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Aandachtbanen
Betere ouderenzorg én meer mensen uit de bijstand
Onze werkwijze, doorbraakvragen en opbrengsten
Start
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Leeswijzer
In deze PDF kan je vanaf elke pagina naar andere hoofdstukken
doorklikken. Ieder hoofdstuk heeft een eigen submenu. Verwijzingen
naar externe websites of documenten zijn ook klikbaar.
In het SMART-schema zie je een zo beknopt mogelijke weergave van
ons complete project: de vier hoofddoelen, wat is gerealiseerd, welke
knelpunten zijn er, wat is nog nodig, hoe kunnen we dat bereiken,
en wie kan dat realiseren.

Direct doorklikken
Inleiding
Het hoe en waarom van dit project.
SMART-schema
Beknopte weergave van het complete project.
Wat zijn aandachtbanen?
Definitie van aandachtbanen en vergelijking met aanverwante functies.
Aandachtbanen creëren
Onze inzichten en aanbevelingen over: de behoefte aan
aandachtbanen, samenwerking met zorgwerkgevers en -kantoren,
samenwerken met opleiders en de potentie van het bijstandsbestand.
Doorbraakvragen
De juiste vragen om knelpunten op te kunnen lossen.
Opbrengsten
Wat we hebben bereikt, ontdekt en geleerd.
Conclusie en hoe nu verder
Contact
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Inleiding
Met dit verhaal over ons project Basis van de Arbeidsmarkt Zorg, willen we de
creatie van aandachtbanen in verpleeghuizen stimuleren. Aandachtbanen voor
mensen aan de basis van de arbeidsmarkt, bedoeld om:
• de werkdruk voor overbelast (hoger gekwalificeerd) personeel te verminderen.
• het personeelstekort in de zorg te verkleinen.
• nieuwe baankansen voor mensen in de bijstand te creëren.
• ouderen de aandacht te geven die zij nodig hebben.
In de afgelopen jaren vielen juist deze banen weg. Enerzijds door bezuinigingen
in de zorg, anderzijds doordat de zorg in verpleeghuizen complexer wordt nu
mensen langer thuis wonen; tegen de tijd dat zij in het verpleeghuis komen,
zijn ze vaak al heel ziek. Het opleidingsniveau moest omhoog (minimaal mbo
3 niveau) om in een verpleeghuis te kunnen werken. Zo kwamen heel wat
mensen in de bijstand terecht.
In deze PDF lees je over onze werkwijze, doorbraakvragen en opbrengsten
bij het creëren van aandachtbanen in zes pilotgemeenten. Daarbij komen
ook de knelpunten en het openstaande ‘huiswerk’ voor landelijke en lokale
stakeholders aan bod.
Ons project had geen vliegende start, maar inmiddels zien we dat steeds meer
verpleeghuizen aandachtbanen creëren op mbo-niveau 0, 1 en 2.
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Aanleiding: de koude koffie
Begin 2017 ging een directeur van de gemeente Enschede op bezoek bij
haar schoonmoeder in het verpleeghuis. Bij binnenkomst zag ze dat haar
schoonmoeder een volle kop koffie voor zich had. Wat fijn dat er aandacht
is voor de kleine dingen, dacht ze. Helaas was de koffie al koud. Het
zorgpersoneel kon de koffie serveren, maar had geen tijd om te helpen bij het
opdrinken.
Rond dezelfde tijd kwamen landelijk extra middelen vrij voor het verbeteren
van verpleeghuiszorg, dankzij (onder meer) de beweging van Hugo Borst. Extra
geld, specifiek bedoeld om ouderen meer aandacht te kunnen geven.

het creëren van aandachtbanen, waardoor mensen in de bijstand aan het werk
kunnen, om het welzijn van ouderen in verpleeghuizen te verbeteren en te
helpen bij het tekort aan personeel.
Misschien een druppel op de gloeiende plaat gezien het grote tekort aan
personeel, maar wel een waardevol en leerzaam project.

‘Of ik bij Liberein wel genoeg aandacht krijg?
Ik krijg hier tevéél aandacht!’

Bovendien bleef het personeelstekort in de zorg groeien, tot ruim 130.000
vacatures in 2018.

- Mevrouw Jansen (91 jaar), lachend

De gemeentedirecteur kaartte het onderwerp aan bij Het Programma Sociaal
Domein en initieerde zo dit project Basis Arbeidsmarkt Zorg, samen met
andere gemeentelijke directeuren, Divosa en de ministeries van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijkrelaties, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken
en Werkgelegenheid. De kern van dit project is:
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Het convenant
Begin 2018 werd het landelijke convenant getekend: Thematraject 6, Basis
van de arbeidsmarkt. Het zesde van in totaal zestien thematrajecten binnen
het Programma Sociaal Domein. Deelnemers: de pilotgemeenten DAL (Delfzijl,
Appingedam, Loppersum), Enschede, Leiden, Zaanstad, Zoetermeer, Tilburg.
Mede-ondertekenaars: Divosa en de ministeries van BZK, VWS en SZW.
Het hoofddoel van het convenant: nieuwe, integrale arrangementen
ontwikkelen, die resulteren in aandachtbanen. Samen met gemeenten,
zorgwerkgevers en onderwijsinstanties. In het convenant is afgesproken dat
we (concrete) resultaten delen met een breed publiek. Deze PDF is een van
de middelen waar we dat mee doen. Omdat ons project over de zorg gaat,
noemen we het Basis Arbeidsmarkt Zorg.

‘Aandachtbanen passen precies bij de filosofie van Liberein:
liefdevolle zorg en individuele aandacht voor ouderen.’
- Jory Kappert, HR-manager Liberein Enschede
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Doel 1		 Meer aandacht voor ouderen in verpleeghuizen;
(functie)creatie van aandachtbanen.

Gerealiseerd

Er zijn enkele tientallen aandachtbanen gecreëerd in de 6
gemeenten.
Bijvoorbeeld:
• 120 banen Enschede Medewerker Mooie Dag:
huiskamerfunctie in verpleeghuis
• > 200 banen gastvrouwen in Zoetermeer

Knelpunten

Dit zijn echte banen, waarbij mensen ip 100% arbeidsfit zijn,
ingezet en betaald worden op mbo-niveau 0/1/2.

Nog nodig

Acties
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Doelen:
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Doel 1		 Meer aandacht voor ouderen in verpleeghuizen;
(functie)creatie van aandachtbanen.

Gerealiseerd

Knelpunten

Knelpunten
Er zijn te weinig aandachtbanen voor mensen aan de basis van
de arbeidsmarkt doordat:
• In veel regio´s werd bezuinigd op deze functies en verdwenen
de banen en opleidingen
• Werkgevers geven prioriteit aan oplossen van het tekort aan
personeel vanaf mbo-niveau 3
• Noodzaak van (hoge) kwaliteit en deskundigheid van personeel
is toegenomen door verzwaring van de zorg in het verpleeghuis
• Werkgevers zien/voelen nog niet de urgentie om
met afschaling van taken naar aandachtbanen, het
personeelstekort vanaf mbo-niveau 3, deels op te lossen
• Landelijke programma’s zoals RAAT•, Waardigheid41 en Trots ,
Werken in de Zorg, Arbeidsmarktagenda zorg, zijn nog te weinig
gericht op functiecreatie van aandachtbanen

Nog nodig
Urgentie en functiecreatie
In landelijke programma’s meer aandacht voor aandachtbanen

Nog nodig

Acties
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1. Meer aandacht | 2. Meer mensen | 3. Werken aan personeelstekort | 4. Samen leren en werken

Doel 1		 Meer aandacht voor ouderen in verpleeghuizen;
(functie)creatie van aandachtbanen.

Gerealiseerd

• U
 itdragen, aanmoedigen, opnemen aandachtbanen,
in convenanten, landelijke programma’s o.a. Werken in
de Zorg, Waardigheid en Trots.

Knelpunten

Uitgevoerd door: V
 WS44
SZW45
Actiz18
Werkgeversverenigingen
Raat4/RegioPlus19
Zorgkantoor

Nog nodig

Acties
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Doel 2		 Meer mensen aan de basis van de arbeidsmarkt (bijstand) gaan
werken in aandachtbanen in verpleeghuizen.

Gerealiseerd

Mensen in de bijstand aan het werk in betaalde aandachtbanen:
Toegeleid en geplaatst: enkele tientallen.
Potentieel 2018/2019: ruim 200.

Knelpunten

Nog nodig

Acties
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1. Meer aandacht | 2. Meer mensen | 3. Werken aan personeelstekort | 4. Samen leren en werken

Doel 2		 Meer mensen aan de basis van de arbeidsmarkt (bijstand) gaan
werken in aandachtbanen in verpleeghuizen.

Gerealiseerd

Knelpunten

Nog nodig

Knelpunten
De visie op kwaliteit van zorg is (te veel) gekoppeld aan de
medische zorg en het opleidingsniveau wat daarvoor nodig is.
Gelukkig zien we dat de aandachtbanen ‘terug’ komen, doordat
de visie op het geven van (meer) aandacht in het leven van
alledag, door mensen in echte banen, meer gedeeld wordt door
werkgevers en gefaciliteerd vanuit WLZ42-middelen

Nog nodig
Visie op aandacht en duurzame aandachtbanen in de zorg
Integrale lokale/regionale sturing op aanpak/bekostiging en
opleiding/toeleiding/begeleiding naar aandachtbanen

Er is nog te weinig uitstroom vanuit bijstand naar banen in de
zorg. Processen van samenwerking en afstemming verlopen
traag, waardoor lokale groepjes later starten dan voorzien,
doordat:
• Er moeten meer aandachtbanen zijn/komen (functiecreatie)
• Scholing, praktijkervaring en begeleiding moeten (op maat)
beschikbaar zijn
• Er is geen integrale sturing (zorg, onderwijs, Pwet6) hierop
en de urgentie is nog niet hoog genoeg waardoor de opstart
met groepjes (steeds) uitgesteld kan worden
• Werkgevers verkiezen inzet van NUG-ers boven mensen
uit bijstand
• Gemeenten kennen hun bestand niet goed genoeg

Acties
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Doelen:

1. Meer aandacht | 2. Meer mensen | 3. Werken aan personeelstekort | 4. Samen leren en werken

Doel 2		 Meer mensen aan de basis van de arbeidsmarkt (bijstand) gaan
werken in aandachtbanen in verpleeghuizen.

Gerealiseerd

Knelpunten

• U
 itdragen visie, toezien dat aandachtbanen
duurzaam21 blijven.
Uitgevoerd door: V
 WS
SZW
Actiz
Werkgeversverenigingen
Raat/RegioPlus
Zorgkantoor

• Integraal

lokaal/regionaal budget en sturing tbv toeleiding,
opleiding, begeleiding naar aandachtbanen .

Nog nodig

Uitgevoerd door: V
 WS
SZW
OCW
Actiz
Werkgeversverenigingen
Stakeholders: zorg, onderwijs, gemeente

Acties
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Doelen:

1. Meer aandacht | 2. Meer mensen | 3. Werken aan personeelstekort | 4. Samen leren en werken

Doel 3		 Werken aan het tekort aan personeel in de (ouderen)zorg en
verpleeghuizen door creatie van aandachtbanen.

Gerealiseerd

UWV-pilot functiecreatie ihkv Intentieverklaring Werken
in de Zorg:
• In 6 gemeenten is UWV-instrument en werkwijze
geïntroduceerd bij werkgevers
• Enkele werkgevers zijn/gaan aan de slag met instrument
• Bij enkele werkgevers ligt een concreet voorstel bij OR
voor functiecreatie t.b.v. aandachtbanen

Knelpunten

Nog nodig

Acties
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Doelen:

1. Meer aandacht | 2. Meer mensen | 3. Werken aan personeelstekort | 4. Samen leren en werken

Doel 3		 Werken aan het tekort aan personeel in de (ouderen)zorg en
verpleeghuizen door creatie van aandachtbanen.

Gerealiseerd

Knelpunten

Nog nodig

Knelpunten
Scepsis werkgevers m.b.t.:
• Functiecreatie
• Doelgroep: kwetsbare mensen in de bijstand: dit vraagt om
intensieve begeleiding en samenwerking met gemeente
• Verantwoordelijkheid voor inclusieve werkvloer: dit wordt nog
niet breed gedeeld in de zorg i.t.t. sommige andere branches

Lokale samenwerking gemeente-werkgever-UWV (instrument)
komt nog langzaam op gang. Werkgevers voelen/hebben nog
weinig ‘ruimte´ voor innovatie en creativiteit, doordat:
• In de dagelijkse praktijk alle aandacht uitgaat naar het acute
tekort aan zorgpersoneel vanaf mbo-niveau 3
• Concurrentie ook qua personeel, terwijl (meer) samenwerking
helpt bij innovatie en functiecreatie

Gemeenten kunnen uit het bijstand bestand, moeizaam mensen
‘leveren’ voor aandachtbanen, door:
• Hoge kwetsbaarheid van mensen
• Werken ‘loont’ onvoldoende (armoedeval, kleine
parttimebanen, kinderopvang kosten)
• Participatiewet6 biedt nog onvoldoende ruimte en middelen
(bv flexibel in bijstand)
• Noodzaak langdurige en intensieve begeleiding
• Mensen in bijstand worden onvoldoende ´gekend´ door
gemeenten

Nog nodig
• Commitment functiecreatie aandachtbanen
• Visie op inclusie op de werkvloer in de zorg
• Beter zicht op (kenmerken van) bestand bijstand
• Armoedebeleid en –instrumentarium verruimen/inzetten
• Instrumentarium Pwet6 verruimen/inzetten
• Monitoren UWV-pilot
• Samenwerking tussen gemeenten, werkgevers, onderwijs en
andere stakeholders tbv functiecreatie aandachtbanen
• Ruimte voor innovatie in zorg

Acties
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Doelen:

1. Meer aandacht | 2. Meer mensen | 3. Werken aan personeelstekort | 4. Samen leren en werken

Doel 3		 Werken aan het tekort aan personeel in de (ouderen)zorg en
verpleeghuizen door creatie van aandachtbanen.

Gerealiseerd

• U
 itdragen noodzaak functiecreatie tbv
personeelstekort en inclusie.
Uitgevoerd door: VWS

•A
 anmoedigen werkgevers dat zij instrument
UWV benutten tbv functiecreatie.

Knelpunten

Uitgevoerd door: Actiz

• U
 itvoeren en monitoren pilot UWV/SZW.
• Benutten SROI.

Nog nodig

Acties

Uitgevoerd door: UWV

• Samenbrengen plannen en middelen Zorg/WLZ,
Perspektief op Werk, ‘Simpel Switchen’, etc.
• Gezamenlijke visie en beleid op kwetsbare mensen
in langdurige bijstand.
• Delen/leren m.b.t. bestand bijstand leren kennen.
• Introduceer instrument Stimulansz (iov SZW).
Uitgevoerd door: V
 WS
SZW
OCW
Raat/RegioPlus
Zorgkantoor
Gemeente

• UWV beschrijft aanbod en methode voor werkgevers en
doet landelijke monitoring.
• Gemeente blijft werkgevers volgen/stimuleren om met
instrument te werken aan functiecreatie.
Uitgevoerd door: UWV
Werkgevers
Gemeente
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Doelen:

1. Meer aandacht | 2. Meer mensen | 3. Werken aan personeelstekort | 4. Samen leren en werken

Doel 4		 Gemeenten en ministeries leren en werken samen aan een integrale aanpak,
oplossen knelpunten/doorbraakvragen, delen kennis en best practice.

