevolking,	doordat	het	aantal	55-minners	met	een	lage	opleiding	
afneemt.	Aangezien	ouderen	vaker	ernstige	gezondheidsklachten	hebben	dan	jongeren	
en	het	feit	dat	zullen	klachten	bij	laagopgeleiden	bovendien	op	gemiddeld	jongere	
leeftijd	ontstaan	(Poos	et	al.,	2014)	is	te	verwachten	dat	de	gezondheidsverschillen	
tussen	de	laag-	en	hoogopgeleide	beroepsbevolking	in	de	toekomst	gaan	groeien.	Voor	
laagopgeleiden	kan	dat	nog	moeilijker	zijn,	omdat	zij	vaker	dan	anderen	lichamelijk	
zwaar	werk	hebben,	waarvoor	gezondheidsklachten	eerder	een	belemmering	vormen	
(SCP,	2017).		

§ Thuissituatie	
Ten	slotte	ervaren	lager	opgeleiden	vaker	problemen	in	de	thuissituatie.	Zo	hebben	zij	
frequenter	betalingsachterstanden	(Vroonhof	et	al.,	2009),	problematische	schulden	
(Kerckhaert	en	De	Ruig,	2013)	of	een	kind	met	psychosociale	problemen	(Zeijl	et	al.,	
2005).	Ook	zijn	er	onder	hen	meer	alleenstaande	ouders	dan	gemiddeld	(Coumans,	
2008).	De	tijd	en	energie	die	deze	problemen	vergen,	kunnen	hun	deelname	aan	de	
arbeidsmarkt	bemoeilijken.	Het	is	op	voorhand	onduidelijk	of	deze	problemen	in	de	
thuissituatie	in	de	toekomst	vaker	voor	zullen	komen.	Al	valt	op	grond	van	de	CPB/SCP-
ramingen	enige	groei	in	de	armoede	onder	laagopgeleiden	te	verwachten	(De	Graaf-Zijl	
et	al.,	2015).		

Het	zeker	stellen	van	de	toekomstige	plaats	van	laagopgeleiden	op	de	arbeidsmarkt	vergt	dus	
meer	dan	scholingsbeleid	alleen.	Men	moet	naast	de	persoonlijke	voorkeuren	ook	rekening	
houden	met	de	leefsituatie	van	de	laagopgeleide	werkzoekenden	en	aandacht	hebben	voor	
andere	kwesties,	zoals	cognitieve	beperkingen,	gezondheidsproblemen	en	thuisproblemen.		
	
