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‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

Achtergrond en Informatie

Situatieschets

2011

In de nabije toekomst zal de instroom van werknemers in de Infra door de vergrijzing ernstig onder
druk komen te staan. Het wordt lastig om via reguliere kanalen leerlingen aan te trekken voor de
branche. Voor de vroegere zij-instromers wordt het steeds minder aantrekkelijk gemaakt om over te
stappen vanuit een andere bedrijfstak naar de infra. Bedrijfstakregelingen worden minder en
scholingsregelingen komen door verminderde afdrachten ook op de lijst van de bezuinigingen.
Tegelijkertijd zijn er technische ontwikkelingen die van invloed zijn en waarvoor opleiding
noodzakelijk is. Denk aan het machinaal bestraten. Dit geldt ook voor de strenger wordende regels
als het gaat om veiligheid. Veel jongeren dreigen in toenemende mate tussen wal en schip te raken
waaronder potentiële Infra- werknemers. Werving van deze jongeren biedt kansen. Het brengt gezien het imago en ‘zorgvragen’ van hen en de branche- wel een extra investering met zich mee.
De tijd is rijp om te anticiperen op de toekomst.
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Het Infra vak aantrekkelijk maken voor jonge mensen in de regio



Inzetten op de doelgroep kwetsbare - en risicojongeren



Profileren met toekomstbestendige en erkende leerbedrijven



Specialiseren in de toepassing van nieuwe technieken



Samen met opleidingsbedrijven het Infra vak en instroom op niveau houden en brengen



Opleidingsvormen met verbreed vakmanschap en integratie sociale competenties



Krachten bundelen en als coalities een nieuwe koers varen qua opleiding



Via VMBO, praktijkscholen, gemeenten, UWV jongeren interesseren voor de Infra +



Als MVO organisatie de bedrijfstak ook op de lange termijn sterk positioneren

‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

MaatwerQ



Leerwerkprojecten

Uitdaging voor de branche

Achtergrond en Informatie

Mogelijke aanpak
Oprichten van een soort samenwerkingsverband (een bekend fenomeen in bouw en Infra) dat zich
richt op opleiden van kwetsbare- en risicojongeren in de Infra, om te beginnen in de provincie
Overijssel (werkgebied Klink - Nijland). De jongens worden opgeleid in een - aanvankelijk
beschermde - groep tot vakman en behalen de nodige certificaten en een vakdiploma. Hen naadloos
maar ‘op maat’ laten instromen in reguliere bestratings- en andere Infra bedrijven, biedt
toekomstperspectief voor de jongens zelf en de arbeidsmarkt. Nadrukkelijk regelen dat er geen
sprake is van concurrentie maar samenwerking bevorderen met bestaande opleidings- en
leerbedrijven. In februari 2012 werd het initiatief BinQ een feit.

Wil jij ook gewoon vakman worden?

BinQ
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* sociale vaardigheden
* nieuwe technieken (Bestratingsmachine)
* ARBO regelgeving

Wil jij ook gewoon je eigen loon verdienen?

‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

MaatwerQ

+ individuele leerroute
+ theorie en praktijk op de leerwerkplek
+ vakdiploma met extra certificaat voor:

Leerwerkprojecten

Leerwerkproject Infra
start de 2 -jarige vakopleiding
GWW niveau 2 ‘met een plus’

Achtergrond en Informatie

* Ben je tussen de 16 en 27 jaar?
* Zat je op het VSO, Praktijkonderwijs, LWOO, vergelijkbaar of heb je GWW niveau 1?
* Zoek je een goed begeleide leerwerkplek?
* Wil je een leermeester die rekening met jou houdt?
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Start

Februari 2012

Locatie

Raalte

Leerbedrijf

Klink-Nijland

Raalte

Opleiding

ROC Deltion

Zwolle

Regie & Coaching

Nijland & Kroes Wijhe

Erkenning

Fundeon (INFRA) Zwolle

Adviespartners

UWV en Rozij

Aantal plaatsen
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Leerwerkprojecten

BinQ

‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

MaatwerQ

Zwolle

Achtergrond en Informatie

Situatieschets

2012

In beweging voor werQ
BinQ is het eerste concrete project volgens het concept: ‘In beweging voor werQ’, een
samenwerkingsconcept voor de driehoek: arbeidsmarkt - onderwijs - jongeren. In beweging voor
werQ helpt werkgevers aan vakkundige werknemers, opleidingen aan leerlingen en jongeren aan
werk. Het is bedoeld voor ‘kwetsbare’ jongeren vanaf 16 jaar, voor wie leren en werken niet
vanzelfsprekend is. De werkgevergedreven aanpak stelt leerwerkbedrijven centraal. Met behulp van
een erkend opleidingsaanbod, bieden zij kwetsbare jongeren een leerplek, met perspectief op een
baan in de regio. De benodigde (vak)opleiding wordt parttime bij het bedrijf aangeboden en een
leerroutecoach zorgt voor advies en begeleiding op maat. Er wordt gebruik gemaakt van Q-fit, een
integrale advies- en volgsystematiek die individueel maatwerk garandeert. Q-fit is een generiek
systeem met toepassingsmogelijkheden op casuÏstiek niveau. In beweging voor werQ wil ‘zacht en
zakelijk’ verbinden om positieve (maatschappelijke) veranderingen te realiseren en te verduurzamen.
Kwaliteitsvol, ambitieus en met een resultaatverplichting. Het is in principe in elke branche te
gebruiken. BinQ staat als voorbeeldproject, model voor andere branches.
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Aanpak jongerenvraagstuk en arbeidsmarkt
Met het samenwerkingsconcept ‘In beweging voor werQ’ en BinQ, ligt er een kant en klaar plan
voor een veelbelovende aanpak en invulling van arbeidsmarkt- en jongerenproblematiek. Landelijk
georganiseerd, lokaal uitgevoerd. Het geeft ‘kwetsbare’ jongeren een krachtige rol in het
versterken van zichzelf en van de arbeidsmarkt. Zogenaamde probleemjongeren, leren hun talenten
en positieve eigenschappen kennen en benutten. Ze leren omgaan met hun beperkingen en komen

(toekomstige) arbeidskrachten, kenmerken zij zich door: gekwalificeerd vakmanschap ‘met een plus’,
motivatie en bereidheid om hard te werken en een sociale en collegiale arbeidshouding. De inzet van
deze jongeren op de arbeidsmarkt, kan concurreren met ongekwalificeerde en goedkope
arbeidskrachten die momenteel de arbeidsmarkt beheersen.

Leerwerkprojecten

in hun kracht door een goed begeleid leerproces, nuttig bezig te zijn en het leren van een vak. Als

duurzame effecten.

‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

MaatwerQ

BinQ realiseert ook een maatschappelijk verantwoorde inzet van ‘Social Return on Investment’ met

Achtergrond en Informatie

BinQ activeert en stimuleert werkgevers om hun betrokkenheid bij de Participatiewet (2014)
doelgericht te organiseren. Daarmee is BinQ een interessant initiatief voor gemeenten. Het concept
draagt systematisch bij aan het speerpunt van het ministerie van SZW om het tekort aan
vakmensen, aan te vullen en het afbrokkelen van gespecialiseerd vakmanschap tegen te gaan.

Kortom: Projecten zoals BinQ leveren een maatschappelijke en economische meerwaarde in één
initiatief. Onderscheidend, vernieuwend en duurzaam.

Aanpak arbeidsmarkttekort topsectoren
Economische en maatschappelijke ontwikkelingen vragen dat we de concurrentiekracht van
Nederlandse bedrijven versterken. De beschikbaarheid van een goed opgeleide beroepsbevolking is
daarvoor van cruciaal belang. In bepaalde sectoren wordt dit een probleem. Op alle
opleidingsniveaus komen in de periode tot 2016 te weinig jongeren op de arbeidsmarkt om aan de
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toekomstige behoefte aan ondermeer technisch personeel te voldoen. Het is zaak nu te voorkomen
dat er straks te weinig installateurs, bankwerkers of lassers zijn. Het bedrijfsleven, onderwijs en
overheid moeten de handen ineen slaan om meer goed opgeleide vakkrachten naar de sector te
trekken. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid. De benodigde maatregelen die het kabinet steunt
zijn: meer jongeren werven, betere aansluiting van opleidingen op de arbeidsmarkt, meer

Projecten zoals BinQ kunnen in de technische branche en andere ‘topsectoren’ een substantiële
bijdrage leveren om toekomstige personeelstekorten te beperken. Door het beter benutten van
potentieel personeel via VMBO, jeugdzorg, UWV, gemeenteloketten kunnen vakopleidingen worden
opgewaardeerd met deze maatwerQ trajecten, zogenaamde vakmanschaps- en andere

Leerwerkprojecten

gediplomeerde vakkrachten aan het werk te krijgen en te houden.

MaatwerQ

instroomroutes .

‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

Achtergrond en Informatie

Breed maatschappelijk belang
Het samenwerkingsconcept (BinQ) speelt in op de mismatch tussen onderwijs en het bedrijfsleven.
Vraag en aanbod sluiten ondanks initiatieven op dit vlak, onvoldoende op elkaar aan. Er mist een
samenhangende en innovatieve strategie dat met beleid en kennis van zaken wordt omgezet naar de
praktijk en er is onvoldoende verdieping op dit vlak. De groep jongeren die tussen wal en schip vallen
neemt toe, jongeren die wel kunnen werken maar geen toekomstperspectief hebben. Tegelijkertijd
schreeuwt de arbeidsmarkt (ondanks de recessie) om ‘handige handen’ die het liefst flexibel worden
ingezet. Dat is nu zo en zal in de toekomst alleen maar meer worden. BinQ helpt voorkomen dat
kwetsbare jongeren onnodig en te lang in een overheidsregeling (of straks in toenemende mate in
de goot belanden). Door BinQ krijgen ze de kans om gewoon mee te doen in de samenleving, om
een goede startkwalificatie of vakdiploma te halen en om hun eigen loon te gaan verdienen. Het
risico op delinquentie, verslaving, criminaliteit, niet meetellen en eenzaamheid wordt kleiner en het
gevoel erbij te horen en eigenwaarde worden groter. Gewoon meedoen voor jongeren vanaf 16 jaar
die bijvoorbeeld thuis zitten of in de (jeugd)zorg zonder zinvolle dagbesteding. Jongeren met een
complex verleden en vele teleurstellingen achter de rug. Jongeren die geen opleiding hebben gevolgd
of afgemaakt. Thuiszitters of uitvallers in de schuldhulpverlening, jongeren die leven van hun ouders
of een uitkering en die niets of ‘weinig goeds’ doen. Jongeren voor wie het leven zich in een steeds
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kleiner kringetje afspeelt.

Provincie 2012-2015
Provincies stoten een aantal grote verantwoordelijkheden af naar gemeenten. Ze hechten belang
aan een goede overheveling van hun taken en streven naar eenduidig beleid binnen de provinciale
grenzen. De provincie Overijssel, waar het BinQ project is gesitueerd, wil gemeenten ondersteunen
in de voorbereiding op hun nieuwe verantwoordelijkheid en bij de aanpak ervan. Daartoe wil men
ook initiatieven op het terrein van de jeugdzorg en aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt, honoreren

toekomstbestendig Overijssel.

Projecten zoals BinQ helpen de provincie richting geven aan een adequate ondersteuning van

Leerwerkprojecten

en verbinden. Men staat open voor nieuwe initiatieven die complementair zijn en bijdragen aan een

MaatwerQ

gemeenten met duurzame effecten.

‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

Achtergrond en Informatie

Gemeenten 2012
Het samenwerkingsconcept (BinQ) speelt in op de maatschappelijke situatie in ons land; de
economische crisis, toenemende werkloosheid en naderende vergrijzing. Het speelt ook in op de
grote veranderingen in het onderwijs en decentralisatie en transitie (jeugd)zorg van provincies naar
gemeenten. Gemeenten krijgen een forse taakverzwaring, meer taken en verantwoordelijkheden en
minder geld. Ze moeten meer en beter samenwerken met ketenpartners, goede jeugdzorg
waarmaken en meer WMO taken uitvoeren evenals de nieuwe Participatiewet. Hun opdracht is
daarbij te streven naar actiever burgerschap, meer participatie en meer zelfredzaamheid van burgers,
waaronder ook de genoemde jongeren. Wie kan, moet werken en waar nodig moet er (24 uurs) regie
komen op hulptrajecten voor hen. Vraaggestuurd en preventief zonder dat ‘Big brother is watching
you’. Jongeren moeten dit eigenlijk zoveel mogelijk zelf regisseren met hulp van ouders, hun sociale
netwerk en waar nodig een professionele onafhankelijke hoofdregisseur die opereert vanuit of
namens de gemeente. Het is voor de meeste gemeenten nog een groot vraagteken hoe men dit moet
aanpakken. De opdracht om de uitvoering van de Participatiewet transparant en kostenbesparend
op te pakken, lijkt momenteel moeilijk te volbrengen; het betreft veel nieuwe aandachtsgebieden ‘in
een bedje van bureaucratie en met een sausje van bezuinigingen’. Zo is de verwachting dat meer dan
200 gemeenten in de rode cijfers komen alleen al door de sociale werkvoorzieningen, die een (te)
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grote kostenpost zijn. Cedris, de belangenvereniging voor sociale werkvoorzieningen zegt hierover:
‘De SW-sector is al enige tijd bezig om de omslag te maken naar werken bij een gewone werkgever’.
Men maakt zich nu grote zorgen over het grote financiële gat dat ontstaat voor gemeenten. Verder
vindt men dat werkgevers vooral ontzorgd moeten worden en daarom blijft detacheren vanuit SW
bedrijven mogelijk, zodat werkgevers zo min mogelijk risico lopen en de rompslomp hen uit handen
wordt genomen. Om voor loondispensatie in aanmerking te komen moet voorlopig echter een zeer
ingewikkeld proces worden doorlopen voor het bepalen van de loonwaarde. Er komen twee toetsen:
de toegangstoets en de loonwaardemeting. Dit moet periodiek worden herhaald.

1. Ze willen een goede maar eenmalige toetsing voor de loondispensatie, de loonwaardemeting.
2. Ze willen de vrijgevallen gelden door afname van uitkeringen, zelf beheren in plaats van terug te
laten vloeien naar het Rijk.
3. Ze willen ze de extra 100 miljoen op de plank van het Rijk, niet reserveren voor later, maar nu

Leerwerkprojecten

Om de wet waar te kunnen maken, pleiten Cedris en gemeenten (VNG) voor een aantal aanpassingen.

MaatwerQ

kunnen besteden om gedegen werk te kunnen leveren.

‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

Achtergrond en Informatie

Projecten zoals BinQ helpen gemeenten om de grote ommezwaai, concreet vorm te geven. Dit kan
met het Q-fit systeem voor (24 uurs) hulpverlening en regie, met het concrete leer-werkaanbod, dat
risico- jongeren van de straat houdt en werkgevers perspectief biedt. Met de vastgestelde structuur
van de projecten die aansluit bij de lokale infrastructuur en inspeelt op motivatie van werkgevers in
diverse branches. Het kan ook door maximale inzet van ‘social return on investment’ bij
aanbestedingen .

Arbeidsmarkt en MKB
De economische crisis dringt door in alle sectoren. Hans Biesheuvel, voorzitter van MKB-Nederland
riep recent op tot meer innovatie. Binnen het MKB wordt betwijfeld of kleinere bedrijven voldoende
aan hun trekken komen bij het bevorderen van innovatie. Biesheuvel: ‘Ondernemers moeten de kans
grijpen die het innovatiebeleid van het kabinet biedt voor het midden- en kleinbedrijf’. Die oproep
deed hij begin april in het Financieel Dagblad. Volgens oud-SER- voorzitter Alexander Rinnooy Kan
moet participatiebevordering de kern blijven van ons arbeidsmarktbeleid. ‘Als er teveel tekorten
ontstaan, moeten we mobiliseren wat er te mobiliseren valt’. Daarbij moet iedereen de kans krijgen
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om zijn talenten te benutten. ‘Investeren in mensen is goed’, zo bereiken we een duurzame
kenniseconomie en het levert arbeidsvreugde op’. Bedrijven hebben door vergrijzing en toenemende
concurrentie steeds meer behoefte aan goed opgeleide en gemotiveerde werknemers. Het is daarom
van levensbelang dat de leercultuur ‘op de werkvloer’ verbetert. Vanuit het project Excelleren.nu
willen het ministerie van SZW en en MKB Nederland dit met 14 branche- organisaties
bewerkstelligen. ‘De snelste weg naar presteren is via de omweg van het leren’. Daarbij gaat het niet
alleen om cursussen of diploma’s maar om het verbeteren van prestaties van en voor het bedrijf,

Leerwerkprojecten zoals BinQ zijn innovatief en bieden ook kleinere bedrijven kansen om mee te
doen. BinQ draait om participatiebevordering en staat voor talent benutten en werkplezier. De

Leerwerkprojecten

vooral ook vanuit de praktijk.

leercultuur staat centraal in de begeleiding van leerlingen en in het dagelijkse werk. Doel is

een lerende organisatie.