Gerealiseerd

Knelpunten

Antwoorden doorbraakvragen mbt middelen
• Middelen kwaliteitskader Verpleeghuiszorg mogen/kunnen
benut worden voor bekostiging van aandachtbanen
en toeleiding.
• Middelen kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn structureel en
bieden mogelijkheid voor duurzame aandachtbanen.
Dit biedt gemeenten, onderwijs en zorg mogelijkheden om
met cofinanciering samen integraal te werken. SZW maakte
ondersteuningsklapper voor werkgevers.
Doorbraakvraag m.b.t. minimumloon/lage instaplonen
in de zorg: wordt landelijk belegd
Doorbraakvraag over opleiding wordt nog samen met RegioPlus
uitgewerkt en landelijk belegd

Nog nodig

Landelijke kennisdeling mbt doorbraakvragen/werkwijze tbv
gemeenten, onderwijs, zorg (uitvoering/oplevering zomer 2019)

Acties
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Doelen:

1. Meer aandacht | 2. Meer mensen | 3. Werken aan personeelstekort | 4. Samen leren en werken

Doel 4		 Gemeenten en ministeries leren en werken samen aan een integrale aanpak,
oplossen knelpunten/doorbraakvragen, delen kennis en best practice.

Gerealiseerd

Knelpunten

Knelpunten
Doorbraakvragen over middelen
• Ontbreken en/of misinterpretatie van/verwarring over
(o.a. wettelijke) informatie en beleid en financiering zijn in
verschillende kokers ondergebracht; onderwijs, zorg (WLZ42) en
Pwet6/gemeente
• Er is nog weinig draagvlak voor integrale bekostiging/aanpak
en we zien dat weinig werkgevers (transitie) middelen
aanvragen voor toeleiding naar aandachtbanen
Doorbraakvraag over minuimumloon
Mensen in de bijstand krijgen minder kans op banen in de zorg,
door onvoldoende banen op minimumloon

Nog nodig

Acties

Doorbraakvraag over onderwijs
Innovatie in en samenwerking met onderwijs lijkt nog moeizaam
op gang te komen, doordat:
• De opleidingen bestonden niet meer, bij het ontbreken van
aandachtbanen
• Mensen uit bijstand vallen vaker uit de opleiding en dat kan
het onderwijs niet bekostigen
• Opleidingen zijn nog weinig gewend om outreachend/in de
praktijk, te werken
• Gemeenten willen kosten van niet initieel onderwijs delen met
onderwijs en zorg maar dat kan/mag niet

Kennis delen
Formuleren, ontsluiten en delen van kennis (buiten de leergroep1),
is nog een grote opgave voor 2019:
• Formuleren: kennisproduct over werkwijze en antwoorden op
doorbraakvragen; dit vraagt commitment en eigenaarschap
van dragers van kennis over WLZ/zorg, onderwijs, Pwet
• Ontsluiten en delen: Bestaande tafels, overleggen, congressen,
nieuwsbrieven, etc. moeten we bereiken en motiveren om
onze kennis te delen met hun achterban: gemeenten/Pwet,
onderwijs en zorg
Nog nodig
Aanvraag 2019/2020 Transitiemiddelen9
Werkgevers aanmoedigen aan te vragen en openbaarheid van
plannen van werkgevers
Voorstel/duidelijkheid/doorbraak over lage instaplonen
Duidelijkheid over knelpunt/doorbraakvraag over opleiding
Landelijk kennis delen
3 producten:
• Antwoorden doorbraakvragen • Resultaten • Werkwijze
Tafels etc. om kennis te delen tbv eigenaarschap m.b.t.
(thema´s van) doorbraakvragen/ Ondersteuning vanuit landelijke
programma’s zoals PSD, Werken in de Zorg en W&T/WLZ42, RAAT, etc.
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Doelen:
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Doel 4		 Gemeenten en ministeries leren en werken samen aan een integrale aanpak,
oplossen knelpunten/doorbraakvragen, delen kennis en best practice.

Gerealiseerd

Knelpunten

•A
 anmoedigen aanvraag VVT-middelen: toeleiding
naar aandachtbanen.
• Taakopvatting gemeente verbreden: moedigt
werkgevers aan, is op de hoogte van deadlines indienen
(zorg/onderwijs) plannen en biedt ondersteuning aan;
voorwaarde voor cofinanciering gemeente.
Uitgevoerd door: V
 WS
Zorgkantoor
Werkgeversverenigingen
Gemeente

• O
 verleg/voorstel met werkgevers en sociale partners
over lage instaploon/minimumloon.

Nog nodig

Uitgevoerd door: V
 WS
SZW

•V
 erhelderen knelpunten en doorbraakvragen over
onderwijs en beleggen op landelijke tafel.
Uitgevoerd door: SZW
VWS
RegioPlus
Gemeenten

• Beschrijven/ontwikkelen/delen resultaat en werkwijze.
Uitgevoerd door: W
 &T
Actiz
Werkgeversverenigingen
Raat/RegioPlus
orgkantoor
PSD

Acties
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Aandachtbanen:

Wat zijn aandachtbanen? | Aandachtbanen creeren | Samenwerking en aanbevelingen | Werkwijze per gemeente

Wat zijn aandachtbanen?
Begin 2018 definieerde onze landelijke leergroep1 de aandachtbaan als volgt:
een betaalde baan in de (ouderen)zorg voor mensen met mbo-niveau 0, 1 of 2.
Het takenpakket bestaat uit aandacht geven aan bewoners van
verpleeghuizen, om hun welzijn te vergroten. Aandachttaken bestaan altijd
uit niet-medische handelingen. We gaan uit van zorg in verpleeghuizen2,
mede doordat daar extra geld voor beschikbaar kwam met de invoering van
het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Aanverwante functies
Het takenpakket van de aandachtbaan heeft overlap met dat van andere
functies. Hieronder inventariseren we voorbeelden van functies, taken en
profielen op niveau 0, 1 en 2, waaronder aandachtbanen. Voor de volledigheid:
wij zijn uiteraard niet de enigen in Nederland die zich bezighouden met
aandachtbanen in verpleeghuizen. We hebben ons dan ook laten inspireren
door vergelijkbare functies, zoals de woonhulp.

Reguliere functies en opleidingen op niveau 2, zoals helpende, scharen wij niet
onder de noemer aandachtbanen. Deze functies kregen de afgelopen periode
wel een impuls, doordat werkgevers hen meer inzetten.
Functie

Niveau/opleiding

Taken

1. Assistent woonbegeleider/ woonondersteuner

De interne GVP-opleiding (psychogeriatrie), is
omgebouwd tot een opleiding voor medewerkers
met niveau 2.

Verleent niet alleen zorg, maar heeft ook oog voor de
welzijnskant.

2. Cliëntondersteuner

-

Richt zich op het welzijn en welbevinden van
cliënten. Zeven dagen per week van 08.00 tot 20.00
is een cliëntondersteuner aanwezig op de groep op
de woonafdeling.

3. Facilitair assistent/medewerker

-

Dagelijkse lichte huishoudelijke werkzaamheden,
verstrekken van maaltijden en drankjes, aannemen
van de telefoon, licht administratief werk, etc.
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Wat zijn aandachtbanen?
Functie

Niveau/opleiding

Taken

4. Gastvrouw/-heer

Veelal jongeren, studenten, vrouwen met de ervaring
van een gezin.

Actief in restaurant (langer openhouden van de
restaurants) en huiskamers tbv de dagbesteding.
Zorgen voor rust en gezelligheid op de huiskamers.

5. Geen functie naam

De nieuwe krachten zijn voornamelijk studenten en
mensen met een lagere opleiding.

Assisteren op de piektijden, cliënten naar het
restaurant brengen, helpen met de maaltijden op de
huiskamers, helpen bij dagbesteding en daginvulling.

6. Helpende zorg (en welzijn)

MBO 2

Helpt mensen bij dagelijkse bezigheden: eten,
drinken, boodschappen doen, opruimen en
schoonmaken, persoonlijke verzorging, activiteiten
organiseren en uitvoeren, zoals spel/recreatie en
dagbesteding.

7. Helpende-plus

MBO 2

Herschikking van taken van verpleegkundige/
verzorgende naar helpende.

8. Huiskamerbegeleider

Opleiding(sniveau) is niet altijd van belang: sociale,
menselijke basiskwaliteiten, om aandacht te geven
aan de bewoners en tegelijk het personeel te
ondersteunen.

Aanwezig zijn en liefdevolle aandacht geven.

-

Geeft aandacht/zorg in de piekuren en kan
daarnaast groen verzorgen, schoonmaken,
chauffeuren, administratief werk, etc. Combineert
taken van de voedingsassistent, schoonmaker
en afdelingsassistent. Ondersteunt bijvoorbeeld
cliënten bij het eten, drinken en aankleden, maakt
schoon maar heeft ook tijd voor een praatje.

9. Medewerker Cliëntenservice
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Wat zijn aandachtbanen?
Functie

Niveau/opleiding

Taken

MBO 1/ 2 of bereid deze te volgen, wordt een nieuwe
opleiding, start in september 2019

Draagt bij aan mooie en waardevolle dag voor
cliënten, zorgt voor een veilige en huiselijke
sfeer, kookt en zorgt voor extra aandacht, lichte
huishoudelijke werkzaamheden, warm welkom voor
naasten van cliënten.

-

Maakt een praatje met bewoners, helpt als iets niet
lukt en langs gaan als een bewoner zich wat minder
laat zien. Dingen die in een thuisomgeving een
buurvrouw zou doen. De professionele buurvrouwen
zijn de smeerolie in ieder huis.

12. Welzijnsmedewerker

Dit geeft mensen werkverrijking en
carrièreperspectief.

Organiseert activiteiten in de huiskamers, zowel
op individueel- als groepsniveau; spelletjes
en activiteiten maar helpt bijvoorbeeld ook
bewoners naar bed. Het geeft bewoners rust
en de familiebetrokkenheid is ook groter. De
welzijnsmedewerker kan tijdens de ‘stille uren’ van de
namiddag en vooravond, de mensen naast de zorg
ook meer aandacht en gezelligheid geven.

13. Woonhulp en assistent Woonhulp

MBO 0/1 en/of praktijkverklaring

Praktische taken in het werkproces, bijvoorbeeld als
gastvrouw.

10. Medewerker Mooie Dag

11. Professionele ‘buurvrouw’
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Wat zijn aandachtbanen?
Functie

Niveau/opleiding

Taken

14. Zorg assistent

Medewerkers zonder zorgachtergrond, in de
huishouding bijvoorbeeld, worden intern opgeleid
tot zorgassistenten. Die worden ingezet in de
zorgverlening en een aantal van hen kunnen mogelijk
verder opgeleid worden tot helpende of verzorgende.

Activiteiten met cliënten, zowel groepsgewijs als
individueel.

15. Zorghulp/huishoudelijke hulp/thuishulp

MBO 0/1

Ondersteunt cliënten bij de dagelijkse bezigheden,
waaronder in het huishouden.

16. Zorgondersteuner

Zorgondersteuners kunnen stapsgewijs verschillende
certificaten halen. Ze beginnen in de linnenkamer
en wasserij. Drie maanden later gaan ze meewerken
in het restaurant en de bediening en weer drie
maanden later doen ze welzijnsactiviteiten. Zodat ze
na negen maanden kunnen starten met de opleiding
tot helpende niveau 2. Of ze kunnen doorstromen
naar een schoonmaakbaan.

In de functie zorgondersteuner komen zorg en
welzijn samen. Ze werken ’s ochtends mee in de
zorg, daarna kleden ze zich om en zijn ze er voor de
individuele cliënt.

Voorbeelden van functies en taken in de zorg op mbo-niveau 0, 1 en 2, met
aandachtbanen zijn vetgedrukt. De aandachtbaan is niet (per se) een nieuw
functieprofiel, maar een paraplubegrip waar verschillende functies, namen van
functies en (toepassing van) taken onder vallen. Bovenstaande voorbeelden
komen uit de Actiz18 rapportage, het UWV factsheet en informatie van VGN.
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Aandachtbanen creëren
Onze inzichten en aanbevelingen
Onze lokale projectleiders kwamen anderhalf jaar lang, elke vijf weken
(gemiddeld) bij elkaar. Samen onderzochten we de mogelijkheden voor het
creëren van aandachtbanen voor mensen uit de bijstand. We stuitten op
schijnbare obstakels, waar toch een pasklare oplossing voor bleek te bestaan.
Op (onderdelen van) wetten en regels die ons doel ondersteunen. Maar ook op
knelpunten die meer moeite kosten om glad te strijken.

‘Een deel van de zorgwerkgevers was niet bekend met de
beschikbaarheid en toepassing van Transitiemiddelen voor
toeleiding naar aandachtbanen.’
- Jeanet Zonneveld, Vizionaire

Al doende hebben we de grond vruchtbaar gemaakt. Aan het einde van ons
anderhalf jaar durende project, konden we de eerste successen al oogsten. In
dit hoofdstuk dragen we onze inzichten en aanbevelingen aan u over, zodat die
oogst de komende jaren steeds groter wordt. Want in de praktijk is behoefte
aan meer aandacht voor ouderen. Je kan daarmee aan de slag!

uitkeringsgerechtigden. Zij willen graag zoveel mogelijk mensen uit de bijstand
naar een baan helpen. Het creëren van aandachtbanen draagt dus bij aan
bestaande gemeentelijke doelen.
Gemeenten zijn financieel niet verantwoordelijk voor goede zorg en genoeg
aandacht voor ouderen in een verpleeghuis. Maar er is wel de maatschappelijke
verantwoordelijkheid voor deze kwetsbare inwoners; ouderen maken deel
uit van de wijk, gemeente en gemeenschap, ook als ze opgenomen zijn in
het verpleeghuis. Bovendien is de zorgbehoefte van deze doelgroep dikwijls
verhoogd bij binnenkomst in het verpleeghuis, door de tendens dat mensen
langer thuis blijven wonen. Goede zorg en genoeg aandacht is in het belang
van de ouderen zelf, maar ook in het belang van hun familie(netwerk), hun
verzorgenden en van de gemeente.
Onze pilotgemeenten werden zich hier tijdens dit project (meer) bewust van.
Daarnaast werden ze zich meer bewust van de (zorg)behoefte van ouderen, die
(nog) thuis wonen. Gemeenten willen graag dat de wijkzorg een impuls krijgt, nu
ouderen langer thuis wonen en daar meer zorg nodig hebben. Het voornemen
is om dit onderwerp in een eventueel vervolgproject op te pakken.

‘Ik ben dankbaar dat ik hier op mijn oude dag kan zijn. Ja, een
mens kan de gekste dingen krijgen. Gelukkig kon ik hier revalideren.

