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Intermediair voor optimale inzetbaarheid op de arbeidsmarkt

Informatiebrochure
❷ Top Job MaatwerQ

voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt
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‘MaatwerQ is een afdeling van Top Job voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en
werkgevers die deze afstand willen helpen verkleinen. MaatwerQ helpt werkzoekenden aan werk, via een
individueel- of groepstraject. Het werkgevergedreven concept: ‘In beweging voor werQ’ staat centraal met een
bijpassend(e) werkmodel en - aanpak. MaatwerQ investeert in werk, leren en loopbaanperspectief met het
oude principe ‘leren werken’ in een nieuw jasje gestoken. MaatwerQ is er niet alleen voor werkzoekenden en
werkgevers. Het biedt met name gemeenten tools voor een goede uitvoering van de participatiewet die in
2014 van start zal gaan’. Meer uitgebreide informatie is beschikbaar via: info@topjob.nu

Voor duurzame participatie

Top Job
Werken is leuk! Als je werkt, tel je mee en draag je bij aan een gezonde samenleving. Met een baan
kun je richting geven aan je leven en maak je toekomst voor jezelf. Werken naar vermogen is een
must voor iedereen die dat kan. Top Job helpt hierbij en bevordert optimale inzetbaarheid op de
arbeidsmarkt. Als intermediair *) zijn we dat ene duidelijke aanspreekpunt voor werkgevers en
werkzoekenden. We bieden hen toegang tot een marktplaats voor werk, waar vraag en aanbod bij
elkaar komen. De marktplaats is bedoeld voor vacatures en kandidaten, tijdelijke en vaste banen.
Daarnaast ook voor leerwerkplekken, studentenwerk, bijbaantjes, werkervaringsplaatsen, stages en
vrijwilligerswerk.

Top Job is er voor iedereen die wil werken naar vermogen. Zowel werkzoekenden als werkgevers
kunnen bij ons terecht. Werkgevers voor het plaatsen van vacatures en werkzoekenden voor een top
job. Voor beide partijen zijn er ook mogelijkheden voor advies, begeleiding of andere diensten, die
bijdragen aan een optimale inzet op de arbeidsmarkt. Publieke opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld
gemeenten, UWV, zorgaanbieders en onderwijsorganisaties. Door samenwerking met partners
volgens een vaste formule, heeft Top Job alle diensten voor werkgevers en werknemers onder één
dak. Een one stop shopping concept met ambitie voor een landelijk dekkend aanbod.

*) 16.03.2012 | VNO-NCW en MKB pleiten op 14 maart 2012 in het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer voor
uitvoering WWnV door private intermediairs. Ondernemers hebben behoefte aan één duidelijk aanspreekpunt.
De publieke uitvoering moet ondernemers zoveel als mogelijk vanuit één loket faciliteren zodat zij niet met
allemaal verschillende gemeentelijke loketten te maken krijgen. Gemeenten moeten de re-integratie en
bemiddeling aanbesteden bij private re-integratiebedrijven en intermediairs vanuit een level playing field. De
gemeenten kunnen zich dan richten op het ontzorgen en inzichtelijk maken van het bestand.
Bron: VNO-NCW en MKB Nederland

Voor duurzame participatie
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Top Job Salland
De eerste regio, Top Job Salland, richt zich op de arbeidsmarktregio’s: IJssel- en Vechtstreek (20) en
Stedendriehoek (29). Het regiokantoor van Top Job Salland is gevestigd in Wijhe. Hier is tevens het
Top Job hoofdkantoor. Bij Top Job Salland helpen we concreet bij het vinden van werk in de regio
Salland; we bemiddelen voor vast of tijdelijk werk en matchen vacatures van werkgevers met de
geschikte kandidaat. Bij Top Job Salland gaan we verder dan het vinden of bieden van een baan.
Je vindt bij ons alle hulp die nodig is voor een juiste en blijvende match.
Je (leer)loopbaan tot nu toe en je plannen voor de toekomst (loopbaanperspectief), spelen een grote
rol. Het gaat bij Top Job Salland om functies op alle niveaus, voor jong en oud en voor alle
werkzoekenden: laag- en hooggeschoolden, jonge schoolverlaters maar ook voor (uitgerangeerde)
vakspecialisten. Top Job Salland bemiddelt eveneens voor freelancers en ZZP- ers. Voorwaarde voor
iedereen is: de bereidheid om te investeren in je eigen toekomst met inzet en mentaliteit.
Top Job Salland richt zich op werkgevers en bedrijven in diverse branches, met speciale aandacht
voor de negen zogenaamde topsectoren, die het kabinet in 2012 heeft vastgesteld. Denk
bijvoorbeeld aan: techniek, zorg, ICT en logistiek. De kracht van Top Job Salland zit in de focus op ‘de
vraag’ van werkzoekenden en werkgevers. Centraal staan: intrinsieke motivatie, capaciteiten,
talenten, maar ook drempels of beperkingen. Voor bedrijven kijken we naar: bedrijfsvisie, - cultuur
en -identiteit, we kijken naar scholingskansen, doorgroeimogelijkheden en ook naar team en type
management. Top Job Salland investeert aan de voorkant voor duurzame resultaten aan de
achterkant.