Branche Infra - GWW

‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

MaatwerQ

optimaal benutten van leerpotentieel. Daarnaast is de BinQ projectorganisatie hèt voorbeeld van

Achtergrond en Informatie

Binnen de branche is er lange tijd een tekort geweest aan vakmensen. Bedrijven hadden meer
plaatsingsmogelijkheden dan kon worden ingevuld. De crisis en bezuinigingen dringen hier nu echter
ook door en er vallen ontslagen. De branche moet nu met minder mensen, flexibel kunnen inspelen
op de grillige en wisselende vraag om werk. Er is veel concurrentie en er wordt structureel onder de
prijs gewerkt. In toenemende mate wordt aanspraak gedaan op uitzendbureaus en andere flexibele
mogelijkheden. De versnippering is groot evenals het afbreukrisico. Knelpunt in de samenleving en
ook in deze branche, is dat er in toenemende mate zeer goedkope krachten worden ingehuurd.
Arbeiders die lang niet altijd evengoed gekwalificeerd zijn. Het probleem is dat zij het werk dat ook
door vakmensen kan worden gedaan, steeds meer overnemen. Het gevolg is een stijgende
werkloosheid en toenemende ontevredenheid onder de bevolking.

Investering door de branche in projecten zoals BinQ leidt tot inzet van vakbekwame mensen. Goede
en gemotiveerde krachten die kunnen concurreren qua loonkosten en bijdragen aan duurzame
oplossingen voor de arbeidsmarkt en branche. Een dergelijke move is nodig om vervolgens ook de
‘duurdere’ vakmensen uit een uitkering te houden.
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Vakopleidingen Bouw en Infra
De vakgroep opleidingsbedrijven van Bouwend Nederland behartigt de belangen van haar
opleidingsbedrijven in zowel de bouw als infra (dezelfde CAO). De opleidingsbedrijven leiden jong en
oud op voor een beroep in de bouw of infra via praktijkleren (BBL, werken en leren) of via de school
(BOL, leren en stages). Leerlingen krijgen daarbij een arbeidsovereenkomst, die is gekoppeld aan een

deze tijd moet het diploma worden behaald. De arbeidsovereenkomst valt onder de CAO voor het
Bouwbedrijf. Opleidingsbedrijven werken samen met ROC’s uit het MBO.
Enkele voorbeelden van opleidingsbedrijven zijn: SPG, SOMA en BGA. SPG opereert vanuit vijf

Leerwerkprojecten

praktijkovereenkomst (POK). Deze praktijkovereenkomst heeft een looptijd van twee jaar. Binnen

plaatsen in het land. Eén van deze vijf opereert in Overijssel en deels in Gelderland. Vesin, de
Vereniging van Samenwerkingverbanden Infratechniek behartigt de belangen van deze vijf SPG

uitgeroepen als beste MBO vakschool 2012). BGA opleidingen is een dochteronderneming van de
Aannemersfederatie en heeft ook vijf vestigingen in het land. Ze hebben als vertegenwoordiger van
‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

MaatwerQ

bedrijven. Een ander opleidingsbedrijf in de regio is het SOMA college in Harderwijk (voor de Infra

Achtergrond en Informatie

de gespecialiseerde aannemerij, de ambitie om te groeien tot twaalf locaties. Voor alle opleidingen
geldt dat er momenteel onvoldoende werk is om nieuwe leerlingen te laten instromen zoals
voorheen. Toch moeten opleidingen blijven bestaan. Eind maart 2012 hebben CAO partijen bouw (en
infra) - waaronder Bouwend Nederland, Aannemersfederatie en OBN - een principeakkoord gesloten
met belangrijke hervormingsafspraken waaronder opleidingsbesluiten die goed zijn voor de
ontwikkeling en werkgelegenheid van de sector. Zo is het systeem van opleiden hervormd tot een
duurzaam systeem. De schooldag in de BBL-opleiding wordt niet meer betaald en er komen
mogelijkheden voor modulair opleiden zodat kwalificerend vakmanschap voor iedereen binnen
handbereik is. ‘Het behoud van een goed opleidingsstelsel ondersteunt de nieuwe instroom die we
hard nodig hebben voor de toekomst van onze bedrijven’, aldus een vertegenwoordiger van Bouwend
Nederland.

Projecten zoals BinQ kunnen serieus bijdragen aan de uitbouw, flexibilisering en verdieping van het
opleidingsstelsel voor een zo breed mogelijk leerlingenpotentieel.

Samen voor kwaliteit door maatwerk
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Het concept ‘In beweging voor werQ’ heeft de ambitie om te komen tot zogenaamde MaatwerQ
academies waarvan BinQ in Raalte, de eerste in Nederland zal zijn. Daarbij wil BinQ zich verbinden
aan bestaande opleidingsbedrijven Bouw en Infra met als doel elkaar te versterken in de markt en
samen de branche op een hoger plan te tillen. Beiden doen waar men goed in is en zo het
leerpotentieel optimaal benutten. Samenwerken voor gekwalificeerde arbeid en toekomstbestendig
vakmanschap om meer vacatures te creëren tegen concurrerende prijzen. Er zijn diverse
samenwerkingsmogelijkheden die per opleidingsbedrijf kunnen verschillen. In alle gevallen biedt

jongeren groepsdoorbrekend ervaringen opdoen, coaching, training of modules afnemen bij elkaar.
MaatwerQ academie BinQ zal in 2013 tevens midweek verblijfsmogelijkheden bieden voor jongeren
die toe zijn aan (meer) zelfstandigheid, maar (nog) ondersteuning nodig hebben om zich op dit
levensdomein te kunnen redden. Een dergelijk geïntegreerd aanbod kan de slagingskans van

Leerwerkprojecten

BinQ (zij) instroom-, doorstroom en uitstroommogelijkheden voor de reguliere opleiding. Ook kunnen

MaatwerQ

kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten.

‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

Achtergrond en Informatie

Projecten zoals BinQ kunnen met hun investering in mensen, serieus bijdragen aan
toekomstbestendig maatwerk en de benodigde bundeling van krachten; delen is vermenigvuldigen

SBB Kenniscentrum Fundeon
Fundeon is het kennis- en adviescentrum voor het opleiden en ontwikkelen van personeel in de
bouw- en infrasector. ROC’s, opleidingsbedrijven, erkende leerbedrijven en Fundeon werken samen
aan een krachtige leeromgeving in de bouw- en infrasector. De leermeester van het leerbedrijf, de
instructeur van het opleidingsbedrijf en de docent van het ROC werken nauw met elkaar samen om
de leerling op te leiden tot een vakkundige vakkracht. Fundeon ondersteunt deze opleiders hierbij.
* Bij het erkend leerbedrijf zorgt de leermeester voor de dagelijkse begeleiding én de beoordeling van
de leerling. De leermeester draagt zijn vakkennis en -vaardigheden over aan de leerling. De
leermeester beoordeelt praktijktoetsen, geeft periodieke beoordelingen en bespreekt deze met de
leerling.
* De leerling is vaak in dienst van een opleidingsbedrijf. Bij BinQ is dat niet zo en komen de jongeren
in dienst van de werkgever of MaatwerQ. Het opleidingsbedrijf (hier: MaatwerQ academie BinQ) zorgt
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voor een leerplek bij erkende leerbedrijven en begeleidt de leerling in de beroepspraktijk, op maat.
* Het ROC is eindverantwoordelijk voor de totale opleiding en geeft het diploma af. De docent van het
ROC begeleidt en coached de leerling tijdens de opleiding. Hij voert reflectiegesprekken met de
leerling en vult regelmatig een periodieke beoordeling in. De docent leert de leerling de theorie van
het vak en neemt theorietoetsen af.
* Fundeon erkent en ondersteunt leerbedrijven en opleidingsbedrijven. Adviseurs van Fundeon geven
scholing en nascholing aan leermeesters en instructeurs. In samenwerking met het Onderwijsplatform

onderwijsproducten ter ondersteuning van het leerproces van de leerling. ROC’s, opleidingsbedrijven,
erkende leerbedrijven en Fundeon werken samen aan een krachtige leeromgeving in de bouw- en
infrasector. De leerling staat in deze omgeving centraal. Theorie en praktijk sluiten op elkaar aan. De
mbo-opleidingen in de bouw en infra hangen met elkaar samen. Deze samenhang komt naar voren in

Leerwerkprojecten

Bouw en Infra ontwikkelt en levert Fundeon leermiddelen, examineringsproducten en

de kwalificatiestructuur die Fundeon, in samenwerking met de bouw- en infrasector en het onderwijs

maar heeft Fundeon in opdracht van de sector wel vastgesteld wat een beoefenaar van dat beroep
moet kennen en kunnen. De bedrijfstak kwalificatiestructuur geeft een overzicht van al deze
beroepen. De advieskaarten cao bouw en infra geven per opleiding inzicht in welke onderwijs- en
‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

MaatwerQ

maakt en verder ontwikkelt. Voor een aantal beroepen in de sector is geen officiële mbo-opleiding,

Achtergrond en Informatie

examenproducten nodig zijn en hoe deze toegepast moeten worden. Door het gebruik van de
advieskaarten kunnen opleiders beroeps- en diplomagericht werken met de leermiddelen die
beschikbaar zijn. Op de advieskaarten staat ook hoe de onderwijsproducten gebruikt kunnen
worden.. De advieskaart kan gebruikt worden in combinatie met een toetsplan voor theorietoetsen.
Voor opleidingen van niveau 1 tot en met 3 is gebruik van de trajectmap met praktijk- en
tekentoetsen, ook noodzakelijk.