	
Aandacht	voor	bijzondere	doelgroepen:	ouderen,	LVB’ers	en	werklozen	die	ziek	zijn	
Het	feit	dat	men	bij	scholing	rekening	moet	houden	met	de	persoonlijke	voorkeuren	en	
leefsituatie	is	bij	ouderen	niet	anders	dan	bij	laagopgeleiden.	Binnen	de	groep	laagopgeleiden	
nemen	vooral	ouderen	nog	altijd	relatief	weinig	deel	aan	ontwikkelactiviteiten	en	scholing	
(Borghans	et	al.,	2014).	Zij	zijn	evenals	laagopgeleiden	relatief	weinig	mobiel	op	de	
arbeidsmarkt	(Zwinkels	et	al.,	2009).	Volgens	Jurgens	en	Buisman	(2017)	is	het	bieden	van	
relevante	leeractiviteiten	op	maat,	die	aansluiten	bij	de	belevingswereld	en	interesses	van	de	
ouderen	van	belang.	Hierbij	moet	men	rekening	houden	met	de	heterogeniteit	van	de	groep	
ouderen	en	aansluiten	bij	hun	herkomst,	socio-culturele	achtergrond,	maar	ook	hun	mate	van	
psychische	gesteldheid	(Fisher,	1998).	Daarom	is	het	juist	voor	ouderen	noodzakelijk	om	een	
veilig	leerklimaat	te	realiseren	(Jurgens	en	Buisman,	2017).	Wil	een	oudere	deelnemen	aan	
scholing	dan	moet	naast	een	aantal	praktische	barrières	(zoals	kosten	en	gebrek	aan	vervoer)	
ook	gewerkt	worden	aan	het	gebrek	aan	vertrouwen	in	het	eigen	vermogen	(Peterson	en	Wendt,	
1995).		
Maar	dit	geldt	deels	ook	voor	mensen	met	een	(licht)	verstandelijke	beperking.	Uit	onderzoek	
naar	deze	mensen	wordt	bijvoorbeeld	duidelijk,	dat	hun	leercurriculum	bij	hun	leefsituatie	moet	
passen	(Gerber,	2012).	Factoren	die	daarbij	voor	succes	kunnen	zorgen,	zijn	een	kwalitatief	
goede	docent	of	trainer,	sociale	ondersteuning	van	de	familie,	kwalitatief	goede	lesactiviteiten	en	
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-materialen	naast	de	aanwezigheid	van	de	begeleiding	van	een	jobcoach	(De	Greef;	2014;	
Gerber,	2012).	Tijdens	het	leerproces	zal	juist	deze	groep	deelnemers	geholpen	moeten	worden	
om	zich	voor	te	bereiden	op	de	volgende	uitdagingen	(bijvoorbeeld	tijdens	de	verkregen	baan)	
en	om	onafhankelijk	en	autonoom	aan	de	slag	te	kunnen	gaan	(Gerber,	2012).	
Los	van	de	groep	ouderen	en	mensen	met	een	(licht)	verstandelijke	beperking	is	er	weinig	
onderzoek	gedaan	naar	scholing	onder	werklozen	die	ziek	zijn.	Wel	wordt	duidelijk,	dat	onder	
andere	lichamelijke	gezondheidsbeperkingen	en	psychische	gezondheidsproblemen	
bijvoorbeeld	belemmerend	kunnen	werken	bij	het	begeleiden	van	werk	naar	werk,	waar	
scholing	een	onderdeel	van	kan	zijn	(Borghouts	-	Van	de	Pas	et	al.,	2019).	De	gezondheid	van	
mensen	kan	dus	wel	degelijk	een	belangrijke	rol	spelen	ook	tijdens	het	aan	te	gane	leerproces	
voor	de	deelnemer.	
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Bijlage	5:	 Adviezen	intersectorale	klankbordgroep		
implementatie	post-initiële	
arbeidsmarktgerichte	scholing	vanuit	
UWV		

		
Scholing	kan	worden	ingezet	om	mensen	een	betere	plek	op	de	arbeidsmarkt	te	geven.	UWV	heeft	
in	de	loop	der	jaren	diverse	scholingsactiviteiten	opgezet	en	heeft	ambities	en	mogelijkheden	op	het	
gebied	van	arbeidsmarktgerichte	scholing.	Wenselijk	is	dat	meer	klanten	aan	
arbeidsmarktgerichte	scholing	gaan	deelnemen.	Daarom	heeft	UWV	onderzoek	laten	doen	naar	de	
succesfactoren	betreffende	post-initiële	arbeidsmarktgerichte	scholing	en	de	stand	van	zaken	hoe	
dit	momenteel	vanuit	UWV	wordt	gefaciliteerd.	Het	concept	onderzoeksrapport	is	voorgelegd	aan	
een	externe	klankbordgroep,	bestaande	uit	vertegenwoordigers	van	branches,	werkgevers	en	
opleiders.	Zij	hebben	samen	op	basis	van	het	rapport	adviezen	geformuleerd	hoe	men	vanuit	UWV	
post-initiële	arbeidsmarktgerichte	scholing	kan	faciliteren	en	stimuleren.	Dit	verslag	geeft	een	
eerste	indruk	van	de	adviezen	vanuit	het	werkveld.	
	
	
Algemene	indruk	
Het	onderzoeksrapport	geeft	een	heldere	weergave	van	wat	de	succesfactoren	zijn.	De	
geschetste	analyse	hoe	post-initiële	arbeidsmarktgerichte	scholing	vanuit	UWV	wordt	
gefaciliteerd	en	de	bevorderende	en	belemmerende	factoren	worden	herkend.	Over	het	
algemeen	genomen	is	men	tevreden	over	het	onderzoeksrapport.	Er	zijn	er	enkele	inhoudelijke	
kanttekeningen	over	de	rapportage	gemaakt:	

1. Bij	de	vijfde	succesfactor	betreffende	transfer	wordt	niet	benoemd,	dat	het	voor	de	klant	
ook	met	name	om	een	perspectief	op	werk	gaat.	Dit	wordt	echter	besproken	bij	de	derde	
succesfactor	betreffende	de	deelnemer.	