De behoefte aan aandachtbanen
Dit project is gericht op twee kwetsbare doelgroepen. Enerzijds de mensen
in bijstand, die we willen begeleiden/toeleiden naar een aandachtbaan.
Anderzijds de ouderen, die gebaat zijn bij meer aandacht voor hun welzijn.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de financiële bijstand aan

Inmiddels woon ik al jaren op de woonafdeling bij Liberein.’
- Mevrouw Jansen (91 jaar)
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Samenwerking en aanbevelingen
Samenwerking tussen gemeenten, zorgwerkgevers en zorgkantoren
Het creëren van aandachtbanen voor mensen uit de bijstand, vraagt om
samenwerking tussen gemeenten, zorgwerkgevers, onderwijsinstellingen
en zorgkantoren. Wij moeten elkaar op dit vlak (weer) vinden.
• Z
 orgwerkgevers; kregen de afgelopen jaren te maken met bezuinigingen,
waardoor veel banen voor lager opgeleiden sneuvelden. De afstand tussen
zorgwerkgevers en mensen in bijstand werd groter.
• Z
 orgkantoren; verdelen het geld voor de uitvoering van de Wet langdurige
zorg, waar verpleeghuiszorg onder valt. Gemeenten (die de bijstand betalen)
en zorgkantoren hadden tot dusver weinig met elkaar te maken.
• O
 nderwijsinstellingen; boden de afgelopen jaren minder opleiding voor
zorgbanen op (mbo) niveau 0, 1 en 2, vanwege te weinig vraag. Nu er weer een
markt voor ontstaat, moeten partijen samenwerken om klasjes vol te krijgen
en leerlingen (uit de bijstand) aan boord te houden.
• G
 emeenten; hebben geen financiële verantwoordelijkheid voor
verpleeghuiszorg, maar wel belang bij een goede verzorging van hun
oudere inwoners.
De lokale projectleiders van de pilotgemeenten hebben zich vol ingezet voor
deze samenwerking. Er werden banen gecreëerd en opgenomen in de plannen
van de werkgevers, zodat het zorgkantoor ze kon honoreren3/betalen . Dit
vergde naast welwillende samenwerking ook de nodige logistieke afstemming;
wanneer is de gemeente klaar met screening en matching? Wanneer zijn
de banen gecreëerd, duurzaam21 gegarandeerd, betaald, verantwoord naar

het zorgkantoor en ingebed in het werkproces; inclusief financiering voor
toeleiding, opleiding en begeleiding? Dat kostte tijd, maar het geduld werd
beloond met kleine groepjes mensen die vanuit de bijstand zijn toegeleid naar
banen in de zorg.
In het project zijn enkele tientallen mensen in de bijstand naar banen toegeleid
en de potentie in ons project is 200 mensen en banen.

Aandachtpunten bij de samenwerking tussen gemeenten,
zorgwerkgevers en zorgkantoren
Onze pilotgemeenten ontdekten dat het bespreken van de volgende vragen
bijdraagt aan een succesvolle samenwerking:
1. Wat is de visie van zorgkantoren en -werkgevers op kwaliteit van zorg,
aandacht en welzijn in het leven van alledag?
2. Hebben werkgevers in de regio gekozen voor het behouden of afstoten
van (aandachtbanen) op mbo-niveau 0, 1 en 2, door de bezuinigingen
van de afgelopen jaren en verzwaring van de zorg?
3. Zijn er nog opleidingen beschikbaar op mbo-niveau 0, 1 en 2?
4. Zijn gemeenten betrokken bij RAAT-convenanten en aanvullende
convenanten4 bij het zorgkantoor?
5. Is er een actieve werkgeversvereniging?
6. Hoe staat het met de samenwerking en het vertrouwen tussen
zorgwerkgevers?
7. Hoe hoog is de urgentie voor zorgwerkgevers om mensen te werven
voor aandachtbanen?
8. Hebben zorgwerkgevers (al) positieve ervaringen (zoals Social return on
investment) met medewerkers uit de bijstand?
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Samenwerking en aanbevelingen
Aanbevelingen voor de samenwerking tussen gemeenten,
zorgwerkgevers en zorgkantorenen
Uit de praktijk blijkt dat het volgende goed werkt in de samenwerking met
zorgwerkgevers en zorgkantoren:
• V
 oorkom het ‘overvragen’ van zorgwerkgevers, door samen te werken met
RAAT, werkgeversverenigingen en zorgkantoren; sluit aan bij bestaande tafels
en overleggen.
• B
 ied kandidaten met verschillende achtergronden; niet alleen mensen
in bijstand, maar ook mensen met een WW-uitkering en/of mensen
zonder uitkering die graag in de zorg willen werken en wellicht (meer)
ontwikkelpotentieel hebben.
• B
 reng de middelen voor het bekostigen van aandachtbanen (inclusief toeen opleiding) onder de aandacht; bespreek onze doorbraakvragen5 over
de middelen vanuit de WLZ (Wet langdurige zorg) en VVT (verpleeghuis,
verzorgingshuis, thuiszorg).
• Breng het landelijke UWV46-instrument ‘Inclusieve arbeidsmarkt’ onder de
aandacht, bedoeld voor de creatie van aandachtbanen ter ontlasting van
zorgpersoneel.

• Bied werkgevers aan integraal samen te werken in het aanvragen en
aanwenden van beschikbare middelen vanuit verschillende beleidsdomeinen,
zoals Sectorplan Plus8, Transitiemiddelen9 VVT , RIF10, Stagefonds11,
Subsidieregeling Praktijkleren12.
• W
 erk samen met de gehandicaptenzorg: de afgelopen jaren zijn er steeds
meer taken en functies voor mensen met een handicap ontwikkeld,
waardoor deze sector veel ervaring heeft met enerzijds het ontlasten van
gekwalificeerd personeel en anderzijds de begeleiding van mensen aan de
basis van de arbeidsmarkt.
• Gemeenten zijn opdrachtgever voor re-integratie en jobcoaching. Hier
kunnen afspraken gemaakt worden over de duur en inzet van de begeleiding.

‘Kim komt twee keer per week om te kletsen of een puzzel te
maken of zoiets. Met de verzorgenden maak ik ook altijd een
praatje, maar die hebben het druk. Daarom is het fijn dat Kim er is.’
- Mevrouw Jansen (91 jaar), bewoner

• O
 rganiseer ‘nazorg’, zodat mensen duurzaam21 aan het werk blijven.
Jobcoaching kan daar bij helpen, ook bij (op papier) 100% arbeidsfitte
mensen. Combineer Participatiewet6 middelen met middelen vanuit
Perspectief op Werk7.
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Samenwerking en aanbevelingen
Onderwijs voor aandachtbanen
Het onderwijs voor banen in de zorg op mbo-niveau 0, 1 en 2 komt langzaam
weer op gang. Zorgwerkgevers en opleiders trekken hierin vaak samen op, zodat
banen gegarandeerd zijn en mensen in de praktijk opgeleid kunnen worden.
Initieel13 onderwijs (BOL en BBL ) valt niet onder de (financiële)
verantwoordelijkheid van gemeenten. Toch hebben onze lokale projectleiders
meegedacht over de inrichting en bekostiging ervan, om meer mensen vanuit
de bijstand naar een baan te kunnen begeleiden. Soms werken gemeenten
en opleiders ook samen in regionaal verband, om zo voldoende kandidaten
bij elkaar te krijgen voor een volwaardige klas; niet alleen kandidaten met een
bijstandsuitkering, maar bijvoorbeeld ook statushouders48.
Daarnaast kunnen onderwijsinstellingen een beroep doen op gemeentelijke
steun en/of subsidiegelden (zoals RIF10), omdat de kwetsbaarheid van mensen
in de bijstand, tot uitval kan leiden. Te veel ‘lege stoelen’ maken een opleiding
dan te kostbaar.

dat lijkt niet mogelijk en moet nog verder uitgezocht en ontwikkeld worden.
Te denken valt aan Sectorplanplus8 middelen en/of Transitiemiddelen9 uit
WLZ42/kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dit moeten werkgevers aanvragen
en dan is een goede samenwerking met de gemeente noodzakelijk. We zien
dat werkgevers het niet vanzelfsprekend vinden om hun aanvraag voor
zorgmiddelen voor de basis van arbeidsmarkt, te ‘delen’ of af te stemmen met
gemeenten; het is wenselijk dat dit meer gebeurt.

‘Toen ik mijn diploma Zorg en welzijn mbo-niveau 1 had gehaald,
lukte het me niet om werk te vinden in mijn vakgebied. Ik heb een
lichte vorm van autisme en werd steeds afgewezen. De gemeente
Enschede adviseerde me om de mbo 2-deeltijdopleiding Helpende
te doen en ik kon instromen in deze aandachtbaan. Dus nu werk ik
12 uur per week naast mijn studie. Mijn droom is om ooit niveau 3

Dankzij deze werkwijze zijn enkele mensen uit de bijstand ingestroomd in
opleidingen op mbo-niveau 1 en 2.

te halen. Maar het belangrijkste vind ik dat ouderen de aandacht
krijgen die ze verdienen. Ik ben echt dolblij met deze baan!’

De lokale projectleiders zien dat opleiden in de praktijk, bij de werkgever
en in kleine klasjes, goed werkt voor kwetsbare mensen in de bijstand.
Gemeenten betalen14 voor deze vorm van niet-initieel onderwijs en geven
aan dat het wenselijk is deze kosten te delen met werkgevers en onderwijs:

- Kim van Huizen (19 jaar), aandachtwerker
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Samenwerking en aanbevelingen
Aanbevelingen om de potentie van het bijstandsbestand
optimaal te benutten
Niet-werken leidt in veel gevallen tot (of wordt veroorzaakt door) andere
problematiek, zoals schulden, gezondheidsklachten, weinig sociale contacten
en opvoedingsproblemen. Zelfs in de huidige economie is deze groep mensen
nauwelijks te bemiddelen. In veel gemeenten is het overgrote deel van mensen
met arbeidspotentieel al toegeleid naar banen of het reïntegratiebedrijf.
Bovendien verschilt het beleid ten opzichte van mensen in de bijstand per
gemeente, al zijn gemeenten erg gemotiveerd om te investeren in (arbeids)
participatie. In de praktijk ligt de focus vaak op kansrijkere groepen; zeker in
armere gemeenten, die sterk sturen op zo min mogelijk uitkeringsgerechtigden.
Desondanks zagen onze pilotgemeenten een aantal mogelijke kansen/
uitdagingen die veel gemeenten zullen (h)erkennen:

• Leer mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt beter
kennen. Persoonlijk contact tussen consulent en cliënt kan essentiële
informatie opleveren over de reden waarom iemand niet werkt. Hun
arbeidsmarktvaardigheden, persoonlijke wensen en omstandigheden in kaart
brengen, kan voorkomen dat mensen steeds verder wegdrijven van (arbeids)
participatie.
• Benut kostbare tijd als iemand net uit het werkproces is of dreigt te vallen;
gemeenten, onderwijs en UWV kunnen (nog beter) samenwerken15 om te
voorkomen dat WW’ers of jongeren (schoolverlaters) van VSO16-PrO in de
bijstand belanden.
• Zorg dat werk loont; voorkom een (dreigende) armoedeval, mede door
de aanbevelingen van Stimulansz17 te gebruiken.

• M
 aak tijd vrij voor het ‘granieten bestand’; een beleidsterm voor mensen
wiens kansen op arbeidsparticipatie als nihil worden beschouwd, en waarvan
bovendien een groot deel is vrijgesteld van de arbeidsplicht. Probeer toch
te achterhalen of deze mensen in hun dagelijks leven vaardigheden hebben
ontwikkeld, die passen bij een baan in de zorg. Bijvoorbeeld doordat zij
mantelzorger zijn geworden.
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Werkwijze per gemeente
Overzicht van de werkwijze per gemeente
Onze pilotgemeenten hebben vanuit hun eigen ‘couleur locale’ gewerkt. Dat
was ook de insteek van ons project, om zo te leren van elkaar. Hieronder
brengen we de verschillende werkwijzen in beeld, aan de hand van acht
kenmerken. Je kan per kenmerk de aanpak van de deelnemende gemeenten
met elkaar vergelijken. Onder het tabblad ‘Samenvatting’ leest u welk beeld
naar voren komt uit de gegevens van alle gemeenten samen.
Twee van de zes pilotgemeenten staan niet in het overzicht:
• G
 emeente Zoetermeer ziet dat de praktijk aandachtbanen realiseert en dat
de (regionale) zorgpartijen aan zet zijn om hier ook middelen op in te zetten.
Zij gaan door met de UWV-pilot en creatie van aandachtbanen/-taken, maar
niet meer als pilotgemeente in ons project. Na ruim een jaar als deelnemer
zien zij nog steeds de meerwaarde van het uitwisselen van kennis en ervaring
met andere gemeenten en ministeries, maar dan vanuit een andere positie.

Draag jĳ bĳ aan
een mooie dag?
Passend bĳ de visie van Livio zĳn wĳ op zoek naar nieuwe
collega’s die bĳdragen aan een mooie, waardevolle en
zinvolle dag voor onze cliënten.

Livio zoekt:

Medewerkers
Mooie Dag
Hoe ziet jou dag als Medewerker Mooie Dag eruit?
• je draagt er mede aan bĳ dat onze cliënten een mooie en waardevolle dag hebben.
• je zorgt voor een veilige en huiselĳke sfeer.
• je zorgt er mede voor dat onze cliënten zich thuis voelen.
• je kookt en zorgt voor extra aandacht, beleving en sfeer tĳdens eet- en drinkmomenten.
• je zorgt ervoor dat de naasten van onze cliënten een warm welkom krĳgen.
• je verricht lichte huishoudelĳke werkzaamheden.
• je bent alert op veranderingen bĳ de cliënten en deelt deze met je collega’s.

Je vindt het leuk om:
• van betekenis te zĳn voor onze cliënten.
• samen te werken met collega’s, naasten en vrĳwilligers.
• te ondersteunen met kleine activiteiten die aansluiten bĳ de wensen van de cliënt,
zoals muziek luisteren, spelletje doen en krant lezen.

• T
 ilburg was in een light versie betrokken bij het project, met in totaal één
bezoek van de projectleider, deelname aan enkele leergroepbijeenkomsten
en telefonisch contact.

Ja? Dan zoeken we jou!
We gaan graag met je in gesprek over wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Meld je aan voor een kennismakingsgesprek, via livio.nl/mooiedag

We bieden je:
• Een baan die er toe doet.
• Een salaris dat ligt tussen de € 1.714,68 en € 2.265,63 op basis van 36 uur p.w.,
•
•
•
•

cao VVT FWG schaal 20.
Prima overige arbeidsvoorwaarden.
Een uniek en gecertificeerd scholingsaanbod.
Een dienstverband van minimaal 12 uur tot maximaal 36 uur per week.
Een dienstverband in eerste instantie tot 1 januari 2022 met uitzicht op
onbepaalde tĳd.