Projecten zoals BinQ kunnen serieus bijdragen aan de uitbouw en verdieping van opleidings- en
erkenningscriteria voor de branche, die de proef van de toekomst kunnen doorstaan.

BinQ vakopleiding met drie pijlers
De drie pijlers van de opleiding zijn:
1. Het reguliere aanbod vanuit de praktijk, door een vakbekwame docent en digitale leeromgeving.
2. Aanvullende praktijkmodules, met nieuwe technieken en materialen, door eigen vakmensen.
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3. De individuele ‘verdieping’ en het aanbod leren en sociale vaardigheden met Q-fit door coaches.

Naast het bestaande onderwijsaanbod wordt met behulp van de Q-fit systematiek, voor elke leerling
een individuele leerroute ontwikkeld en uitgevoerd onder begeleiding van een regisseur en jobcoach.
Bij BinQ wordt inter- en transdisciplinair samengewerkt met alle betrokkenen. Hierbij is de Q-fit
methodiek de rode draad in het arrangement, aanpak en begeleiding. Bij aanvang van het
leertraject wordt voor een jongere , na de beeldvorming, een perspectief gesteld en wordt gewerkt
aan het realiseren ervan middels persoonlijke werkdoelen. De coach is verantwoordelijk voor het

leermeester en andere betrokkenen uit het bedrijf.

Funderen en Leren met ‘coaching on the job’
‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

MaatwerQ

onderhoudt waar nodig contact met de thuissituatie, trajectbegeleiders, de docent van het ROC,

Leerwerkprojecten

plan en beheert deze. De coach onderhoudt eveneens contacten met de leerling. De regisseur

Achtergrond en Informatie

De leerroutecoach is intermediair tussen primair betrokkenen en biedt methodische leerervaringen in
de alledaagse werkpraktijk. Leerlingen worden zo bekwamer gemaakt in hun persoonlijk
functioneren, in hun omgang met collega’s en ze leren met een intrinsieke motivatie, om te voldoen
aan de eisen van het vak. In het leerwerktraject gaan leerling, leermeester, collega’s en coach
gelijkwaardig aan elkaar, in dialoog. Daarbij mag iedereen leren. Dat leren zit op het snijvlak van wat
iemand wel weet of kan en net niet weet of kan en dit vraagt om ruimte in het primair proces . Als je
leren zo in de dagelijkse praktijk integreert, worden mensen vaardiger in de beoogde manier van
werken en hun passie wordt optimaal benut en aangesproken. Er wordt aangesloten bij de huidige
situatie van leerlingen of het team en van daaruit wordt een brug geslagen naar een nieuwe,
gewenste situatie. Leerlingen en team worden in hun dagelijkse werk als het ware in beweging
gebracht. De manier waarop, kan verschillen per situatie en per persoon. Tijdens de hoorzitting van
de Wet werken naar Vermogen in politiek Den Haag (maart 2012), kwam naar voren dat het al dan
niet slagen van leerwerkprojecten valt of staat met de concrete begeleiding op de werkvloer.
BinQ zet hierop in, licht waar het kan en zwaar waar het nodig is. Het concept gaat uit van een
ingebouwde fasering: van ‘samen in veiligheid’ naar ‘zelfstandig in de werkelijkheid’. Niet de
algemene schoolse structuren bepalen de mijlpalen hierin, maar de voortgang van individuele
processen, binnen de vastgestelde normatieve kaders. De onderliggende kaders voor deze keuzes en
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schakelmomenten zijn ondermeer gebaseerd op de hechtingstheorie, fasen in de sociaal emotionele
ontwikkeling, cognitieve modificeerbaarheid en ontwikkelingstaken voor pubers en adolescenten in
het algemeen. De toevoeging van vrouwelijk personeel aan een echte mannenwereld speelt een
positieve rol in de begeleiding en realiteit van alledag. De begeleiding is daarmee net als de BinQ
formule een uitgebalanceerde mix van ‘zacht en zakelijk’.
De concrete (24 uurs) arrangementen van de leerlingen zijn net als het ondersteuningsplan, het
perspectief en doelen, sturend in het leerproces om gewenste resultaten te behalen: jongeren zijn
zelfstandig en gemotiveerd aan het werk en hebben inzicht in taken en verantwoordelijkheden. Ze

samenwerkingspartners, het bedrijf maar bijvoorbeeld ook aan inspecties en beleidsmakers.

In de begeleiding van leerlingen en het volgen van resultaten optimaliseert het Q-fit systeem de

‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

MaatwerQ

ook gedegen informatie ter verantwoording aan de jongeren zelf, hun familie, belangenbehartigers,
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profiteren merkbaar en blijvend van het geleerde. Het resultaat biedt naast managementinformatie

Achtergrond en Informatie

werkprocessen en wordt het mogelijk gemaakt om gegevens te aggregeren voor beleid en gerichte
preventie op alle niveaus.

MaatwerQ

Leerwerkprojecten
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‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

Achtergrond en Informatie

Leerlingen verblijven in principe twee jaar in een leerwerktraject en vertrekken zonodig met een goed,
op maat gemaakt (24 uurs) arrangement, praktische adviezen en indien de jongere dit wenst, een

Leerwerkprojecten
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handelingswijzer voor de werkgever of collega’s. waar nodig kan de leerling in elke nieuwe situatie zijn

wordt een formele erkenning en certificering beoogd als maatwerQ academie.

‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

MaatwerQ

of haar digitale Q-fit dossier openen en benutten. Met de komst van dit eerste Infra leerwerkproject

Achtergrond en Informatie

BinQ is het voorbeeld voor andere regio’s in de provincie en wil zich als ‘best practice’ ook landelijk
profileren. De pilot moet leiden tot kwalificering, welbevinden èn leerwinst van de deelnemende
leerlingen, duurzame resultaten voor het opleidingsbedrijf en gewilde overname van hen door
werkgevers in de branche.
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Leerwerkproject

BinQ

BinQ is het eerste Infra-GWW leerwerkproject volgens het concept: ‘In beweging voor werQ’.
Vanuit een jarenlange praktijkervaring en anticiperend op de toekomst is het idee in 2010 ontstaan.
Na marktonderzoek (onderwijs, jeugdzorg en arbeidsmarkt) is het plan - inhoudelijk en zakelijkuitgewerkt door de concepthouder. In januari 2011 werd begonnen met het organiseren van
draagvlak en partners. Er ligt nu een geheel uitgewerkt plan klaar voor verdere toepassingen. Het

andere branches tonen belangstelling.

De filosofie

Leerwerkprojecten

BinQ leerwerkproject ging op 1 februari 2012 concreet van start. Diverse werkgevers in de regio en

We gaan ervan uit dat onderwijs gevolgd door werk, een groot goed is voor mensen in het algemeen

ondersteuning (medische - , psychiatrische behandeling, trajectbegeleiding, schuldhulpverlening)
dient een passend leerwerkaanbod overeind te blijven; hulpverlenende interventies mogen het leren

‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

MaatwerQ

en voor jongeren in het bijzonder. Daar waar zij door omstandigheden zijn aangewezen op extra

Achtergrond en Informatie

en werken niet vervangen of in de weg staan. Ze horen zoveel mogelijk in te voegen buiten leerwerktijd. Op weg naar een goede toekomst moeten vragen, kansen, perspectief en talenten van
jongeren uitgangspunt zijn in plaats van: gedrag, problemen, stoornis of diagnose. Jongeren die
geen passend leerwerkaanbod krijgen, wordt de kans op een goede toekomst, ontnomen. De praktijk
leert dat het niet altijd makkelijk is om aan te sluiten bij de vaak complexe leervragen en daar waar
sprake is van extra zorgbehoeften, kan dit leiden tot grote handelingsverlegenheid bij docent,
leermeester, begeleider of collega’s. Met BinQ willen we perspectief bieden voor die jongeren, bij wie
het leren in de praktijk is mislukt en voor wie de kansen ver te zoeken lijken. Leerlingen die
problemen ervaren in het bestaande leerwerksysteem of die op dit moment onvoldoende duurzame
leereffecten bereiken, kwetsbare en risicojongeren dus.

Missie
De missie van BinQ is het verbeteren van de ontwikkeling, levenskwaliteit en leer-werkresultaten van
‘kwetsbare’ jongeren op weg naar zelfstandigheid. Dit kan door een goed leer-werkaanbod, goede
randvoorwaarden en -het op effectieve en efficiënte wijze leveren van- individueel advies,
interventies en coaching van de leerlingen. Vraag vanuit henzelf, ouders, scholen, jeugdzorg en de
branche zijn de actuele legitimatie voor deze missie. BinQ wil model staan voor toekomstige
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projecten, door het positioneren van werkgevers en tevens door jongeren een hoofdrol te geven in
het doorgeven van vakmanschap. Het project wil met Overijssel aan het roer, een voorbeeld zijn voor
andere regio’s en branches ook buiten de provincie.