2. Er	wordt	een	pleidooi	gedaan	om	juist	ook	aan	de	voorkant	naar	iemands	behoeften,	
interesses	en	talenten	te	kijken,	en	vooral	ook	naar	iemands	leefsituatie.	Men	zou	
bijvoorbeeld	schulden	of	gezondheidsproblemen	van	mensen	moeten	oplossen,	voordat	
men	mensen	aan	het	werk	probeert	te	krijgen	via	opleiden.	Het	gaat	om	een	leven	lang	
ontwikkelen.	Het	eerst	oplossen	van	problemen	en	het	dan	pas	werken	aan	het	
verkrijgen	van	werk	blijkt	echter	niet	volgens	iedereen	altijd	de	beste	oplossing	te	zijn.	

3. De	term	basisvaardigheden	wordt	door	verschillende	organisaties	op	verschillende	
manieren	geïnterpreteerd.	In	het	onderzoeksrapport	wordt	echter	gekozen	voor	
basisvaardigheden	betreffende	taalvaardigheden,	rekenvaardigheden,	
probleemoplossend	vermogen,	digitale	vaardigheden	en	sociale	vaardigheden.	Dit	is	
gebaseerd	op	het	internationale	PIAAC	onderzoek	en	de	terminologie	van	het	Ministerie	
van	OCW.		

4. Er	moet	ook	gekeken	worden	naar	welke	taak	gemeenten,	werkgevers	en	opleiders	
hebben	naast	het	UWV	zelf.		

5. Soms	is	het	lastig	om	te	bepalen	wat	onder	welke	factor	valt.	Veel	zaken	beïnvloeden	
namelijk	meerdere	succesfactoren.		
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Oplossingsrichtingen	
In	vier	subgroepen	heeft	de	klankbordgroep	naar	aanleiding	van	de	succesfactoren	en	
bevorderende	en	belemmerende	factoren	vijf	algemene	adviezen	geformuleerd	worden,	te	
weten:	

1. 	‘Freedom	within	the	framework’	en	focus	op	doelen	in	plaats	van	regels	
Vraag	is	hoe	men	de	regels	en	het	scholingsprotocol	interpreteert.	Zijn	regels	de	reisgids	
of	het	wetboek?	Zet	de	deelnemer	voorop	in	plaats	van	het	scholingsprotocol.	Maatwerk	
moet	mogelijk	zijn.	De	bedoeling	moet	centraal	staan.	Het	gaat	veel	meer	om	de	meest	
duurzame	weg	naar	werk	dan	om	de	kortste	weg	naar	werk.		

2. Leefsituatie	klant	in	beeld	
De	leefsituatie	van	de	klant	moet	echt	goed	in	beeld	worden	gebracht.	Naar	de	mening	
van	de	klankbordgroep	zit	hier	nog	veel	ruimte	voor	groei.		

3. Kennis,	cultuur,	gedrag		
De	kennis	van	de	professionals	van	UWV	zou	beter	moeten.	Loopbaanbegeleiding	is	niet	
iets	dat	de	reguliere	adviseur	‘erbij	kan	doen’.	Het	vereist	een	eigen	set	van	skills	en	
kennis.	De	vraag	is	of	kennis,	cultuur	en	gedrag	van	UWV	medewerkers	toereikend	zijn	
voor	loopbaanbegeleiding.	

4. Persoonlijk	contact	nodig	
Er	zou	snel	persoonlijk	contact	met	iedere	klant	moeten	zijn,	waarbij	elke	klant	een	vaste	
eigen	contactpersoon	heeft.	De	begeleiding	van	de	professional	moet	ook	na	de	plaatsing	
van	een	klant	bij	scholing		doorgaan.	

5. Gespreide	verantwoordelijkheid	
Vergeet	niet	om	gemeenten	en	werkgevers	te	betrekken.	UWV	is	slechts	één	van	de	vele	
actoren.	

Deze	adviezen	kunnen	deels	naar	succesfactoren	vertaald	worden.	Dat	zal	hieronder	worden	
toegelicht.	
	