Herken je jezelf hierin?
• Ik ben een warm, sociaal en betrokken
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

persoon.
Ik heb gevoel voor sfeer en gezelligheid.
Ik heb respect voor verschillende
(culturele) achtergronden.
Ik maak graag een praatje.
Ik ben enthousiast.
Ik ben geduldig en ik kan me verplaatsen in een ander.
Ik heb gevoel voor hygiëne.
Ik kan Nederlands spreken en schrĳven.
Ik ben flexibel ten aanzien van mĳn
inzetbaarheid; de werktĳden kunnen zĳn
van maandag t/m zondag tussen
7.00-22.00 uur.
Ik kan omgaan met een mobiele
telefoon en computer.
Ik heb minimaal een afgeronde MBO
niveau 1 of 2 opleiding of ben bereid
deze te gaan volgen.
Ik ben bereid om een aanvullende
praktĳkgerichte training te volgen.
Ik onderschrĳf de visie van Livio dat je
vooral kĳkt naar wat iemand kan in
plaats van naar wat iemand niet kan.
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Kenmerken van het bijstand bestand26.

Het aantal mensen in bijstand dat op korte termijn
bemiddelbaar is naar werk, is heel beperkt. In DAL en Enschede
gaat het om 2 tot 10%. Een voorzichtige en optimistische
schatting van DAL is dat 5% zou willen/kunnen werken in
aandachtbaan in de zorg. De uitval is echter hoog, zo blijkt in
Leiden, waar bij (directe) toeleiding van 3 mensen, de uitval
100% was. DAL liet een geanonimiseerd verslag zien over
enkele mensen die vanuit de bijstand zijn toegeleid naar
werken in de zorg; ook hier was de kans op uitval - door
thuisomstandigheden en persoonlijke problemen - bijna 100%.
Kortom: De mensen in het huidige bestand zijn kwetsbaar en
hebben veel aandacht en begeleiding nodig om duurzaam21 te
(kunnen) werken, waarbij toeleiding en voorschakelen vrijwel
altijd nodig is, ook voor mensen die (op papier) 100%
arbeidsfit zijn.

Aandachtspunten:
• U
 niformeren van regionale functietitels in de zorg; pas als alle
partijen dezelfde benamingen gebruiken wordt duidelijk wat
de exacte resultaten van toeleiding zijn.
• K
 en uw bestand: in kaart brengen en aandacht geven aan
mensen in het bestand voor matching, zowel in toeleiding als
na plaatsing

Leiden

Zaanstad
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Kenmerken van het bijstand bestand.

Participatiewet6 bemiddeling >< 1 jaar bemiddelbaar
Kans op werk (langdurige trajecten nodig)

64%

Maatschappelijke participatie (arbeidsongeschikt)

20%

Nader onderzoek

Dal Regio

Enschede

7%

9%

1816 mensen30 in de bijstand. Ruim 50% is vrouw en
laagopgeleid. Huidige kans-beroepen in DAL regio28: techniek,
bouw, schoonmaak, horeca, zorg vanaf niveau 3.
Potentie voor aandachtbanen: een (klein) deel van 100 mensen
die schoonmaak aangeven als beroep. Er zijn al 20 vrouwen
aangenomen voor de zomerperiode (vervanging huishoudelijke
hulp), waarvan 6 voor langere tijd.

Leiden

Zaanstad
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Kenmerken van het bijstand bestand.

Werkplein bestand:
korte afstand tot de arbeidsmarkt < 2 jaar

38%

Wijkbestand: grote afstand tot de arbeidsmarkt

62%

6.266 mensen in de bijstand. Aan de werkpleingroep wordt
de meeste aandacht besteed. 10% van de mensen is
bemiddelbaar naar werk/proefplaatsing.

Enschede

Leiden

Zaanstad
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Kenmerken van het bijstand bestand.

Bestandsindeling zorg- en welzijn beroepen Holland Rijnland
is breed opgesteld. De functietitels van beroepen in de zorg
zijn geüniformeerd. Belangstellenden voor werk in zorg/
aandachtbanen zijn in kaart gebracht.
Op basis van een bestandsanalyse worden vervolgtrajecten
georganiseerd voor potentieel geschikte mensen, te
verdelen naar:
• D
 irect te bemiddelen naar werk; uit een analyse van
potentiële kandidaten blijkt, dat hier nauwelijks sprake van is
onder de mensen in bijstand.

Enschede

Leiden

• M
 et een intensief toeleidingstraject klaar voor instroom in
verkorte BBL13-2. Randvoorwaarden om na een lange periode
van werkloosheid aan het werk te gaan: voldoende aandacht
geven en voldoende begeleiden op de werkplek.
• L
 anger dan een half jaar nodig voor een oriëntatie- en
toeleidingstraject. De toegekende subsidie Transitiemiddelen9
biedt perspectief op 3 x 15 aandachtbanen voor de komende
drie jaar.

Zaanstad
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Kenmerken van het bijstand bestand.

Onbekend of/hoe er in Zaanstad38 of regionaal, activiteiten
in dit kader zijn uitgevoerd.

Dal Regio

Enschede

Leiden

Zaanstad
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Duurzaam21 plaatsen van mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt in een aandachtbaan.
Potentie aandachtbanen
Gerealiseerd

205
40

Een deel van deze mensen was bijstandsgerechtigde. Alle 40
zijn in 2018 toegeleid en kregen vervolgens - naar verwachting –
een contract. Deze cijfers zijn inclusief de potentie/gerealiseerd
van Zoetermeer en Tilburg, die deels ‘light’ betrokken waren bij
ons project. In Enschede zijn 120 aandachtbanen gecreëerd
(met als functietitel: medewerker Mooie Dag). Hier zijn slechts
enkele mensen uit de bijstand geplaatst, omdat de werkgever
kon kiezen voor NUG43-ers. In Leiden is succesvol gewerkt aan
financiering vanuit de WLZ42 Transitiemiddelen9, voor toeleiding
naar 45 (3 keer 15 in 2019, 2020 en 2021) aandachtbanen.
Tilburg en Zaanstad creëerden enkele tientallen aandachten woonhulpbanen, samen met onder andere Calibris.
Zoetermeer plaatste in 2018 een groep van 20 vrouwen in
huiskamerfuncties. In de DAL regio voelden zorgwerkgevers
zich helaas ongewenst onder druk gezet om aandachtbanen te
creëren; daarvan leerden we dat de samenwerkingsrelatie met
zorgwerkgevers cruciaal is. Deze werkgevers werkten uiteindelijk
wel aan het plaatsen van mensen in bijstand en deden een
aanvraag bij het zorgkantoor voor mensen met mbo 0-niveau.

Zaanstad
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Duurzaam plaatsen van mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt in een aandachtbaan.
Project Meedoen: 6 maanden begeleid werken in de zorg met
behoud van uitkering. Tot en met 2018 stroomden gemiddeld
8-10 mensen per jaar uit naar betaald werk, op niveau 1 /2, ook
in groen en keuken. Door persoonlijke en gezinsproblematiek
was er in 2019 weinig uitstroom; problematiek van de
doelgroep lijkt steeds zwaarder te worden.
Screening na vroegere trajecten Meedoen: 20 tot 30 vrouwen,
op niveau 1 en 2. De meeste zijn uitgestroomd (verhuizing,
partner met inkomsten uit horeca, schoonmaak of inpakwerk).
Aantal dat in 2019 in een toeleidingstraject gaat voor
opleidingsniveau 1/2/3: circa 10.
In sept in opleiding bij zorginstelling de Hoven: 18 zij-instroom
(langdurig werkloos) BBL13 niveau 3 en via leerbedrijf 21 van
niveau 1, met behoud van uitkering, wellicht enkele mensen
in aandachtbaan. De Hoven diende ook een aanvraag
transitiemiddelen9 in, die is gehonoreerd en bedoeld voor de
begeleidingskosten voor mensen op niveau 0, die werken mbv
uitkering. Dit kan ook om niet-zorg gerelateerde taken gaan
(zoals groenonderhoud of werken in de keuken).
Werkgevers willen doorgaan met lopende aanpak en niet extra
inspanning tbv (trajecten naar) betaalde aandachtbanen.
Er zijn ook veel en goede vrijwilligers zonder uitkering in
aandachtfuncties in huiskamers in verpleeghuis.
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Duurzaam plaatsen van mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt in een aandachtbaan.
Duurzaam plaatsen is regulier werk. We hebben nu circa 20
mensen op een proefplaatsing, inclusief 7 statushouders. De
cijfers zijn dagkoersen. November 2018 stelde Livio de vacature
‘medewerker Mooie dag’ open: 50 fte’s op niveau 1-2, waarop
circa 120 mensen geplaatst kunnen worden. We verwachten
dat De Posten en Liberein ook nog meer mensen op dit
niveau gaan aantrekken. Op de vacature van Livio hebben
ca 625 mensen gereageerd, waarvan 31 met een (bijstands-)
uitkering, waarvan 3 aangenomen. Er zijn 5 mensen bij Liberein
aangenomen.

Enschede

Leiden

Zaanstad
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Duurzaam plaatsen van mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt in een aandachtbaan.
Nav gerichte bedrijfsbezoeken met mensen in bijstand:
48 mensen zijn geïnteresseerd in zorg, na screening 20
overgebleven en 3 personen in verkorte BBL13 aangenomen,
waarvan 3 uitgevallen. Een deel van de 20 kan mogelijk traject
toeleiding starten. Gerichte toeleiding van 150 kandidaten naar
events zoals het Zorgfestival. Nadere uitwerking/selectie voor
een deel van de kandidaten vindt plaats in maatwerktrajecten.
Verder zijn 9 mensen geplaatst in aandachtbanen (waarbij 8
jongere mensen in bijstand).
Het Zorgkantoor heeft de aanvraag Transitiemiddelen9
door vier verpleeghuis-zorgwerkgevers gehonoreerd, om 45
kandidaten in 3 jaar tijd te begeleiden/toe te leiden naar banen
met aandachtstaken. Verwachte start: tweede kwartaal 2019.
Naar aanleiding van de toepassing van het UWV-instrument
Inclusieve Arbeidsmarkt: 4 aandachtbanen na zomer 2019.
Tijdens dit project richtten projectleiders zich met name
op het leggen van contacten en het opbouwen van een
werkgeversnetwerk met alle aanbieders van verpleeghuiszorg in
Leiden en ook enkele grote aanbieders in de regio.
Hiermee is de basis gelegd voor het realiseren van plaatsingen.

Zaanstad
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Duurzaam plaatsen van mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt in een aandachtbaan.

Samenvatting

Een groep van 26 mensen wordt intern opgeleid, waarvan 7
vanuit de bijstand komen. Het betreft ook Wmo huiskamermensen die doorstromen.

Dal Regio

Tijdens een ‘Hart voor de Zorg’ dag in 2018 waren 100
kandidaten geïnteresseerd in baan in de zorg. Een 20-tal
daarvan heeft nog geen plek/baan in de zorg of elders en is
wel geschikt. Zij komen in aanmerking voor een traject waar
kandidaten worden opgeleid voor instroom in betaalde BBLplek met uitzicht op een baan.

Enschede

Er zijn in 2018/2019 twee projecten opgestart met
zorgorganisaties:

Leiden

1. T
 raject tot Woonhulp voor mensen met een doelgroepverklaring. Met een arbeidsovereenkomst voor 32 uur tijdens
het traject. Gedurende de eerste 4 maanden certificaten
halen en examen Woonhulp afleggen. Er zijn 4 kandidaten
uit het doelgroepenregister gestart.

Daarnaast is de samenwerking met zorgwerkgevers om
mensen in bijstand 3 niveau drie aankunnen geïntensiveerd.
Zij kunnen na een werkervaringsplek met begeleiding instromen
in een reguliere BBL13-opleidingsplaats op niveau 3.

2. W
 elSlagen traject (Calibris, niveau 2), waar 15 kandidaten
worden opgeleid voor instroom in betaalde BBLopleidingsplaats met uitzicht op een baan.

Zaanstad
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Ontwikkelen en uitvoeren van een passend
toeleiding- en opleidingstraject.
Toeleiding en opleiding van mensen uit de bijstand vraagt om
voortraject en scholing op maat. Naast bestaande (vooral)
BBL13-trajecten zien we dat het onderwijs nieuwe opleidingen
en trajecten maakt, in samenwerking met gemeenten. Of, zoals
in Tilburg en Zaanstad, dat een externe aanbieder scholing
ontwikkelt, bekostigd door de gemeente. DAL bekostigt ook
niet-initieel onderwijs en formuleerde hier een (doorbraak)
vraag over. Enschede bepleit dat ook NUG43-ers instromen in
(nieuwe) opleidingen. In de regio Leiden wordt succesvol de
samenwerking gezocht tussen het onderwijs, gemeenten en
zorgwerkgevers vanuit de RIF10 middelen.

Enschede

Leiden

Zaanstad
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Ontwikkelen en uitvoeren van een passend
toeleiding- en opleidingstraject.
Het project Meedoen voorziet in opleiding en begeleiding van
kandidaten die mbv uitkering werken in de zorg.
Het Participatiebudget krimpt jaarlijks en inkoop externe
trajecten/begeleiding - zoals Meedoen – staat onder grote druk.
ROC is bereid mee te denken over opleiding Aandachtbanen en
wil evt ‘lege stoelen’ (uitval) bekostigen.

Enschede

Leiden

Zaanstad
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Ontwikkelen en uitvoeren van een passend
toeleiding- en opleidingstraject.
In september 2019 start een nieuwe opleiding niveau 2 in de
zorg. Er is een voortraject en een procesbeschrijving ontwikkeld
voor mensen met een uitkering. Maar ook kandidaten zonder
uitkering kunnen van dit traject gebruik maken. Het leerwerkloket voert hierop de regie.

Dal Regio

Enschede

Leiden

Zaanstad

40

Snel naar:

Inleiding | Smart schema | Aandachtbanen | Doorbraakvragen | Opbrengsten | Conclusie | Contact

Aanpak gemeenten:

Punt 3 		

Samenvatting

Dal Regio

Punt 1 | Punt 2 | Punt 3 | Punt 4 | Punt 5 | Punt 6 | Punt 7 | Punt 8

Ontwikkelen en uitvoeren van een passend
toeleiding- en opleidingstraject.
Derde kwartaal 2019 wordt gestart met Praktijkleren12 in
de zorg. Gesprekken over: intensivering samenwerking met
reïntegratiebedrijf en het onderwijs/mbo. Bij 9 werkgevers
presentaties verzorgd over praktijkleren. Een en ander is
positief ontvangen. Ook worden er gesprekken gevoerd om
de mogelijkheden voor maatwerktrajecten te verkennen in
samenwerking met het CIV36 Zorg en Welzijn en worden lessen
getrokken uit een lopend project met Zorgpartners en
mbo Rijnland.

Enschede

Leiden

Zaanstad
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Ontwikkelen en uitvoeren van een passend
toeleiding- en opleidingstraject.
Voor de begeleiding tijdens trajecten is de expertise van een
ervaren partij ingeschakeld. Verder wordt gebruik gemaakt
van het reguliere instrumentarium.
Inkopen van expertise, wellicht tijdelijk, mits de eigen
organisatie voldoende mogelijkheden ontwikkelt om dit op
een gelijkwaardige manier over te nemen.