Werkwijze
Bij BinQ krijgen 12 leerlingen op de leerwerkplek van het bedrijf een vakopleiding aangeboden met 4
dagen praktijk van de leermeester en twee ochtenden theorie van de ROC docent. De belangrijkste
leerplek is de praktijkhal bij het bedrijf. Ook is er een klaslokaal met voor elke leerling een computer.

in het lokaal of op klus (met een praktijkbegeleider). Op het bedrijf worden ook sociale vaardigheden
geleerd en staan rekenen, taal, leren, loopbaan en burgerschap op het programma. Mediërend leren
is de wijze waarop ze toegepast leren ‘in het moment’ en dit wordt net als ‘de groep’ benut als middel
om vorderingen te maken. Een leerroutecoach (HBO) is klantregisseur en coached ‘on the job’. Een

Leerwerkprojecten

De theorie wordt voornamelijk vanuit de praktijk aangeleerd. De jongens werken in groepjes in de hal,

maatwerQ regisseur (HBO + of GW waaronder toegepaste psycholoog) regelt alle overkoepelende

klantadvies- en volgsysteem is de rode draad in de begeleiding en garandeert duurzaam maatwerk.

‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

MaatwerQ

zaken, onderhoudt contacten en stuurt het begeleidingsteam aan. Q-fit het slimme (24 uurs)

Achtergrond en Informatie

BinQ

Open huis januari 2012

MaatwerQ

Leerwerkprojecten
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‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

Achtergrond en Informatie

BinQ

voorlichtingsmiddag januari 2012

2 jarige opleidingsgroep olv docent, leermeester en leerroutecoach De
leermeester vervangt na verloop van tijd de leerroutecoach voor een groot
deel Aanleren en ontwikkelen van vakmanschap en motivatie Het regionale
leerbedrijf is de uitvalsbasis voor de leerlingen Gemeenten en collega bedrijven
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bieden werk tijdens opleidingsperiode Praktijkervaring wordt op verschillende

MaatwerQ

Leerwerkprojecten

(aanvankelijk beschermde) locaties opgedaan

‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

Achtergrond en Informatie

BinQ

Kennismaking en Intake

Tijdens en na de 2 jarige opleiding, stromen de jongeren het reguliere
werkcircuit in Leerlingen die in een aangepast tempo het vak mogen leren
Accent op aanleren van vakmanschap èn sociale competenties
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Maatwerk voor leerlingen en door leerlingen Optimaliseren van het niveau van

MaatwerQ

Leerwerkprojecten

functioneren Elkaar informeren en samenwerken

‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

Achtergrond en Informatie

Spannend en onwennig zo’n start

Aantrekken van goed personeel voor de regionale branche Vasthouden van
goed personeel voor de regionale branche Vakmanschap + voor de toekomst

Nevenfunctie: voorlichtingscentrum met monitoring en doorontwikkeling van
het project regie voor de jongeren zelf naast vakmanschap ook veel leer- en

Leerwerkprojecten
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MaatwerQ

werkplezier!

‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

Achtergrond en Informatie

Het theoretische deel van de opleiding onderbrengen bij een ROC met lessen
bij het leerwerkbedrijf Leren werken volgens de zgn. CO2 ladder en de
laatste milieunormen, en hiermee de instroom te vergemakkelijken.
Voorbereiden op nieuwe technologische ontwikkelingen zodat ze hiermee
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makkelijk in de bedrijfstak kunnen instromen, denk aan gebruik van

MaatwerQ

Leerwerkprojecten

bestratings machines etc.

‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

Achtergrond en Informatie

Zodanig opleiden dat leerlingen volgens de laatste veiligheidseisen (VCA) en
ARBO normen kunnen werken. Praktijkervaring op laten doen in ‘eigen’
projecten verkregen via gemeenten en bedrijven die later jongeren willen
aannemen. Het is belangrijk om met deze ploeg eerst samen aan de slag te
gaan Vanuit een veilig leer- werk klimaat langzaam afbouwen van wij als groep

25

MaatwerQ

Leerwerkprojecten

naar individu in deze groep en daarna individu in een andere groep.

‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

Achtergrond en Informatie

Een goede docent die het vak en jou snapt, die alles rustig uitlegt en ook
gewoon met je meekijkt als je dat wilt.
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Een bekwame en rustige leermeester met goede vakkennis die opgeleid wordt
om deze jongeren op maat te begeleiden. Hier kun je denken aan
straatmakers en GWW werkers die het wat kalmer aan willen doen. Mogelijk

MaatwerQ

Leerwerkprojecten

zou je hierbij gebruik kunnen maken van het loopbaantraject voor de bouw

‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

Achtergrond en Informatie

Projectorganisatie BinQ
Het leerwerkproject BinQ, wordt aanvankelijk geleid vanuit een voorlopige en gelijknamige
projectorganisatie. Op initiatief van de concepthouder is in augustus 2011 een stuurgroep
samengesteld van partners uit de driehoek: werk- jongeren- onderwijs, te weten: Concepthouder,
werkgever Infra GWW, Kennispraktijk zorg en onderwijs en het ROC (augustus 2011). De modelstatus
van BinQ vraagt om een nauwkeurige monitoring door de concepthouder. De interne
trajectbegeleiding wordt de eerste keer daarom uitgevoerd door een regisseur, trainer en coach van
de eigen organisatie. In de toekomst kunnen eveneens functionarissen van andere organisaties
worden ingezet. Met het oog op essentiële randvoorwaarden zoals de benodigde erkenning,
instroom van jongeren en de bestaande geldstroom om hen naar - en in werk te begeleiden, zijn
adviserende en ondersteunende partijen bij het project betrokken. Dit zijn: Het SBB kenniscentrum
voor bouw en infra (september 2011), het UWV (oktober 2011) en een reïntegratiebedrijf
(december 2011). In februari 2012 is een projectteam van start gegaan in de uitvoerende praktijk.

Deelnemers en adviseurs van de BinQ projectorganisatie werken in gezamenlijkheid volgens het
vastgestelde MaatwerQ concept (© Drs. M.H. Nijland). Voor alle betrokken partijen geldt een
samenwerking op basis van vertrouwen en wederzijdse gelijkwaardigheid. Er geldt een onbezoldigde
deelname gedurende de initiatief- en definitiefase van het BinQ modelproject. Vanaf de concrete

Leerwerkprojecten
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start in februari 2012 (en hieraan gerelateerde activiteiten) worden -alle voor het project relevante-

de daadwerkelijke kosten en baten en voor de levensvatbaarheid van deze aanpak. Hierbij is het
eerste jaar relatief duur omdat er nog maar 12 leerlingen zijn. Dit zal in de loop der tijd veranderen.

‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

MaatwerQ

uitgaven en inkomsten opgenomen in de projectbegroting . Dit om een reëel beeld te krijgen van

Achtergrond en Informatie

Opdrachtgever en Probleemeigenaar
De activiteiten van en voor BinQ worden in een keten (o.a. werkgever, onderwijs, deelnemer, coach)
tot stand gebracht. Dit vraagt om een opdrachtgever en probleemhouder. Deze rollen zijn
(voorlopig) toebedeeld aan de concepthouder. In de toekomst wordt dit ondergebracht bij de
organisatie Top Job MaatwerQ.

BinQ organisatie
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In september 2012 is gekozen voor een definitieve status van het project . De werkgever heeft van
het project een formeel bedrijfsonderdeel gemaakt in de vorm van een eigen opleidingsgroep die elk

MaatwerQ

Leerwerkprojecten

half jaar kan worden uitgebreid met nieuwe leerlingen.

‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

Achtergrond en Informatie

Uitdaging
Het BinQ concept is zeer de moeite waard omdat het innovatief is en aansluit bij toekomstige
beleidslijnen van de landelijke politiek, provincies en gemeenten. Werkgevers en jongeren snappen
het en inmiddels blijkt dat het ook werkt en succesvol kan zijn. Het biedt een kant en klaar plan voor
een kostenbesparende aanpak van zowel jeugdzorg als de economische ontwikkeling in de regio’s.
Jongeren krijgen een concreet toekomstperspectief geboden op de arbeidsmarkt. Daarnaast geeft
het een positieve impuls voor het aantrekken van de arbeidsmarkt en aanleveren van goed
geschoolde en gemotiveerde vakmensen. BinQ benut de bestaande, lokale infrastructuur.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een slimme methodiek die door kenners wordt omschreven
als: een interessante aanpak voor de operationele uitwerking van toekomstvisie en -beleid.