Succesfactor	1:	De	fundering:	De	inbedding	in	persoonlijke	leefsituatie	en	het	re-integratieproces	
als	geheel	
Het	protocol	wordt	nu	als	leidraad	gezien.	Het	zou	echter	meer	moeten	gaan	om	‘freedom	within	
the	framework’.	De	mens	moet	boven	het	scholingsprotocol	worden	gesteld.	Er	moet	snel	face	to	
face	contact	met	de	klant	komen,	waarbij	de	leefsituatie	in	beeld	moet	worden	gebracht.	Vraag	is		
waar	de	klant	zich	bevindt.	Is	hij	al	klaar	om	te	scholen	of	te	werken?	Als	dat	niet	het	geval	is	dan	
moet	er	eerst	iets	anders	gebeuren.	Daar	wordt	soms	te	lang	mee	gewacht.	Per	doelgroep	is	een	
vorm	van	maatwerk	nodig.	Denk	aan	vrouwen	met	kinderen	die	een	baan	willen	in	de	zorg	in,	
maar	er	moet	dan	kinderopvang	zijn.	Mensen	in	de	schuldsanering	hebben	bijvoorbeeld	geen	
fiets	en	kunnen	daarom	niet	bemiddeld	worden	richting	postbode.		
Toets	daarnaast	de	intrinsieke	motivatie	betreffende	scholingsmogelijkheden.	Ten	slotte	is	ook	
een	interne	campagne	betreffende	scholingsmogelijkheden	nodig.		
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Succesfactor	2:	De	coach:	Het	belang	van	intensieve	persoonlijke	face-to-face	begeleiding	met	oog	
voor	eventuele	beperkingen	
De	coach	moet	ondernemerschap	vertonen.	Deze	coach	heef	kennis	van	loopbaanontwikkeling	
en	kan	maatwerk	bieden.	Dit	zou	kunnen	door	hem	of	haar	bijvoorbeeld	een	budget	te	geven.	
Vraag	is	of	het	scholingsprotocol	de	reisgids	of	het	wetboek	is.		
De	coach	moet	minder	gericht	moeten	zijn	op	de	regels	en	meer	op	het	doel	en	de	
persoonlijkheid	van	de	klant.	Voorwaarde	is	wel,	dat	de	coach	bepaalde	kennis	en	vaardigheden	
moet	hebben.	De	coach	moet	naast	de	klant	gaan	‘zitten’	en	de	klant	leren	om	de	regie	te	nemen.	
‘People	skills’	lijken	daarom	erg	belangrijk	te	zijn.	Maar	ook	kennis	van	de	werkgeverskant	is	
hierbij	van	belang.	Er	moet	een	match	zijn	met	de	klant	en	de	een	vaste	contactpersoon	van	de	
klant.		
	
Succesfactor	3:	De	deelnemer:	Het	stellen	van	doelen	en	geleidelijke	toename	van	regie	
Men	moet	de	klant	in	zijn	of	haar	kracht	zetten	en	deze	vanuit	zijn	of	haar	perspectief	stap	voor	
stap	meenemen.	Hierbij	moet	men	durven	om	de	stand	van	zaken	betreffende	
basisvaardigheden	te	bespreken.	Daarnaast	moeten	verworven	en	te	verwerven	vaardigheden	
teruggekoppeld	worden.		
	
Succesfactor	4:	De	leeromgeving:	Maatwerk	in	een	leerwerkomgeving	
Er	moet	ook	begeleiding	op	de	werkvloer	als	onderdeel	van	het	traject	zijn.	Men	moet	de	klant		
niet	loslaten	na	de	start	van	de	scholing	of	proefplaatsing.	
Daarnaast	zouden	de	vaste	samenwerkingspartners	losgelaten	moeten	worden	en	moet	de	
samenwerkingspartner	gekozen	worden,	die	bij	de	deelnemer	past.		
	
Succesfactor	5:	Transfer:	Het	bevorderen	van	toepassing	van	het	geleerde	in	de	eigen	situatie	met	
oog	voor	basisvaardigheden	
Waar	men	niet	kan	leren	in	een	werkomgeving	moet	een	leeromgeving	gecreëerd	worden.	
Bijvoorbeeld	een	‘oefenfabriek’.		
De	klant	moet	ondersteund	worden	in	het	verkrijgen	van	een	baangarantie.	Dat	kunnen	mensen	
niet	zelf	regelen.	Daarnaast	moeten	ook	eerdere	ervaringen	erkend	worden.		
	
	
Droom	en	korte	termijn		
De	leden	van	de	klankbordgroep	benoemden	‘freedom	within	the	framework’	de	mogelijkheid	
om	buiten	(ervaren)	regels	het	doel	centraal	te	stellen	als	droom.	Wezenlijk	voor	het	succes	
maar	ook	relatief	ingewikkeld	om	te	realiseren.	Het	vergroten	van	kennis	werd	als	reëel	
handelingsperspectief	gezien	op	de	kortere	termijn.		
		
	