Enschede

Leiden

Zaanstad
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Uitwisseling van toegepaste werkprocessen/best practice.

De armoedetool van Stimulansz17 gaat over het (voorkomen
van) armoedeval. In de DAL regio leidde de tool tot een voorstel
aan de colleges over de aanpassing van het minimabeleid en
de inkomensgrens. Projectleiders werkten samen met RAAT
en zorgkantoren. Het benodigde, afzonderlijke overleg over
de creatie van aandachtbanen, leidde in elke gemeente/regio
in ons project tot afspraken over aanpak, banen, onderwijs
en geld. De lokale projecten gaven mede een impuls aan de
arbeidsregio, (vorming van) brancheteams, WSP24 en UWV, in
de samenwerking met zorgwerkgevers. Leiden werkte met
persona´s .

Enschede

Leiden

Zaanstad
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Uitwisseling van toegepaste werkprocessen/best practice.

Armoedeval: berekeningstool is gedeeld en gemeenten doen
onderzoek: hoe negatieve effecten inkomen/armoedeval door
het vervallen van I.I.T.31 te compenseren. Mogelijke armoedeval
belemmert instroom betaalde arbeid. Er is een voorstel richting
colleges gegaan, waarin de inkomensgrens naar boven wordt
bijgesteld: van 100% naar 105%. Het minimabeleid gaat van
110% naar 120%.

Enschede

Leiden

Zaanstad
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Uitwisseling van toegepaste werkprocessen/best practice.

Berekeningstool Armoedeval is intern gedeeld.
Aanbevelingen samenwerking zorgwerkgevers en onderwijs:
• Maak een projectgroep met alle relevante partijen, die elke 2
maanden bij elkaar komt.
• Maak ook kleine werkgroepen, die een concreet product
opleveren om in de projectgroep te bespreken. Enschede
heeft 4 werkgroepen: profiel, financiën, context van de zorg
en opleiding.
• Bereid het overleg met de zorgaanbieders goed voor.
• Haal bestuurlijk commitment op en ga daarna met de
uitvoerders aan de slag; in dit geval de hoofden P&O van de
zorgaanbieders.
• Vervul vooral een faciliterende rol als gemeente. Het zijn de
zorgaanbieders die de banen hebben en de mensen gaan
aannemen. Bemoei je als gemeente niet met zaken waar je
niet over gaat.

De gemeente heeft middelen uit het Participatiebudget.
De zorgaanbieders maken gebruik van middelen uit het
kwaliteitskader. Hierover is in Enschede geen discussie geweest.
Van meet of aan was het duidelijk dat de aandachtbanen,
mits goed gemotiveerd, bekostigd konden worden uit het
kwaliteitskader. Voor mensen zonder uitkering, die in de zorg
willen werken en daarvoor een opleiding nodig hebben, is er het
Twents fonds voor vakmanschap34.

Aanbevelingen traject naar werk (vanuit bijstand)
• Werk met speeddates en bijeenkomsten met werkgevers.

Zaanstad
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Uitwisseling van toegepaste werkprocessen/best practice.

In 2018 startte het brancheteam Zorg Holland Rijnland. Het
team bestaat uit deelnemers van de 3 gemeentelijke WSP’s, de
WSP24 van het UWV, het Leer Werk Loket, SROI37, JA-projecten
en de regio-coördinator van Divosa. Het team coördineert en
voert activiteiten uit op het gebied van werving, selectie en
toeleiding. Het brancheteam ging aan de hand van persona’s27
in gesprek met zorgwerkgevers om de haalbaarheid per
persona (op basis van casuïstiek) voor werken in de zorg te
inventariseren (februari 2019).

Enschede

Leiden

Zaanstad
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Uitwisseling van toegepaste werkprocessen/best practice.

De armoedeval tool is gedeeld.

Samenvatting

Dal Regio
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Aansluiting zoeken bij onderwijs- en werkgeverstafels (RAAT, VSO16 e.d.).

Werkgeversorganisaties, RAAT, UWV en onderwijs zijn lokaal
en regionaal betrokken bij ons project en dit zal een vervolg
krijgen. Dit geldt ook voor zorgkantoren die WLZ42 middelen
vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg verstrekken.

Dal Regio
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Leiden

Zaanstad

48

Snel naar:

Inleiding | Smart schema | Aandachtbanen | Doorbraakvragen | Opbrengsten | Conclusie | Contact

Aanpak gemeenten:

Punt 5 		

Samenvatting

Dal Regio

Enschede

Punt 1 | Punt 2 | Punt 3 | Punt 4 | Punt 5 | Punt 6 | Punt 7 | Punt 8

Aansluiting zoeken bij onderwijs- en werkgeverstafels (RAAT, VSO16 e.d.).

RAAT was vanaf de start nauw betrokken bij project. Er ligt een
convenant Verpleeghuizen Zorgkantoorregio Groningen. Daarin
o.a. genoemd als nieuwe instroommogelijkheid: mensen met
uitkering gemeente of UWV.
Er is bij de zorginstellingen animo voor uitbreiden model
wijkleerbedrijf: jongeren ProVSO en van Entree opleidingen
doen hun stage in huishoudens die geen recht hebben op
Wmo thuiszorg maar wel service krijgen (boodschappen doen,
wandelen, koffiedrinken etc.).
2 ROC ‘s geven aan blij te zijn met dergelijk initiatief.
Projectleiders onderzoeken dit intern met Wmo-collega’s.

Leiden

Zaanstad
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Aansluiting zoeken bij onderwijs- en werkgeverstafels (RAAT, VSO e.d.).

Vanaf het begin hebben in Enschede de werkgevers, ROC,
Werkplein, Werkgeversvereniging en gemeente bij elkaar
gezeten. Ook het leer-werkloket is nu betrokken. Er wordt
zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande overlegvormen.
RAAT en UWV zitten al een jaar in de Enschedese
projectgroep. We blijven in 2019 met elkaar in overleg, ook om
samenwerkingsafspraken voor de lange termijn te maken.
Het voornemen is banen in de zorg in de wijk te gaan creëren.
Ook is het de bedoeling om een huis van de zorg in te richten.
Hier is al (bestuurlijk) overleg over geweest.

Enschede

Leiden

Zaanstad
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Aansluiting zoeken bij onderwijs- en werkgeverstafels (RAAT, VSO e.d.).

Gemeente heeft handen ineen geslagen met RAAT en CIV36
Zorg en Welzijn om onderwijs te ontwikkelen/aan te bieden
dat de instroom van de niveaus 0,1 en 2 stimuleert en
ondersteunt. Hierbij heeft de instroom van statushouders
en de verbinding met inburgering bijzondere aandacht. De
toegekende Transitiemiddelen9 worden vooral gebruikt voor de
ontwikkeling van een goed aanbod c.q. traject, en opvolging
en uitvoering zijn vooral afhankelijk van de start en het
verloop van dat project.
Werkgeverstafel georganiseerd in februari 2019. Follow up begin
juli in bredere kring van zorgwerkgevers door middel van een
inspiratie zomerborrel, waar de agenda voor de rest van 2019
wordt bepaald.
Met RAAT en werkgeversvereniging vastgesteld dat er
mogelijkheden voor gemeenten zijn in Actielijn 3 van de
RAAT-overeenkomst ‘Vernieuwing’, met aandacht voor
onder meer de vermindering van werkdruk: kansen voor
functiescheiding/jobcarving.

Zaanstad
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Aansluiting zoeken bij onderwijs- en werkgeverstafels (RAAT, VSO e.d.).

UWV is betrokken bij het project en RAAT/Sigra47 zijn
aangesloten. Het onderwerp ‘instroom aan de basis’ staat
op de agenda bij het Sigra overleg.

Dal Regio

Enschede

Leiden

Zaanstad
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Functiecreatie.

UWV helpt werkgevers bij de functiecreatie van aandachtbanen
met het instrument ‘inclusieve arbeidsmarkt’. In Leiden,
Zaanstad, Zoetermeer en Tilburg gebeurde dit al, en mogelijk
ook in andere gemeenten, na de introductie door het
(landelijke) UWV.

Dal Regio

Enschede

Leiden

Zaanstad
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Functiecreatie.

UWV: in gesprek met 3 zorginstellingen. Eén vindt het
niet nodig en medewerkers op niveau 3 wilden niet mee
werken. De andere 2 zijn geïnteresseerd in advies inclusieve
arbeidsorganisatie (jobcarving). Intern spreekt men nog met
bestuur en OR over draagvlak.

Dal Regio

Enschede

Leiden

Zaanstad
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Functiecreatie.

Betrokken zorgorganisaties onderzochten de wensen en
behoeften van het zittend personeel. Bij Livio leidde dit tot de
‘medewerker Mooie dag’ en bij Liberein tot de pilot aandachtmedewerker. De deelnemende zorgaanbieders hebben veel
strategische personeelskennis in huis. Ook het ZorgFormat
wordt gebruikt om een duidelijk beeld te krijgen van de
gewenste formatie-opbouw, voor nu en voor de toekomst.
UWV heeft in de Enschedese projectgroep een presentatie
gehouden voor 4 zorgaanbieders. UWV was onder de indruk van
hoe zorgaanbieders de aandachtstaken wilden invullen en hoe
dit is uitgewerkt. Twee partijen gaven aan verder in gesprek te
willen. Dit naar aanleiding van hun eigen interne functiecreatie.

Leiden

Zaanstad
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Functiecreatie.

Bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie door UWV:
de eerste ervaringen met Libertas Leiden zijn beschreven
en de voortgang wordt gedeeld. Het betrof een functieanalyse in een team van 12 fte. Dit leidde tot het creëren van
4 aandachtbanen (2.5 fte) waar functiebeschrijvingen voor
worden gemaakt om de vacatures na de zomer uit te zetten.
Vervolgens vroegen nog 4 zorgwerkgevers het UWV om
het bedrijfsadvies nader te komen toelichten en ligt er een
concreet verzoek om een analyse te komen uitvoeren.

Enschede

Leiden

Zaanstad
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Functiecreatie.

Beide projecten met zorgorganisaties zijn het resultaat van
functiecreatie. In Zaanstad werd al gewerkt met het ‘inclusieve
bedrijfsadvies’ om tot functiecreatie te komen.

Dal Regio

Enschede

Leiden

Zaanstad
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Kansen en bedreigingen in het totale proces.

Kansen
We zien aandachtbanen opkomen/terugkomen in
verpleeghuizen, doordat steeds meer werkgevers het belang
inzien, en dankzij de beschikbare WLZ42-middelen. Het
succesvol creëren van aandachtbanen en het duurzaam
toeleiden, opleiden en begeleiden van mensen uit de bijstand is
mogelijk met genoeg tijd en samenwerking.
Mede dankzij dit project is de samenwerking tussen
werkgevers, werkgeversverenigingen, zorgkantoren, het
onderwijs en RAAT geïntensiveerd. We hebben belangrijke
vragen geformuleerd en deels beantwoord; met name over
de mogelijkheden van bekostiging. Er zijn al mensen vanuit de
bijstand aan het werk gegaan in aandachtbanen en we hebben
de grond vruchtbaar gemaakt voor nog (veel) meer succesvolle
plaatsingen.

Bedreigingen

• De systemen van gemeenten en UWV bieden nog
onvoldoende zicht op de mogelijkheden en specifieke
kenmerken van mensen in de bijstand.
• Bij de situatie met werkgevers in DAL, die zich onder
druk gezet voelden, was er niet voldoende bestuurlijke,
gemeentelijke dekking, waardoor een impasse ontstond die
niet werd doorbroken.
• Het vervolg op (lokale) pilot/projecten om mensen toe en op
te leiden, kwam (nog) niet voldoende van de grond.
Landelijk
• Er zijn nog te weinig aandachtbanen voor mensen aan de
basis van de arbeidsmarkt.
• Kwaliteit van zorg gaat nog (te veel) over puur medische zorg
en het bijbehorende opleidingsniveau.
• Landelijke programma´s en ministeries dragen de kansen
& noodzaak van functiecreatie en aandachtbanen nog
onvoldoende uit.

Lokaal
• Mensen in de bijstand zijn vaak kwetsbaar en/of onvoldoende
arbeidsfit. Daardoor gaat matching met (aandacht)banen in
de zorg nog moeizaam.
• Zonder (intensieve, langdurige) begeleiding bij zowel het werk
als de persoonlijke situatie, is de kans op uitval groot.
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Kansen en bedreigingen in het totale proces.

Kansen

Bedreigingen

Aanvraag transitiemiddelen9: de werkgever benut dit
voor wijkleerbedrijf en mogelijk enkele aandachtbanen in
verpleeghuis. Focus op vrouwen in bijstand: overleg met
gemeentelijke Wmo-afdeling om te kijken of een project
kan starten om mensen in te laten stromen in HO+32 (meer
schoonmaak gericht).

• Dit project was geen bestuurlijk gedragen opdracht (vanuit
de gemeente) waardoor er ook geen (politieke) druk lag bij
zorgwerkgevers.
• Projectleiders waren dan ook afhankelijk van de goodwill van
de instellingen, die onder druk staan door oa (mislukte) fusies.
Er was geen breed draagvlak, waardoor de voorgenomen
pilot Aandachtbanen - met 30 mensen uit de bijstand- niet
doorging.
• De doelgroep van bijstandgerechtigden heeft steeds
zwaardere problematiek.
• Het convenant tussen verpleeghuizen en zorgkantoren in
de regio Groningen kwam tot stand zonder samenwerking
met gemeenten; daardoor is ontwikkeling en borging van
aandachtbanen lastig gebleken.
• Landelijke wervingscampagne IkZorg sluit niet aan bij de
regionale mogelijkheden van werkgevers; er is niet voldoende
begeleidingscapaciteit op de werkvloer.
• In DAL regio voelden zorgwerkgevers zich ongewenst onder
druk gezet om 30 aandachtbanen te creëren; zij werkten niet
mee en de samenwerkingsrelatie is nog in herstel, met hulp
van RAAT.

Leiden

Aan de basis van deelname DAL door de uitvoeringsorganisatie
Werkplein Fivelingo, lag het manifest ‘Op weg naar een
waardevolle werk en leefomgeving’. Hierin betuigden directie
Zorginstelling en Werkplein hun intentie zorg met aandacht
te combineren met werk voor laagopgeleide mensen met een
uitkering. De praktijk bleek weerbarstig, ook omdat er geen
(DAL) bestuurlijk commitment en draagvlak was georganiseerd.
Ons project leverde Werkplein focus op; werkgeversadviseurs waren alert op de ontwikkeling van aandachtbanen
op niveau 1 en 2 en vroegen hier ook aandacht voor bij de
thuiszorginstellingen (doorstroom van HO naar HO+).

Zaanstad

We zetten in op mogelijkheden zoeken voor het wijkleerbedrijf,
samen met Wmo. Zorginstellingen en ROC staan hiervoor open.
Als dit financieel rondkomt, is het belangrijk hen zoveel mogelijk
in de lead te laten (lessen learned).

Enschede
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Kansen en bedreigingen in het totale proces.