Concepthouder Mia Nijland (Orthopedagoog) :
‘Wij richten ons als bruggenbouwers op samenwerking en duurzame resultaten voor jongeren in de
keten zorg -onderwijs- werk. Onze ervaring met de doelgroep jongeren is groot, onze drive om iets
zinnigs voor hen te betekenen nog groter. We willen hen naast begeleiding ook echt perspectief
bieden en krachtig maken; van ‘probleemgeval’ naar gemotiveerd werktalent.
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Toekomstbestendig ondersteunen
In onze Nederlandse hulpverleningscultuur praten we nog steeds liever, dan dat we ‘doen’. Het gekke
is dat jongeren die de hulp nodig hebben, juist vaak liever ‘doen’ dan praten. En als ze willen praten,
doen ze dat liever terwijl ze iets doen. Misschien is het daarom ook wel dat hulpverleners vaker
praten over jongeren dan met hen. Een andere kenmerk van onze hulpverlening is dat het vaker
probleemgestuurd is georganiseerd dan preventief, terwijl onderzoek aantoont dat preventie beter

afhankelijk van hulpverleners. Meerdere mensen staan klaar om te helpen en jongeren zelf worden
onzeker of ongelukkig van alle bemoeienis en (tegenstrijdige) adviezen. Zij hebben behoefte aan een
gewone en meer holistische benadering, met de menselijke maat als richtlijn. Het liefst willen ze
gewoon zijn en niet afwijken van hun leeftijdsgenoten. Ze hebben recht op professioneel advies met

Leerwerkprojecten

en langer werkt. Verder maakt onze gefragmentariseerde en aanbodgerichte hulp, jongeren vaak

een realistische kijk op de situatie van dat moment. Evenzeer hebben ze recht op herevaluatie bij

dit te veranderen moeten vooral (hulpverlenende) volwassenen om hen heen anders gaan denken en
doen.

‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

MaatwerQ

ontwikkeling en groei. Het is een hele opgave om als jongere je verleden of etiket te ontstijgen en om

Achtergrond en Informatie

Een andere kritische noot omtrent professionele ondersteuning van jongeren in school, zorg en
werk, betreft de bureaucratie die maar in stand wordt gehouden. Alles kan en mag. Mia Nijland:
‘Het is onaanvaardbaar dat in ons rijke land zoveel gelden omgaan in overhead en inefficiënte
toepassingen. Met BinQ wordt dit probleem bij de wortel aangepakt. We geven jongeren
begeleiders en werkgevers een sleutel voor nieuwe openingen en oplossingen. Dat dit niet
zonder draagvlak van derden kan, mag duidelijk zijn. Het is de uitdaging om met steun van het Rijk
en de lokale overheden (provincie en gemeenten) twee grote vliegen in één klap te vangen;
herorganiseren van lokale jeugdzorg en versterken van de lokale economie’. BinQ wil net als de
provincie excelleren in samenwerking met gemeenten, werkgevers, jongeren en hun
ondersteuners en aantonen dat het anders kan!

De uitdaging van het BinQ project is ook dat het betrokken partijen aanzet tot de benodigde
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herverdeling (lees: ontschotting) van middelen. Niet slechts inspanningsverplichtingen maar juist
ook resultaatverplichtingen verdienen ondersteuning. Daadwerkelijk helpen van jongeren moet
financieel gehonoreerd worden; hen concreet aan werk helpen en concreet begeleiden, hen een
baan bieden en concreet verder helpen. Een project zoals BinQ maakt volledig inzichtelijk met welke
conventies we op dit gebied zijn opgezadeld en welke doorbroken moeten worden met hulp van
instanties die hiervoor geautoriseerd zijn. Een doorbraak is nodig om samen toekomst te kunnen
maken. Niet alleen omdat de regering dit oplegt maar omdat we samen een maatschappelijk

BinQ draagt hieraan bij met een praktisch leerwerkproject dat aansluit bij de gewone

Leerwerkprojecten

probleem dat in de afgelopen jaren is gecreëerd, moeten oplossen.

ontwikkelingstaken van jongeren in die levensfase. Het is vraaggestuurd opgezet en geeft de jongere

MaatwerQ

zelf verantwoordelijkheid en regie over zijn eigen traject met een gefundeerde aanpak en begeleiding.

‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

Achtergrond en Informatie

Aanleiding
We staan aan de vooravond van verschillende grote transities in ons land.(Jeugdzorg, Participatiewet,
WMO, passend onderwijs). Deze moeten onderling worden afgestemd omdat er een grote overlap
zit tussen gebruikers van deze voorzieningen. Het BinQ project kan hierbij van dienst zijn. Er zijn veel
nieuwe banen nodig voor minder geld. Bij BinQ worden relatief ‘goedkope’ jongeren opgeleid voor
een volwaardige plek op de arbeidsmarkt. Gebruikmakend van ervaringen tot nu toe, moeten we nu
anticiperen op de toekomst en moeten landelijk en lokaal keuzes worden gemaakt. Conventies
moeten doorbroken en de eerste muren geslecht, om te komen tot de noodzakelijke vernieuwing.
Projecten zoals BinQ bieden een kwaliteitsvolle en efficiënte aanpak en transparantie in
verantwoording van middelen. Het is time to market! Je kunt de tv of radio niet aanzetten of er is
wel nieuws over de wet werken naar vermogen, transitie jeugdzorg, zelfmanagement zorgvragers,
vergrijzing, uitvallers in het VMBO enz. Heel Nederland zit nu vol vragen en het BinQ initiatief is één
van de antwoorden op die vragen. Hoe help je jongeren goed en georganiseerd aan een duurzaam
perspectief op de arbeidsmarkt. De inhoud is sterk en deze kennis moet vanaf nu ook verder het
land in, om zoveel mogelijk jongeren maar ook werkgevers te kunnen helpen.
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Doel
Volgens een vastgesteld concept, opleiden van (risico) jongeren in een krachtige leerwerkomgeving
tot gewilde vakmensen infra grond- weg- en waterbouw. Door de combinatie opleiden, coachen en
ondersteunen ‘op maat’ , behalen gemotiveerde jongeren een diploma of startkwalificatie en
hebben ze zicht op een baan. Ze profileren die zich ook op het gebied van veiligheid, nieuwe
technieken en sociale competenties . Tijdens de opleiding wordt toegewerkt naar een duurzaam
resultaat: een goed en passend toekomstperspectief voor de jongeren zelf, hun toekomstige
werkplek en de branche. BinQ beoogt: uitstromen als een ‘gewone’ werknemer zonder stempel en

MaatwerQ

minder werklozen en meer ‘light profile’ vakmensen op de arbeidsmarkt.

Leerwerkprojecten

wil model staan voor vervolgprojecten in andere regio’s en sectoren. Met BinQ wordt gestreefd naar

‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

Achtergrond en Informatie

Doelgroep en afbakening
De jongeren waarvoor BinQ is bedoeld, worden niet geselecteerd op Wajong of andere regelingen,
maar op hun integrale vragen, motivatie en verantwoordelijkheidsgevoel. Het betreft (zij)instromers
met ‘extra’ ondersteuningsvragen. Denk aan ‘thuiszitters’ bij ouders, in jeugd- of gehandicaptenzorg
of zelfstandig wonend. Denk ook aan ‘uitvallers’ uit onderwijs, werkschool- of ander leer/werktraject of arbeidsmarkt. BinQ is ook bedoeld voor ‘uitstromers’ die het in het bestaande
leerwerkcircuit nog (net) niet gaan redden en die gebaat zijn bij een groepsaanbod. Denk aan
uitstromers: VSO, PRO, LWOO, VMBO, MBO en vakopleidingen. In samenwerking met bestaande
vakopleidingen kan een flexibel arrangement op maat worden geboden.
Er zijn meer leerwerk initiatieven voor kwetsbare jongeren in de reguliere praktijk. Voorbeelden van
individueel gerichte projecten zijn: het Borisproject en De Werkschool. BinQ is aanvullend op hen en
maakt in haar strategie en aanpak in de regio, de weg zelfs vrij voor jongeren die zo’n traject kiezen.
Concrete samenwerking met deze initiatieven zou versterkend werken voor alle partijen.
Er zijn ook voorbeelden van projecten in de reguliere werkpraktijk met een groepsgerichte aanpak.
BinQ heeft op dit vlak een aantal duidelijke kenmerken:
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*Het concept gaat uit van vragen van klanten in plaats van aanbod van organisaties of regelingen.
* Het project gaat relatief snel over in handen van de werkgever.
* Het project bevat ambitie, een duurzame leercomponent en blijvend maatwerk door Q-fit.
* Er wordt gewerkt met een goed gebalanceerd team waarvan er altijd 2 of 3 aanwezig zijn.
* De jongeren zelf bouwen vanaf dag 1 mee aan groepscultuur en regels.
* De jongeren leren verantwoordelijkheid te dragen voor organisatie en het verloop van de dag enz.
* Er wordt gebruik gemaakt van de ‘peergroup’ als middel om te leren en ontwikkelen

* Leren leren jongeren

MaatwerQ

* Persoonlijke bekwaamheid jongeren

Leerwerkprojecten

* BinQ voegt in de bestaande lokale infrastructuur en ondersteunt lopende initiatieven

‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

Achtergrond en Informatie

Raming: exploitatie, subsidies en fondsen
* BinQ wil de beoogde uitvoeringsactiviteiten in de exploitatie aanvankelijk gedekt krijgen door
additionele middelen. Dit zijn veelal werkgever- en deelnemer gebonden financieringen in de vorm
van premies en subsidies. De aanvraag ervan raakt de primaire activiteiten van een reïntegratie
bedrijf. Om het wiel niet opnieuw uit te vinden wil de stuurgroep BinQ aansluiten bij werkende en
succesvolle projecten op dit terrein en leren van een aantal vooraanstaande organisaties om de
ervaringen van deze best practices, optimaal te benutten.
* Volgens het concept wordt het aantal leerwerkplekken binnen een bedrijf in de loop der tijd
opgevoerd door het aanbod van (zij) instroom van nieuwe leerlingen. Zodoende kunnen meer
jongeren worden geholpen met dezelfde middelen, hetgeen kostenbesparend is.
* De opschaling van het concept in de regio wordt gestimuleerd volgens een vastgestelde
samenwerkingsformule, waardoor op termijn rendement is te verwachten volgens een transparant
verdienmodel.
* Implementeren van een innovatief concept en project zoals BinQ moet per definitie beroep
kunnen doen op niet-conventionele financieringsbronnen zoals innovatiegelden, omdat het niet
binnen de bestaande regels past. Bestaande geldstromen zijn doorgaans niet bedoeld voor nieuwe
initiatieven of er moeten aanpassingen worden gedaan die het concept onvoldoende tot z’n recht
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laat komen. Voor de start en doorontwikkeling moet het initiatief daarom veel draagvlak krijgen van
een breed netwerk. Samenwerking met andere partijen die hun voordeel kunnen doen met het
concept, is nodig om de kosten te kunnen delen en co-financiering is nodig van belanghebbende
partijen. Denk hierbij aan: het Rijk, provincies, gemeenten, werkgevers- en brancheorganisaties. Er
worden momenteel voor dit type initiatieven diverse regelingen en subsidies beschikbaar gesteld.
Ook zijn er fondsen voor dit soort activiteiten.

Algemeen
* Volgens Biesheuvel worden innovatiegelden makkelijker bereikbaar Minister Verhagen heeft een
innovatiefonds aangekondigd voor het MKB. Daarvoor zou 500 miljoen beschikbaar zijn, tot eind

Leerwerkprojecten

Een greep uit de mogelijkheden

2015.
* Begin februari werd bekend gemaakt dat er 5.000 extra werkervaringsplaatsen komen voor

* Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O) kunnen vanaf 1 mei 2012 subsidie aanvragen voor het
bevorderen van duurzame inzetbaarheid in hun sector.

‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

MaatwerQ

mensen met een arbeidsbeperking.

Achtergrond en Informatie

BinQ projecten zijn sociale en innovatieve projecten voor en door het MKB, inclusief kleinschalige
specialistische beroepen en vakopleidingen voor duurzame inzetbaarheid van kwetsbare jongeren.

Provincie
* De provincie Overijssel wil met een bedrag van 13 miljoen de overdracht van de jeugdzorg aan de
Overijsselse gemeenten faciliteren met als doel een bijdrage te leveren aan de doelstelling dat er op
het moment van overheveling voor kinderen, jongeren en ouders in Overijssel jeugdzorg beschikbaar
is van hoge kwaliteit. Op 1 januari 2015 moet deze overdracht afgerond zijn.
* Onder het motto: ‘Versterken, Vernieuwen en Verbinden’ pakt de provincie de regie van het
regionaal economisch beleid met kracht op. De komende drie jaar is er een investeringsimpuls van
ruim 350 miljoen euro beschikbaar. Versterking van de bouw is één van de aandachtsgebieden. Men
wil innoveren en excelleren en investeren in werk. Bevorderen van de werkgelegenheid staat voorop
en men wil zich inzetten voor een concurrerend vestigings- en ondernemersklimaat, wervend
bedrijvenbeleid en een goede afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Dat de specifieke
aanpak in Twente ook aansluit bij dit beleid, blijkt uit de titel van het door hen gehanteerde
programma: ‘Werkgever op kop’.
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Projecten zoals BinQ sluiten naadloos aan bij beide initiatiefvoorstellen van de provincie.

* De investering in kansen voor ‘kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt’ blijkt ook uit de
stimuleringsregeling het 1000-jongerenplan. Dit is een subsidie van de Provincie Overijssel en de
jeugdzorginstellingen Jarabee (Twente), Trias Jeugdhulp (IJssel-Vecht) en Pactum Jeugd en
Opvoedhulp (Deventer). Werkgevers die werkplekken bieden, ontvangen onder voorwaarden een
vergoeding tot 10 duizend euro voor de begeleiding van een jongere voor de duur van een jaar.

voorwaarden.

- Het bedrijf moet de jongere scholingsmogelijkheden bieden, die leiden tot een beroepskwalificatie
- Het traject duurt minimaal 6 maanden met een gemiddelde werkweek vanaf 20 uur per week.

Leerwerkprojecten

De werkgever van het BinQ leerwerkproject voldoet in principe voor elf jongeren aan de genoemde

- De jongere wordt begeleid door een werkleermeester.
- De werkleermeester en trajectbegeleider werken nauw samen aan (het realiseren van) het trajectplan van de jongere.

- De overeenkomst wordt in overleg met de trajectbegeleider opgesteld.
- Het werkleertraject resulteert in een kwalificatie voor een baan of een reguliere baan.

‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

MaatwerQ

- Het werkleertraject is vastgesteld in een stage-, arbeids- of detacheringsovereenkomst.

Achtergrond en Informatie

Gemeenten
* Gemeenten kunnen een ESF subsidie aanvragen voor initiatieven zoals BinQ in hun gemeente of
voor jongeren uit hun gemeente. Het geld is bestemd voor extra toerusting van personen die niet
gemakkelijk aan werk kunnen komen.
* Het plan ‘IJssel-Vecht voor banen’ van het RPA (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid), wil
stimuleringsgelden voor werkgevers vrijmaken. Werkgevers in deze regio kunnen samen met hun
gemeente een projectvoorstel indienen voor een bijdrage van 10 duizend euro.
* Voor de GWW branche is de aanbestedingsregeling ‘social return on investment’ een prikkel voor
deelname van werkgevers. Het levert punten op en verhoogt de kans op werk.

Situatieschets april 2012
‘Het concept: ‘In beweging voor werQ’ wordt breed gedragen en het

concrete project wordt

toegejuicht door diverse grote spelers uit De Tweede Kamer, ministeries, van provincie en
gemeenten. Het leerwerkproject wordt onderschreven door UWV, reïntegratiebranche,
samenwerkingsverbanden en kenniscentra, De Werkschool, jeugdzorg en onderwijsconsulenten.
Het initiatief wordt op de voet gevolgd door opleidingsbedrijven, werkgevers- en
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brancheorganisaties. Het wordt aanbevolen door pro-actieve lokale werkgevers en op handen
gedragen door de direct betrokken partijen zoals het leerwerkbedrijf, de projectorganisatie, de
ouders en alle ‘leveranciers’ van de jongeren die deelnemen.
Een project zoals BinQ is meer dan weer een aardig initiatief. Het is een optelsom van benodigde
activiteiten die in samenhang met elkaar, landelijk beleid lokaal vorm geven op een manier die te
snappen is voor alle burgers en voor velen van hen uitkomst kan bieden. Het kan grote impact
hebben op de jeugdzorg voor jongeren vanaf 16 jaar en de lokale arbeidsmarkt. De tussentijdse

inhoudelijke formule lijkt te kloppen en succesvol en er is alle reden om door te gaan met dit

MaatwerQ

modelproject.