Kansen
In de gemeente Enschede zijn structurele, betaalde
aandachtbanen gecreëerd. Het gaat om circa 120 fte op
niveau 2, waarmee er voor circa 200 mensen deeltijdbanen
zijn gecreëerd.
Dit zijn banen met aandachtstaken (we hebben het begrip
aandachtbanen hier losgelaten).

Bedreigingen
Er zijn te weinig arbeidsfitte mensen in bijstand om op korte
termijn in te zetten op deze banen.

Enschede

Leiden

Zaanstad
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Kansen en bedreigingen in het totale proces.

Kansen
Gemeenten zijn definitief aangehaakt bij Care2Care /RAAT.Er is een
Kick-off RAAT 2.0 nodig geweest om daadwerkelijk aan de slag te gaan
met de actielijnen; door management- en bestuurswisselingen lijkt de
weg omhoog gevonden te zijn. Hierdoor worden gemeenten, UWV en
onderwijsinstellingen als serieuze samenwerkingspartners gezien en
erkend. Mede door het indienen van een aanvraag Transitiemiddelen9
door 4 werkgevers, gericht op het creëren van 45 aandachtbanen
over een periode van 3 jaar, groeide het besef dat dit deels een
oplossing kan zijn voor hun capaciteitsprobleem. Er is meer inzicht in
de mogelijkheden van het inzetten/stapelen van budgetten vanuit
onderwijs, gemeente, werkgevers/zorgkantoor/WLZ42. Voorbereiding
en implementatie van functiecreatie aandachtbanen door middel van
inclusief bedrijfsadvies vraagt veel tijd en intensieve afstemming binnen
de organisatie van de zorgwerkgever, waaronder de ondernemingsraad.
Draagvlak bij managementteam en personeel is essentieel.

Bedreigingen
Het oorspronkelijke idee dat het mes aan twee kanten zou snijden
(grote vraag c.q. tekorten en veel mensen met potentie thuis met
een uitkering) is helaas niet bewaarheid. Om meerdere redenen
zullen aan de ene kant de kandidaten met potentie langdurige
toeleidingstrajecten moeten doorlopen en aan de andere kant zullen
werkgevers meer het belang moeten zien van het inzetten en invullen
van aandachtbanen. Het is de vraag in hoeverre er uiteindelijk mensen

in bijstand in aandachtbanen aan het werk kunnen gaan. Het wordt wel
meer en meer duidelijk dat werkgevers openstaan voor en het belang
zien van aandachtbanen, maar daar vooral NUG43-ers voor inzetten.
Statushouders hebben een lange weg te gaan, vooral vanwege het
vaak geringe taalniveau, maar er zijn wel degelijk kansen. Zeker voor
de hoger opgeleiden onder hen. Het is de vraag of de middelen wel
op de juiste wijze zijn verdeeld; veel naar de verpleeghuiszorg en te
weinig naar de thuiszorg, terwijl mensen geacht worden steeds langer
thuis te blijven wonen. De steeds kortere verblijfsduur van ouderen in
de verpleeghuizen zou juist pleiten voor meer liefde en aandacht dan
vooral in te blijven zetten op (specialistische) zorg.
• Opname van gegevens van kandidaten in systemen van UWV
en gemeenten: systemen zijn niet ingericht voor registratie van
specifieke kenmerken zoals de aard van plaatsingen in een bepaalde
sector en niveau.
• Directe toeleiding van bijstandskandidaten naar de zorg blijkt
nauwelijks mogelijk: dit vraagt om meer aandacht voor toeleiding en
zachte landing. Begeleiding door gemeente en werkgever samen is
voorwaarde: zowel gericht op het werk als thuis.
• Investeren in en bouwen aan de relatie met zorgwerkgevers in het
kader van het project heeft veel tijd gekost, evenals het vinden van
middelen om toeleidingstrajecten te financieren vanuit de kant van
Zorgkantoor.
• Landelijk delen van antwoorden op gestelde doorbraakvragen kost
erg veel tijd waardoor onduidelijkheden blijven bestaan.
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Kansen en bedreigingen in het totale proces.

Kansen
• B
 egeleiding van zowel kandidaten als werkgevers
is essentieel.
• Voor kandidaten is een concreet perspectief op
betaald werk belangrijk.
• Verder leert de ervaring dat een groepstraject
deelnemers extra kan stimuleren.
• Het kostte ongeveer een jaar om nieuwe functies
te creëren en het traject voor uitkeringsgerechtigden
naar die functies: Neem de tijd om:
• de gesprekken te voeren;
• draagvlak te creëren;
• gezamenlijk een concept neer te zetten
waar alle partijen in geloven.

Bedreigingen

Leiden

Zaanstad

De projecten zijn pilots. De verdere inzet en omvang is sterk
afhankelijk van de ervaringen die we nu opdoen. Sommige
partijen twijfelen of de looptijd van het WelSlagen traject
lang genoeg is voor deelnemers op niveau 2. Het lijkt voor
iedereen beter om voldoende tijd te nemen voor het traject, als
duurzame plaatsing de belangrijkste doelstelling is. Dat zou ook
een jaar kunnen zijn voor mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt en/of een grote begeleidingsbehoefte.

Het is belangrijk dat mensen aan het einde van het traject
kunnen functioneren als volwaardig werknemer.
Er was/is nog geen BBL13-opleiding bij ROC’s die past bij de
banen die door functiecreatie ontstaan. Dit werd eigenlijk te
laat duidelijk en leidde tot onverwachte extra kosten voor de
werkgevers en gemeente. Om ook op lange termijn functies te
creëren op de lagere niveaus is het belangrijk dat de aantallen
die zorgaanbieders mogelijk maken, aansluiten bij de aantallen
die het ROC nodig heeft om een kostendekkende opleiding
neer te zetten. Of het moet mogelijk zijn/worden financiering
te organiseren uit verschillende bronnen. Gemeenten en/of
werkgevers kunnen de kosten voor lege stoelen in de klassen
niet blijven vergoeden.
Er wordt betwijfeld of veel mensen uit de bijstandspopulatie
28-32 uur kunnen werken in wisseldiensten, na een kort traject.
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Lokale borging.

De werkgeversservicepunten in arbeidsregio’s kunnen/zullen
e.e.a. voortzetten. In DAL en Zaanstad doet het regionale
werkbedrijf dit. Lokale projectleiders blijven nog wisselend
betrokken de komende maanden en daarna. Perspectief op
werk biedt ook nog kansen voor verbinding en borging,
evenals SROI37.

Dal Regio

Enschede

Leiden

Zaanstad
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Lokale borging.

Door prioritering in opdracht voor Werkplein (kansrijke
mensen naar werk helpen, wat niet per se onze doelgroep voor
aandachtbanen is), geringe draagvlak bij zorgwerkgevers en
kwetsbaarheid doelgroep, is er geen borging voor (toeleiding
naar) aandachtbanen.

Dal Regio

Enschede

Leiden

Zaanstad
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Lokale borging.

We werken volgens het reguliere werkproces van de adviseurs
werk. Daarvoor komt geen apart plan. Het afgelopen jaar is
door deelname aan dit project meer aandacht besteed aan
‘werken in de zorg’, ook dankzij de inzet van de projectleider. De
projectleider blijft het komende jaar actief voor de zorgpartijen,
met als focus: op banen in de zorg in het algemeen. Een van
de bronnen waaruit geput wordt is de groep mensen met een
uitkering. De praktijk heeft de afgelopen jaren geleerd dat er
maar heel weinig mensen zodanig arbeidsfit zijn dat ze op korte
termijn aan het werk kunnen. In Enschede hebben we daarom
geconcludeerd dat het creëren van banen in de zorg (met
daarin aandachtstaken) de inzet is, waarbij we alle beschikbare
bronnen aanboren om deze banen te vervullen. De bron
mensen in bijstand is daarbij beperkt.
Bovendien zijn de personeelstekorten in de zorg de komende
jaren te groot om alleen met mensen met een uitkering in te
vullen. Enschede moet breed insteken, met als doelen:
• Meer aandacht voor ouderen in het verpleeghuis.
• Gediplomeerd personeel ontlasten.
• Arbeidsparticipatie van met name vrouwen verhogen.
• Economische impuls wijk/gemeente/regio.
• Meer aandacht voor ouderen in de wijk die langer
zelfstandig wonen.
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Lokale borging.

Gaandeweg verschoof de focus naar de Leidse regio en zelfs de
hele arbeidsmarktregio Holland Rijnland. Dat heeft te maken
met de start van het regionale (Holland Rijnland) Brancheteam
Zorg waarin uiteindelijk de activiteiten van het project geborgd
worden. (Functie)creatie aandachtbanen is onderdeel van
jaarplan regionaal brancheteam Zorg. Hierin, en in het actieplan
‘Perspectief op Werk’, wordt gewerkt aan het uitwerken van
een uniform stappenplan van een re-integratietraject en
daarmee het begin van borging in de reguliere dienstverlening
van in-, door- en uitstroom. Inzetten op NUG42-ers en zijinstroomtrajecten van WW-gerechtigden lijken meer soelaas op
de korte termijn te bieden. Verder wordt gewerkt aan:
• Vormgeving van functies en werkzaamheden, zodat
de instroom van personeel op de niveaus 0,1 en 2
mogelijk wordt.
• Goede voorbereiding voor mensen in de bijstand: duidelijk
maken wat werken in de zorg betekent, bij voorkeur door
oriëntatie op de werkvloer en maatwerktrajecten.
• Uitwerking van functiedifferentiatie en jobcarving, die
bij meerdere werkgevers toepasbaar zijn.
• UWV- en gemeentelijke systemen werken met een
geüniformeerde lijst van functietitels in de zorg voor
de matching: dit bestand periodiek doorlichten.

• De mogelijkheid van ‘jobcoaching’ voor mensen in
bijstand met ‘100%’ loonwaarde, maar wel afstand tot
de arbeidsmarkt, kan gefinancierd worden uit Actieplan
Perspectief Op Werk 2019 en 2020.
• De werkwijze met persona’s (typeringen van mensen in de
bijstand) is uitgewerkt in het brancheteam Zorg en wordt
aanbevolen bij de overige brancheteams.
• Uitwerking/agenda/acties RAAT 2.0. worden in het 2e
kwartaal helder. Commissie ‘Werken in de Zorg’ onder leiding
van Doekle Terpstra monitort.
• Het stimuleren van de realisatie van aandachtbanen op
niveau 0, 1 en 2 gericht op instroom van statushouders en
andere doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Zaanstad
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Lokale borging.

Het traject tot woonhulp kwam mede tot stand als onderdeel
van de SROI37-verplichting en de wens om mvo-beleid te
voeren. Dit kan een extra prikkel zijn voor zorgorganisaties om
deel te nemen aan deze initiatieven.
De projecten zijn inmiddels belegd in de lijnorganisatie.

Dal Regio

Enschede

Leiden

De zorg is benoemd als kanssector bij het re-integratiebedrijf
van Zaanstad en het WSP24. Dat betekent dat er voortdurend
gesprekken worden gevoerd met werkgevers. Onderdeel van
de opdracht van de gemeente aan het re-integratiebedrijf
is om deze trajecten te creëren. Daarmee zijn de projecten
onderdeel geworden van het reguliere re-integratieaanbod.
In verschillende gremia werken gemeenten en de organisatie
nog steeds samen aan de voortgang.
Voor de komende 2 jaar is er budget gereserveerd voor
gelijksoortige projecten. De inzet en vorm is afhankelijk
van de resultaten van de huidige projecten.

Zaanstad
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De acht doorbraakvragen
Het creëren van aandachtbanen is nieuw, waardoor het onzekerheid oplevert
(wie betaalt dit, wie regelt de toeleiding?) en soms weerstand oproept (met
name bij werkgevers).
Daarom hebben we acht essentiële vragen geformuleerd. We noemen ze
‘doorbraakvragen’, omdat je er belangrijke vooruitgang mee kunt boeken. De
doorbraakvragen gaan over: financiële middelen, het toe- en opleiden van
kandidaten (al dan niet uit de bijstand), het minimumloon, de armoedeval,
onderwijs en de Verklaring Omtrent Gedrag.
We hebben de wetten en regels die van toepassing zijn nauwkeurig uitgeplozen
en alle beschikbare informatie meegewogen, om tot precies de goede vragen
te komen. Met als gevolg dat het antwoord op een doorbraakvraag niet
gemeente- of regio-gebonden is, maar landelijk gedeeld en gebruikt kan
worden.
Vanuit het ministerie van VWS20 kregen we de input voor het beantwoorden
van de vragen 1, 2 en 3. En een aantal doorbraakvragen is op lokale casustafels
besproken met:
• Regionale stakeholders zoals gemeenten, werkgevers, RAAT en zorgkantoren.
• Landelijke stakeholders zoals ministeries, Actiz18, UWV en RegioPlus19.
Op basis daarvan konden we een deel van de doorbraakvragen beantwoorden.
Een ander deel wordt nog op landelijke tafels belegd omdat wij nog geen
(volledig) antwoord hebben.
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Vraag 1
Hoe kunnen aandachtbanen in verpleeghuizen bekostigd
worden? Mogen werkgevers de loonkosten betalen uit de
middelen Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg?
Kortst mogelijke antwoord
Ja, want aandachtbanen vallen onder het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en
er is vanuit de overheid budget beschikbaar om dit kader in te voeren.

Toelichting
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is in januari 2017 door het Zorginstituut
vastgesteld en gepubliceerd. Het kader beschrijft welke zorg een cliënt
mag verwachten van een verpleeghuis en aan welke (rand)voorwaarden het
verpleeghuis moet voldoen. Daaruit volgde een tijdelijke personeelsnorm, die
sinds januari 2019 definitief is.
Het kabinet stelt een bedrag van €2,1 miljard beschikbaar om het
kwaliteitskader bij alle verpleeghuizen in te voeren. Deze middelen zijn
vooral bedoeld voor extra personeel en komen in vier tranches beschikbaar
tussen 2018 en 2021. De uitvoering hiervan is in handen van het programma
Thuis in het Verpleeghuis.
Thuis in het Verpleeghuis en het kwaliteitskader schrijven niet gedetailleerd
voor welk personeel zorginstellingen moeten inzetten. Verpleeghuizen
kunnen de extra middelen naar eigen inzicht gebruiken. Oftewel, doordat
aandachtbanen voldoen aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, is de
financiering van aandachtbanen mogelijk vanuit het personele gedeelte van
het kwaliteitsbudget.
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Vraag 2
Als mensen met een uitkering willen gaan werken in een
aandachtbaan, maar nog niet in dienst zijn en dus nog
‘toegeleid’ worden: hoe zit het dan met de bekostiging?
Kortst mogelijke antwoord
De bekostiging gebeurt enerzijds door de gemeente (jobcoaching en behoud
van uitkering) en anderzijds vanuit de transitiemiddelen9 (begeleiding op
de werkvloer).