Leerwerkprojecten

resultaten zijn zeer positief waaraan de jongeren zelf de grootste bijdrage hebben geleverd. De

‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’
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Bijlage 1. Decentralisatie, Economisch herstel & Transitie jeugdzorg voor gemeenten

Gemeenten

Visie

Actief burgerschap en participatiebevordering
Zelfredzaamheid burgers vergroten
Wie kan moet werken
24 uurs regie kind en ouders ism hoofdregisseur

Opdracht

Decentralisatie
Meer verantwoordelijkheid
Realiseren passend onderwijs, kanteling
Jeugdzorg, begeleiding WMO en WwnV

Aanpak

Activerende aanpak
1 regeling en ontschotting
Efficiënt en kostenbesparend
Samenwerken en contracteren dienstverleners

Financieel

Meer werk voor minder geld
16-27 jr > klein budgetveel geld naar SWV

Aandachtsgebieden

Gemeenten

Werkwijze

Oplossing MaatwerQ

Bijdragen aan:
- economisch herstel vanaf de onderkant
- preventieve en kwaliteitsvolle aanpak
- lokale activering keten en arbeidsmarkt
- duurzaam maatwerk
- aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

- arbeidsmarkt centraal en regie
- inbedding in de keten onderwijsarbeidsmarkt-jeugdzorg
- inbedding in lokale en landelijke
infrastructuur
- stimulans voor werkschool

Realiseren
- actief burgerschap
- zelfredzaamheid en zelfmanagement burgers
- preventieve en kwaliteitsvolle aanpak
- inzicht ondersteuningsarrangementen
- 24 uurs regie door of iov gemeente
- jeugdtaken en domein verantwoordelijkheid
- samenwerking en stroomlijnen in de keten

Optimaliseren werkprocessen:
- Gemeenteloket voor advies en toetsing
(jeugd)zorg,welzijn, onderwijs en
arbeidsmarkt
- Primaire en secundaire processen daarna
incl inrichting en monitoring cliëntsysteem

Pilot binnen het gemeentelijk model
- analyse en diagnose regionale situatie totaal
- toepassen van de oplossing
- kwalificeerbaar en kwantificeerbaar maken

Participatie in programma provincie OV
* Versterken, vernieuwen en verbinden’
* ‘Werk op kop’
* Programma Transitie jeugdzorg
* Het 1000 jongerenplan

(BinQ)

Q-fit
(BinQ werksystematiek)

MaatwerQ

Optie

* samenwerking voor burgerschap:
onderwijs en arbeidsmarkt
* samenwerking (ambulante)
ondersteuning jeugdzorg, reïntegratie,
schuldhulp enz
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Aandachtsgebieden
toekomst
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Bijlage 2. Meerwaarde BinQ voor de jongere en de werkgever
Concept BinQ

Betekenis voor de jongere

Meerwaarde voor de werkgever

Verbeteren kwaliteit van bestaan
Duurzame bijdrage aan economisch herstel
Duurzame participatie
Uit overheidsregeling naar eigen salaris
Persoon centraal ipv stempel
Werken aan eigenwaarde
Werken aan autonomie
Werken aan zelfredzaamheid
Zelf verantwoordelijkheid nemen
Ontwikkeling van de maatwerQ academie
Netwerk opbouwen op alle domeinen
Gewoon leren en werken en meedoen
Leren omgaan met beperkingen
Voorbereiding reguliere werkplek
Ontwikkelingsperspectief
Gerichte toekomstkansen
Talent en capaciteiten vertrekpunt
Gerichte toekomstkansen
Maatwerk waar nodig
Mogelijkheden 24 uurs aandacht
Efficiënte aanpak
Kwaliteitvol leer- en werkarrangement
Bewaking van leerroute
Voorkomen van misstappen
Motivatie om in een groep te leren
Motivatie om te leren op vakgebied
Motivatie om te leren op persoonlijk vlak
Motivatie om eigen loon te verdienen
Voldoen aan vakeisen qua gezondheid
Doorgroeimogelijkheden
Brede ontwikkelingskansen
Leren vanuit de praktijk
Leren op het moment zelf
Gemedieerde leerervaringen
Coaching on the job
Werken aan vakmanschap
Werken aan leerwinst
Werken aan persoonlijk functioneren
Samen sterk in een nieuwe omgeving
Vaste jaargroep
Ondersteuning op maat
Gezonde uitwisseling peergroup
Stimuleren teamwork
Elkaar accepteren
Elkaar versterken
Samen verantwoordelijk
Samen leren werken
Samen in een nieuwe levensfase
Samen in een nieuwe omgeving
(mediërend) Leren leren
Sociale vaardigheden

MVO in de praktijk – people
Social return on investment
Duurzaam investeren
MVO
Bedrijfscultuur en Positief imago

(Borging in Q-fit)

Burgerschap en Participatie

Systematische sturing

Methodische aanpak

Instapvoorwaarden

Ontwikkeling en ambitie
Optimale leeromgeving

Veilige werkcultuur

Samen leren en werken

ICT toepassingen
Aanpak totaal

Digitale leeromgeving
Digitaal advies en volgsysteem
Rol
Uitstroom zonder stempel

‘Samen leren om te werken en samen werken terwijl je leert’

MVO

Duurzaam investeren
Rendement

Gemotiveerde leerling
Gewild vakman
Gewilde collega
Preventie ziekteverzuim
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Optimale inzet

Leerling ontwikkelt werkinzicht
Leerwinst lange termijn
Duurzaam investeren
Resultaten meetbaar

Teamwork
Rendement
Goede werksfeer
Efficiënt werken
Rendement
Gezonde bedrijfscultuur

Duurzame leerwinst
Positieve arbeidshouding
Goede prestaties
Goed werktempo
Meetbaar en efficiënt
Laag afbreukrisico
Goede werknemer

Leerwerkprojecten

Eigen kracht en regie

MaatwerQ

Basispijlers
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Leerwerkprojecten
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© Het is niet toegestaan om op eigen initiatief en zonder toestemming van de concepthouder, het

niet geoorloofd om namen met het Q-label te gebruiken of te kopiëren.
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concept/ de formule/een maatwerQ project in de praktijk of op de markt te brengen. Tevens is het

Bijlage 5. Projectorganisatie BinQ
Projectorganisatie
BinQ

Aandachtsgebied

Stuurgroep (voorlopig)
Augustus 2011

Adviesgroep
december 2011

Projectteam
Januari 2012

Stuurgroep (definitief)
Mei 2012

Stichting MaatwerQ
Mei 2012

Opdracht

Initiëren
Definiëren

Initiëren
Faciliteren
Begeleiden

Adviseren
Faciliteren

Uitvoeren

Begeleiden
Faciliteren
Monitoren

Monitoren
Opschalen formule

Concepthouder

Conceptbewaking

Projectadviseur

-

-

Orthopedagoog
Projectadviseur (secretaris)

Projectadviseur (secretaris)

Werkgever

Beroepsbekwaamheid
- leren werken hal
- leren werken praktijk
ARBO+ Nieuwe technieken

Projectleider (voorzitter)

Adviseur branche

Projectleider
Leermeester

Coördinator P&O
Projectleider (voorzitter)

Landelijk vertegenwoordiger

Jongeren

Persoonlijke bekwaamheid:
- Mediërend leren
- SOVA
- Coaching
24 uurs regie jongere
Leerwinst

Psycholoog

Deelnemer BinQ

Beg. leren leren
SOVA trainer
Meewerkend coach
assistent coach

Psycholoog

“

Onderwijs

Beroepsbekwaamheid
(theorie GWW werk 2)
Leerwinst
Competenties
Leren. Loopbaan,
Burgerschap
Rekenen en Taal
ARBO

Area manager ROC

Adviseur MBO

Docent Infra GWW

Area manager

“

Erkenning

Formele erkenning
Exameneisen

-

Adviseur SBB

-

-

“

Financiering

Randvoorwaarden

-

UWV

-

-

“

Mantelcontractant
UWV

Randvoorwaarden

-

Adviseur
Reïntegratie bedrijf

-

-

“

Innovatie

Randvoorwaarden

-

Adviseur innovatie

-

“

Achtergrond en Informatie

Martktonderzoek
Idee & Concept
Initiatieffase + briefing
2010 - 2011

MaatwerQ Hoofdpilot
modelproject BinQ
GWW Infra

MaatwerQ
modelproject TanQ
Transport & Logistiek

MaatwerQ
BinQ 2

MaawerQ
modelproject BlinQ
Schoonmaak

MaatwerQ
modelproject No
Beveiliging

RisQ

BinQ
verkenning en
definitiefase

Voorlopige Stuurgroep BinQ
(augustus 2011)
Concepthouder
Jongeren

2011

Werkgever Onderwijs
Stuurgroep BinQ
(april 2012)

Jongeren
Onderwijs

Projectcontract
Start
uitvoeringsfase
februari 2012

Stichting MaatwerQ
Stuurgroep
2012

Resultaten +
Borging
2012 - 2013

TanQ
verkenning en
definitiefase

Projectcontact
Start
uitvoeringsfase
september 2012

Projectcontract
Start
uitvoeringsfase
september 2012

BlinQ
verkenning en
definitiefase

No RisQ
verkenning en
definitiefase

Resultaten +
Borging
2012 - 2013

Resultaten +
Borging
2012 - 2013

Projectcontract
Start
uitvoeringsfase
februari 2013

Projectcontract
Start
uitvoeringsfase
februari 2013

Resultaten +
Borging
2013 - 2014

Resultaten +
Borging
2013 - 2014

Concepthouder
Werkgevers
Deelnemers & Q-fit
Deelnemers &
Talentcoaching
Onderwijs & SBB
UWV
Poliitiek &
Gemeenten

Afrondingsfase
Doorontwikkeling
branche
2013 - 2014

Afrondingsfase
Doorontwikkeling
branche

Bijlage 6. Opschalen BinQ formule.
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Afrondingsfase
Doorontwikkeling

Afrondingsfase

Afrondingsfase

Doorontwikkeling
bramche

Doorontwikkeling
branche
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Werkgever

MaatwerQ

Concepthouder
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MaatwerQ
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