Toelichting
Is er nog geen sprake van een dienstverband? Dan wordt de aandachtbaan
nog niet daadwerkelijk ingevuld en is het niet mogelijk om dit salaris vanuit
het kwaliteitsbudget te financieren. Dit is de zogenaamde oriënterende fase;
toeleiding met behoud van uitkering.
In deze fase loopt de persoon in kwestie stage in een verpleeghuis of
in meerdere verpleeghuizen. Dat kan niet zonder begeleiding vanuit de
verpleeghuizen, die samen met het zorgkantoor kunnen afspreken om de
kosten van de begeleiding te financieren uit de transitiemiddelen.

Aandachtwerker Kim van Huizen van Liberein, met bewoner mevrouw Jansen.

Het kabinet stelt deze middelen beschikbaar tot en met 2021, om de
invoering van het kwaliteitskader te faciliteren. Ze zijn bedoeld om ‘instelling
overstijgende knelpunten’ aan te pakken. Het toeleiden van mensen met
een uitkering naar aandachtbanen valt daar ook onder. Deelnemende
verpleeghuizen kunnen hiervoor samen een aanvraag indienen bij
het zorgkantoor.
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Vraag 3
Hoe zorgen we ervoor dat aandachtbanen duurzaam21
terugkomen in het verpleeghuis?
De duurzaamheid van aandachtbanen is allereerst een vraag voor het
verpleeghuis. Passen aandachtbanen binnen de visie van het verpleeghuis over
directe zorgverlening aan cliënten? Dan weerhoudt niets hen ervan om dat
duurzaam te doen.

‘Voor de verzorgende handelingen hebben we uiteraard
gekwalificeerde verpleegkundigen nodig, maar voor hulp bij
het leven van alledag zijn aandachtbanen een mooie oplossing.
Het zijn juist de kleine momenten van aandacht die het
verschil maken in de zorg.’
- Jory Kappert, HR-manager

Ook hier geldt de voorwaarde: het verpleeghuis voldoet aan het kwaliteitskader.
De duurzame financiering kan uit de beschikbare extra middelen gebeuren.
Deze extra middelen zijn namelijk structureel beschikbaar en worden op
termijn ondergebracht in de reguliere tarieven.
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Vraag 4
Mag een gemeente/arbeidsregio met een werkgever
en sociale partner(s) lage instapfuncties tegen het
minimumloon overeenkomen, zodat mensen aan de slag
kunnen? Hoe is dit zo effectief mogelijk te realiseren voor
functies op mbo-niveau 0, 1 en 2 in de zorg?
Er zijn lage instapfuncties in het FWG-loongebouw van verpleeghuizen, die
benut (kunnen) worden. De stuurgroep heeft op 19 maart 2019 besloten om
deze doorbraakvraag te beleggen op de landelijke tafel van ministeries.
Werkgevers vinden het nog lastig om lage functieloon te betalen bij (startende)
werknemers in een aandachtbaan. Juist bij starters zou het Wettelijk Minimum
Loon passender kunnen zijn en meer kansen creëren.
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Vraag 5
Mag een gemeente/arbeidsregio met werkgevers
en het mbo overeenkomen dat onderwijskosten voor
niet-initieel onderwijs, bij het mbo of de werkgevers
vallen (in plaats van bij de gemeente)?
De stuurgroep heeft op 19 maart 2019 besloten om deze doorbraakvraag te
beleggen op de landelijke tafel van ministeries.
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Vraag 6
Is het mogelijk een Zorg-VOG te krijgen voor stagiaires en
mensen in opleiding? Zodat werkgevers niet ‘voor niets’
geïnvesteerd hebben als de VOG wordt afgewezen. En
zodat de VOG beschikbaar en geldig blijft als iemand
naar een andere werkgever gaat.
Deze vraag wordt uitgezocht door RegioPlus19.
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Vraag 7
Hoe zorg je voor de preventie/het dempen van een
armoedeval voor mensen die gaan werken vanuit
bijstand, dan wel meer uren willen werken (contracten
zijn meestal klein). Kan dat door de mogelijkheden van
‘vrijlating’ te optimaliseren voor de zorg?
Deze laatste vraag is opgenomen in het landelijke traject Simpel Switchen
met gemeenten en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In
ons project kregen lokale projectleiders aanbevelingen ter voorkoming van
armoedeval, ontwikkeld in opdracht van SZW, door Stimulansz17.
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Vraag 8
Zijn een integrale22 en ontschotte aanpak en bekostiging
mogelijk van de toeleiding, opleiding en begeleiding van
mensen uit de bijstand? Dat begint met een overzicht
van de verschillende middelen vanuit het onderwijs, de
gemeente/Participatiewet6, provincie, regio, WLZ42 en
ZVW, waarmee (toeleiding naar) banen gecreëerd en
gefinancierd kunnen worden.

In (nog) geen enkele gemeente is sprake van een integrale aanpak en het
ontschotten van middelen vanuit de Participatiewet9, het onderwijs en de
zorg. Gemeente Leiden is wel voornemens om vanuit de Participatiewet te cofinancieren, naast de transitiemiddelen vanuit de zorg. Met RIF10/onderwijs is
ook gesproken over samenwerken vanuit gezamenlijke middelen.
We hebben het in de vraagstelling genoemde ‘overzicht van de middelen’
nog niet gemaakt, want:

Ons project is onderdeel van het Programma Sociaal Domein en gaat - meer
dan andere arbeidsmarkt projecten - over het brede sociale domein. Want
sociale problematiek speelt zich meestal af op meerdere beleidsdomeinen
tegelijk: zorg, onderwijs, werk, opvoeding, sociale contacten, et cetera. Daar
wilden we ons hard voor maken.

• h
 et ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft
een ondersteuningsklapper gemaakt voor werkgevers over
individuele subsidies voor werkgevers.

In de stuurgroep hebben gemeentelijke directeuren enkele keren aangegeven
dat ook zij graag een (meer) integraal en afgestemd beleid zien vanuit
ministeries SZW, VWS en OCW. Dit heeft ook betrekking op de middelen: deze
zijn voor het oplossen van het personeelstekort in de zorg, (alleen) belegd bij
VWS. Gemeenten geven aan dat hun budget vanuit de Participatiewet beperkt
is en in enkele gemeenten afneemt.

• dit overzicht wordt deels benoemt in de antwoorden op vraag 1 en 2,
waaronder: Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, transitiemiddelen, RIF,
Sectorplan plus8 middelen en Participatiewet-middelen.

• w
 e hebben nu voldoende voortgang in de lokale projecten waardoor
een algeheel overzicht geen prioriteit heeft.
Wellicht kan deze vraag nog op de landelijke tafel van ministeries
besproken worden.
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Wat we bereikt, ontdekt en geleerd hebben
Onze opbrengsten bestaan uit wat we bereikt, ontdekt en geleerd hebben, en
waar we tegen aanliepen. Dit willen we graag delen, met gemeenten, het rijk,
de zorg en het onderwijs.

Wat we ontdekt hebben

Waarbij we willen opmerken dat wij niet beter of sneller zijn dan anderen, want
er gebeurt al veel in Nederland om de zorg te verbeteren en te stimuleren
dat meer mensen in de zorg aan het werk gaan/kunnen. Wij zouden graag
bijdragen aan een versnelde verandering van de visie op (ouderen)zorg; aan het
inzicht dat voldoende aandacht zorgt voor welzijn in het dagelijks leven, en dat
mensen in aandachtbanen hier een belangrijke rol in spelen.

Het grootste knelpunt - en dus ‘huiswerk’ voor o.a. gemeenten en ministeries is dat werkgevers en landelijke programma’s (nog) weinig prioriteit geven
aan (functie)creatie van aandachtbanen. Het personeelstekort vanaf
mbo-niveau 3 en de vraag hoe zittend personeel te behouden, worden
als urgenter ervaren. Het besef moet nog (meer) groeien, dat mensen
in aandachtbanen het zorgpersoneel ontlasten en daarmee ook het
personeelstekort verminderen. Meer aandachtbanen betekent bovendien:
meer kansen voor mensen in de bijstand, aangezien werkgevers (nu nog)
liever kiezen voor andere kandidaten.

Wat we bereikt hebben

Wat we geleerd hebben

De projectleiders horen van werkgevers dat aandachtbanen werken:
• voor de mensen in aandachtbanen, die met plezier hun werk doen.
• voor de ouderen in het verpleeghuis die genieten van de aandacht.
• voor het zorgpersoneel dat zich ontlast voelt, wat hun werkplezier ook
verhoogt . Dit wordt ook bevestigd in publicaties van Actiz en SZW.

We moesten vooral werken aan het ‘vruchtbaar maken van de grond’, zodat
(meer) aandachtbanen voor mensen in de bijstand geoogst kunnen worden.
We hebben de tijd mee, want zorgwerkgevers voelen in toenemende mate
de urgentie van het personeelstekort en kijken daardoor graag naar andere
oplossingen, zoals het afschalen van taken, ontlasten van zorgpersoneel en
(functie)creatie van meer aandachtbanen. Tegelijk hebben we de tijd tegen,
omdat de mensen die bij de huidige gunstige conjunctuur in de bijstand zitten,
verhoogd kwetsbaar zijn en veel begeleiding en aandacht nodig hebben.

Onze lokale projectleiders hebben ‘de grond vruchtbaar gemaakt’ voor de
creatie van meer aandachtbanen in verpleeghuizen. De zorgwerkgevers zijn
er nu ook klaar voor, want het personeelstekort groeit door vacatures die niet
ingevuld kunnen worden.
Daarnaast hebben we duidelijkheid gekregen over de (mogelijkheden van)
bekostiging. Elders in het land zien we ook veel goede voorbeelden (zoals in
Utrecht en Zwolle) waar we inspiratie uithalen.
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Waar we tegenaan liepen
De nadruk ligt in ons project op betaalde aandachtbanen voor mensen in de
bijstand. Dit is nog weinig gelukt; eigenlijk startten gemeenten recent23 (pas)
met toeleiden, opleiden en begeleiden naar trajecten. We constateren dat
werkgevers de ‘luxe’ hebben om te kiezen voor andere kandidaten dan mensen
in de bijstand, zoals vrijwilligers, huisvrouwen, voormalige zorgmedewerkers,
mensen uit de WW of uit andere branches. Gelukkig zijn er dus genoeg mensen
(zonder bijstand) die dit werk graag willen doen, wat sowieso een opsteker is
voor de zorg.
Er is tijd nodig om de lokale samenwerking tussen gemeente, zorgwerkgevers
en onderwijs te realiseren. Deze samenwerking is nodig voor het begeleiden
van (kleine) groepjes mensen uit de bijstand naar duurzaam21 betaalde
aandachtbanen. Bij de meeste gemeenten in ons project, duurde dit meer
dan een jaar. Daarbij zien we dat het al beter lukt om de scepsis van
werkgevers te doorbreken; niet alleen scepsis over de (doelgroep van) mensen
in de bijstand maar ook over de aandachtbanen zelf; bij werkgevers leeft vaak
het idee dat zorgmedewerkers op niveau 3 en hoger de aandachttaken graag
zelf willen uitvoeren, maar willen en kunnen (er tijd voor hebben) zijn twee
verschillende dingen.

‘Aandachtbanen zijn bedoeld voor mensen met een mbo-niveau
0, 1 en 2, die lastiger aan het werk komen.‘Met extra scholing en
begeleiding lukt het vaak wel om hen te matchen op aangepaste
vacatures. Voor hulp bij het leven van alledag zijn aandachtbanen
een mooie oplossing.’
- Gertru Diender, directeur sociaal domein bij de gemeente Leiden
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Conclusie en hoe nu verder
Onze conclusie is dat onze missie deels geslaagd is, omdat er meer
aandachtbanen zijn, én dat aandachtbanen werken.
De lokale projectleiders zijn blij met de verbeterde samenwerking tussen
gemeenten en werkgevers, en met het feit dat dit heeft bijgedragen aan (meer)
aandachtbanen.
De lokale en landelijke samenwerking tussen gemeenten, zorgwerkgevers en
onderwijs is veelbelovend en heeft nog meer impuls nodig, om onze resultaten
en leeropbrengsten goed te borgen en door te ontwikkelen. De pilotgemeenten
laten in het hoofdstuk Aandachtbanen, werkwijze per gemeente zien hoe zij
dit vormgeven. Veelal is de huidige werkwijze in ons project afgestemd met
en geborgd in het reguliere werkproces van gemeenten, waar meestal het
(regionale) werkgeversservicepunt (WSP24) de ‘fakkel’ overneemt.
Het contact tussen WSP en werkgevers is vaak al geïntensiveerd de afgelopen
periode. De verwachting is dat in en na 2019, kleine groepjes mensen vanuit de
bijstand, toegeleid en opgeleid kunnen worden naar en voor aandachtbanen.
Daarbij is het van belang dat gemeenten, werkgevers en onderwijs samen
zorgen voor passende begeleiding, vanuit een integrale aanpak en
(gezamenlijke) bekostiging.
Hoewel de ontwikkelingen nog pril zijn in de verpleeghuizen kijken enkele
gemeenten al vooruit naar de zorg in de wijk25, waar Wmo gefinancierd
personeel werkzaam is naast wijkverpleging. Zoetermeer heeft al
geëxperimenteerd in de wijkzorg en Zaanstad staat aan het begin: door
functiecreatie wordt de wijkverpleging ontlast en ontstaat ruimte aan de basis
van de arbeidsmarkt.

Onze ervaringen in het verpleeghuis kunnen dienen als springplank; breid deze
ervaringen uit en schaal op naar de zorg in de wijk . Investeren in de relatie
met zorgwerkgevers/onderwijs en toeleiding/begeleiding is hierbij de sleutel
tot succes. Het ministerie VWS (DMO) heeft aangegeven open te staan voor
dergelijke pilots met dedicated gemeenten.
We moedigen je van harte aan om zelf te werken aan de creatie van
aandachtbanen; niet alleen in verpleeghuizen maar ook bijvoorbeeld in de
wijkzorg en thuiszorg.
Daarnaast moedigen we de landelijke tafel(s) aan om het draagvlak voor
aandachtbanen te vergroten en te blijven werken aan knelpunten:
• W
 ie gaat toezien op de prioritering van onze landelijke stuurgroep voor
acties voor de landelijke tafel(s) van ministeries?
• Wie gaat toezien op uitvoering van de acties in ons SMART-schema?
• Hoe gaan we ervoor zorgen dat bij economische tegenwind, de banen
aan de basis van de arbeidsmarkt niet automatisch weer verdwijnen?
Deze vragen verdienen nog aandacht van de stuurgroep, leergroep1 en
landelijke tafels. De praktijk heeft hier behoefte aan en zal hier heel blij mee
zijn!
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Aanbevelingen Stimulansz
In dit project stuitten we op inkomensonzekerheid bij mensen die vanuit de
bijstand gaan werken. Hun angst voor de zogenoemde ‘armoedeval’ is soms
terecht; doordat financiële hulp wegvalt, zoals toeslagen en ondersteuning
vanuit het armoedebeleid, kan werk een lager inkomen opleveren dan de
bijstand.
Dit obstakel konden we niet omzeilen, waardoor we het onderwerp als
doorbraakvraag (vraag nummer 7) landelijk belegd hebben.
Daarnaast hebben we het in de leergroep1 besproken met Stimulansz, een
kennis- en adviespartner van gemeenten. Zij brachten per gemeente op maat
in kaart hoe de inkomenssituatie eruit ziet voor mensen, die in die specifieke
gemeente vanuit de bijstand gaan werken. Zo kan Stimulansz een risicoprofiel
en advies opstellen per gemeente en per scenario.
Een gemeente heeft dus mogelijkheden op dit vlak. Dat inzicht zorgde voor
veel enthousiasme bij de deelnemende gemeenten aan dit project.

Ondersteuning Stimulansz
Stimulansz kan op twee manieren helpen bij het thema armoedeval,
namelijk door:
1. t e analyseren hoe het landelijke én het lokale minimabeleid zich verhouden
tot inkomsten uit werk. Op basis daarvan stellen ze een risicoprofiel
op voor de gemeente, met advies over hoe om te gaan met dit lokale
armoedevalrisico (beleidsmatige preventie). Dit werkt als volgt: ze nemen
het complete minimabeleid van de gemeente door voor verschillende
huishoudens en bij verschillende inkomensniveaus. Dit brengt in beeld of, en
waar, een armoedeval kan optreden. Stimulansz bespreekt deze uitkomst
met de gemeente en adviseert over maatregelen om de armoedeval aan te
pakken.
2. het doorontwikkelen van een tool (nog in concept) die het toekomstige
recht op landelijke en lokale vergoedingen kan berekenen (casuïstieke
preventie). De tool werkt als volgt:
• op basis van het huidige inkomen berekenen welke toeslagen (landelijk
en gemeentelijk) daarbij horen.
• deze toeslagen vergelijken met de toeslagen die de persoon in kwestie
werkelijk ontvangt (wel of geen sprake van onderbenutting).
• het recht op toeslagen berekenen op basis van een inkomen in de
toekomst (de loonverwachting).
Het resultaat is dus een vergelijking in 3 kolommen: de mogelijke toeslagen op
dit moment, de werkelijk ontvangen toeslagen op dit moment, en de mogelijke
toeslagen bij het nieuwe inkomen uit werk.
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Conclusie:

C
 onclusie en hoe nu verder | Aanbevelingen Stimulanz

Aanbevelingen Stimulansz
Aanbevelingen Stimulansz
1. A
 anbevelingen bij de daadwerkelijke armoedeval; beleidsmatig
De armoedeval is te vermijden door af te zien van het toetsen aan een
inkomenstoetsgrens. Ook al bieden deze grenzen duidelijke voordelen;
gemeenten moeten nou eenmaal vele aanvragen tegen betaalbare
uitvoeringskosten afhandelen. Een inkomenstoetsgrens ligt dan voor de
hand. Stimulansz probeert gemeenten hier te helpen via ‘de omgekeerde
toets’; gemeentemedewerkers worden opgeleid om snel en efficiënt een op
maat gemaakte oplossing voor een aanvraag te bedenken. Armoede en een
oplossing worden niet gebaseerd op een percentage van de bijstandsnorm
en een bedrag, maar uitsluitend op basis van de benodigde oplossing.
Berekenuwrecht sluit hier ook op aan, door te regelen dat inwoners via
een paar korte stappen bij de nieuwe, probleemoplossende medewerker
terechtkomen.

3. A
 anbevelingen bij de gevreesde armoedeval
Zorg voor voldoende kennis op de juiste plekken om potentiële ‘uitstromers’
gerust te stellen door zekerheid te bieden. Dat betekent ten eerste dat de
nieuwe loonsituatie deskundig wordt berekend, en ten tweede dat hier
garanties/zekerheden aan vast zitten. Een voorbeeld van zo’n berekening
zijn de Geldplannen van het Nibud, waarmee een semiprofessionele
hulpverlener, een financieel deskundige kan worden.

2. A
 anbevelingen bij de daadwerkelijke armoedeval; individueel
Is er toch sprake van een uitgerekende inkomensachteruitgang? Dan kan de
gemeente overwegen om deze financieel te compenseren. Dat kan uiteraard
alleen als daar budget voor beschikbaar is, en het is raadzaam om ook de
verwervingskosten in de berekening mee te nemen.
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Contact
Heeft u vragen over ons project en/of het creëren van aandachtbanen voor de zorg?
Neem dan contact op met een van de gemeentelijke projectleiders of met de landelijke projectleider.

Lokale projectleiders Basis Arbeidsmarkt Zorg
DAL regio
Jaap Dijkema

DAL regio
Jitske Schaafsma

j.dijkema@werkpleinfivelingo.nl

j.schaafsma@werkpleinfivelingo.nl

Leiden
Joost Bruggeman

Leiden
Paul Duijvensz

j.bruggeman@leiden.nl

pduijvensz@hollandrijnland.nl

Enschede
Herma Scholten

Realisatie

h.scholten@enschede.nl

Tekst
Mieke Lenting, New Black
Landelijke projectleider Basis Arbeidsmarkt Zorg
Jeanet Zonneveld
jeanet.zonneveld@vizionaire.nl
06 - 83 21 54 78

www.newblack.nl

Ontwerp en opmaak
Digidee - creating brand love
www.digidee.nl
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Begrippenlijst & voetnoten
1.

De leergroep bestaat uit lokale projectleiders,
Divosa en ministeries en kwam in 2018 en
2019 elke 4 tot 6 weken bij elkaar.
2. In het convenant noemt men langdurige zorg,
wat van toepassing is op (de bekostiging
van) verpleeghuizen, waar de gemeentelijke
directeuren in ons project de nadruk op
wilden leggen.
3. Met de Zorgautoriteit en het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport op de
achtergrond.
4. Het landelijke programma Werken in
de Zorg, werkt samen met werkgevers
in zogenaamde RAAT-regio’s: regionale
aanpak arbeidstekorten. Zij maken
regionale convenanten over alle zorg
voor/met de werkgevers. Zorgkantoren
betalen de verpleeghuizen vanuit de Wet
Langdurige Zorg en het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg, en hiervoor worden
aanvullende convenanten afgesloten.
Gemeenten zijn niet vanzelfsprekend
betrokken bij RAATconvenanten /
aanvullende convenanten van zorgkantoren.
In deze convenanten gaat het wel altijd over
de arbeidsmarkt en dus ‘moeten’ UWV en
gemeenten wel betrokken zijn/worden.

5. In ons project maakten we een actsheet,
zie Doorbraakvragen, over middelen voor
aandachtbanen vanuit het Kwaliteitskader
Verpleeghuiszorg/ Waardigheid en Trots.
6. De Participatiewet is bedoeld om
zoveel mogelijk mensen met of zonder
arbeidsgerelateerde beperkingen werk
te laten vinden. Voor iedereen die
functioneel kan werken, maar het op de
vrije arbeidsmarkt zonder steuntje in de
rug niet redt, is er vanaf 1 januari 2015 de
Participatiewet.
7. Perspectief op werk biedt een extra
gezamenlijke doe-agenda die ook bestaande
initiatieven verbindt en versterkt. Hierbij zijn
werkgevers bereid om iedereen die werkfit
en gemotiveerd is een baan, leerwerkplek of
aangepaste plek (basisbaan) aan te bieden.
8. SectorplanPlus is een meerjarige subsidie
van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport voor werkgevers in zorg
en welzijn om een extra impuls te geven
aan opleidingsprojecten die zijn gericht op:
nieuwe instroom, met ontslag bedreigde
werknemers en opscholing binnen de

organisatie (om ruimte creëren voor nieuwe
instroom) via kwalificerende scholing.
9. Los van de extra middelen voor het
kwaliteitskader zijn voor verpleeghuizen de
zogeheten transitiemiddelen beschikbaar
voor de periode 2018 – 2021. Het gaat jaarlijks
om € 50 miljoen. Het is ontwikkelruimte die
zorgkantoren gericht kunnen inzetten voor
specifieke knelpunten.
10. RIF: Regionaal investeringsfonds mbo:
subsidie voor duurzame publiek-private
samenwerking (PPS) in het beroepsonderwijs
als een katalysator voor vernieuwing in
het mbo. Vanaf 2019 heeft het RIF meer
aandacht voor projecten voor kwetsbare
jongeren in de entree-opleiding. Ook is het
percentage dat vanuit het fonds wordt
bijgedragen groter.
11. Stagefonds Zorg is een subsidieregeling van
het ministerie van VWS. Zorginstellingen
krijgen een bijdrage in de kosten voor het
begeleiden van studenten van mbo-, hbo-, en
particuliere scholen.
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12. Met de subsidieregeling Praktijkleren
stimuleert het ministerie van OCWbedrijven
om leerbanen aan te bieden. Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland voert
de subsidieregeling uit in opdracht
van het ministerie. De regeling is voor
het begeleiden van mbo-studenten en
leerlingen van voortgezet speciaal onderwijs,
praktijkonderwijs en entreeopleiding.
13. Het mbo kent twee varianten. BOL staat
voor beroeps opleidende leerweg. Als
student breng je het grootste deel van de
opleiding op school door. BBL staat voor
beroepsbegeleidende leerweg. Je combineert
werken met leren.
14. In Dal regio betalen gemeenten mee in het
praktijkvoorbeeld van Wijkleerbedrijf Winsum.
15. Er zijn landelijk al mooie voorbeelden van de
succesvolle samenwerking tussen gemeente,
onderwijs en UWV, zoals: 40 plaatsingen in de
zorg in Zeist, vanuit de Pop-up en Bootcamp
aanpak, waarvan 12 mensen uit de bijstand.
Of het Amsterdam convenant: 300 banen
in de zorg voor jongeren aan de basis van de
arbeidsmarkt (VSO-PrO). Of in Den haag, waar
Woonzorgcentra Haaglanden 200 banen in
huiskamers creëert.

16. VSO en PrO (Voortgezet Speciaal Onderwijs
en Praktijk Onderwijs) zijn speciale
onderwijsvormen. Bedoeld voor leerlingen
die niet in staat zijn om regulier onderwijs
te volgen. Het betreft leerlingen voor wie
het VMBO (Voorbereidend Middelbaar
Beroepsonderwijs) te hoog gegrepen is.
17. Stimulansz heeft in opdracht van SZW een
methode ontwikkeld voor gemeenten om
armoedeval te berekenen en geeft advies
hoe hiermee om te gaan.
18. ActiZ is de branchevereniging van bijna 400
organisaties die actief zijn op het gebied
van zorg en ondersteuning aan ouderen,
(chronisch) zieken en jeugd.
19. RegioPlus is het samenwerkingsverband van
veertien regionale werkgeversorganisaties.
20. Voor vragen 1, 2 en 3 kregen we hulp van:
Aloys Kersten, Ministerie VWS, Directie
Langdurige Zorg/TVH/Thuis in het
Verpleeghuis/Projectleider Arbeidsmarkt &
Personeel.
21. Duurzaam: daarmee bedoelen we niet
alleen Participatiewet duurzaam (meer
dan 6 maanden), maar ook dat werkgevers

22.
23.

24.

25.
26.

duurzaam kiezen voor het belang van welzijn
en aandacht en dat banen niet opnieuw
verdwijnen bij recessie.
Zie doel convenant: integrale arrangementen.
Met uitzondering van Zoetermeer, waar
men eind 2018 al mensen in de bijstand
plaatste in aandachtbanen in verpleeghuizen.
Daarnaast zijn in een aantal gemeenten
enkele (‘losse’) mensen geplaatst.
Een werkgeversservicepunt (WSP) is een
samenwerking van gemeenten, UWV,
onderwijsinstellingen, kenniscentra en andere
partijen.
Denk bv aan samenwerking Wmo en
wijkzorg/thuiszorg (ZVW).
Voor het beter analyseren van de (on)
mogelijkheden van het bestand, matching
beroepen/aandachtbanen.
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27. Gemeenten werken samen in arbeidsregio’s
om de Participatiewet/werk en inkomen toe
te passen. Dat is regulier werk. Onze lokale
projectleiders hebben samengewerkt met
de arbeidsregio’s en hebben door de focus
op de zorg en aandachtbanen, een impuls
gegeven aan het reguliere werkt van de
arbeidsregio’s. We zien dat brancheteams
zorg gevormd of geïntensiveerd worden,
waarbij UWV, WSP en zorgwerkgevers meer/
beter samen werken. Het brancheteam zorg
in regio Leiden heeft met zorgwerkgevers een
werkwijze ontwikkeld waarbij geoefend wordt
met persona’s: fictieve situaties van mensen
in bijstand, die graag willen werken in de zorg,
gebaseerd op echte casuïstiek.
28. Werkplein Fivelingo is een gemeenschappelijke
regeling van gemeenten Delfzijl, Appingedam
en Loppersum.
29. Voor het beter analyseren van de (on)
mogelijkheden van het bestand, matching
beroepen/aandachtbanen.
30. Inclusief partners van gehuwden.
31. IIT: Individuele Inkomens Toeslag.
32. HO: huishoudelijke ondersteuning vanuit Wmo.
33. Voor het beter analyseren van de (on)
mogelijkheden van het bestand, matching

beroepen/aandachtbanen.
34. In januari 2019 gaat het Twents Fonds voor
Vakmanschap van start. Het doel van het
Twents Fonds voor Vakmanschap is een
leven lang ontwikkelen bevorderen. Maximaal
€ 5.000 per persoon, dat wordt uitgekeerd
aan de erkende opleiding op maximaal
mbo-4 niveau.
35. Voor het beter analyseren van de (on)
mogelijkheden van het bestand, matching
beroepen/aandachtbanen.
36. CIV: Centrum voor Innovatief Vakmanschap
Welzijn en Zorg werkt met gemeenten,
werkveld en onderwijs aan welzijn- en
zorgoplossingen van de toekomst.
37. Social Return on Investment.
38. Door wisseling van mensen in Zaanstad is
sommige informatie nog niet vindbaar.
39. Voor het beter analyseren van de (on)
mogelijkheden van het bestand, matching
beroepen/aandachtbanen.
40. Vier Doelstellingen Convenant Basis
Arbeidsmarkt Zorg 2017; getekend door
bewindslieden SZW, BZK, VWS en wethouder
Enschede namens gemeenten.

41. Via het programma Waardigheid en trots
(W&T) zijn structureel extra middelen
beschikbaar voor kwaliteitsverbetering in
verpleeghuizen.
42. WLZ: Wet Langdurige Zorg, dit wordt
regionaal bekostigd door zorgkantoren.
43. NUG: Niet Uitkerings Gerechtigde, dus
iemand die geen uitkering ontvangt.
44. VWS: Ministerie van Volksgezondheid Welzijn
en Sport
45. SZW: Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid
46. UWV: Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen
47. Sigra: werkgeversvereniging Zorg, regio Adam.
48. Statushouders: Asielzoekers die als
vluchteling worden erkend, krijgen de
vluchtelingenstatus. Zij worden ook wel
statushouders of vergunninghouders
genoemd. De begrippen statushouder
en vergunninghouder betekenen
hetzelfde. Statushouders hebben een
verblijfsvergunning en mogen een
opleiding volgen en werken in Nederland.
Statushouders komen in aanmerking voor
bijstand.
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