Onze filosofie
De arbeidsmarkt vraagt in toenemende mate om bezinning en aanpassing, zowel van werkgevers als
werknemers. De kans op een vaste baan wordt kleiner en de ‘flexibele schil’ steeds groter. Bedrijven
sluiten en functies vervallen of vernieuwen in een tempo dat nauwelijks te volgen is. De manier
waarop ons arbeidspotentieel wordt benut is vaak ongeoorloofd en brengt veel leed met zich mee.
Teveel mensen verliezen hun baan en daarmee ook hun zelfvertrouwen. Te weinig van hen vinden dit
op eigen houtje terug.

Voor duurzame participatie
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Teveel mensen zijn ontevreden over hun baan en te weinig van hen zetten de stap naar een andere
werkplek. Teveel (jonge) mensen zitten thuis zonder arbeidsperspectief en te weinig van hen
zoeken naar de sleutel voor een top job! Teveel jongeren twijfelen over hun studie- of
beroepskeuze. Te weinig van hen komen tot de kern van hun persoonlijke zoektocht. Welke waarde
kennen we nog toe aan menselijke maatgeving en de rol van personeel, kloppend hart van elke
organisatie?

Missie en doelstelling
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Flexibilisering kan niet zonder investering in mensen en personeelszaken. Top Job Salland wil
bijdragen aan de ommezwaai voor werkend Nederland met een meer menselijke benadering en
aanpak. Wij willen ondanks de eisen van de tijd, blijven meten met de menselijke maat. Wij geloven
in de combinatie van talent herkennen en de juiste baan vinden, in talent benutten en werkplezier
ervaren en in de combi van talent ontwikkelen en toekomstkansen creëren. Deze zaken brengen wij
bij elkaar met als doel matches te realiseren tussen werkzoekenden en werkgevers. We doen dit
transparant en zonder ‘strijkstokacties’.

Onze aanpak
Bij Top Job Salland staan we voor je klaar en doen we moeite om je persoonlijk verder te helpen in je
(verdere) leerloopbaan. Bent u werkgever, dan helpen we u met veel plezier aan de juiste persoon op
de juiste plek. Kandidaten die zich inschrijven bij Top Job Salland gaan in zee met een no nonsens
aanpak van hun loopbaanvragen. We bemiddelen op maat voor een baan en geen vraag is ons
daarbij te gek. Als jij gemotiveerd bent om te werken en open staat voor misschien wel een nieuwe
koers in je leven, dan helpen wij je met plezier en ambitie. Sta je open voor een vorm van
loopbaanbegeleiding, dan denken we ook met je mee over een lange termijnplan. Waar sta je nu en
waar wil je naartoe. Wat is er nodig om daar te komen en hoe kan dat gerealiseerd worden. Wij
breken geen ijzer met handen maar helpen wel om het ijzer te smeden als het heet is.

Voor duurzame participatie

Toegevoegde waarde
* we zijn een klantgestuurde netwerkorganisatie
* we bieden een compleet pakket in de lokale keten van werk
* we zijn er voor werkgever en werknemer
* we spannen ons persoonlijk in voor klanten en matches
* onze lange termijnvisie levert korte termijn resultaten
* we sturen op motivatie, mentaliteit en verantwoordelijkheid
* we zijn toekomstbestendig

* we hebben een werkgevergedreven benadering
* we helpen werkgevers aan SROI verplichtingen te voldoen
* we staan open voor flexibilisering van de arbeidsmarkt
* we helpen het gat dichten tussen onderwijs en arbeidsmarkt
* we anticiperen op vergrijzing en toename werkloosheid
* we spelen in op criminaliteit en uitzichtloosheid onder jongeren
* we helpen bruggen bouwen
* we helpen bij ‘samen leren, samen werken en samen leven’

Voor duurzame participatie

6

Afstand tot de arbeidsmarkt?
Vanuit de afdeling MaatwerQ investeert Top Job Salland in werkzoekenden met een ‘afstand tot de
arbeidsmarkt’. De leerwerkprojecten (1 ) zijn hier een voorbeeld van. Ze worden groepsgewijs
aangeboden en zijn bedoeld voor uitkeringsgerechtigden, uitvallers uit (jeugd)zorg, onderwijs of
sociale werkvoorziening. De leerwerktrajecten (2) zijn geschikt voor doorgroeimogelijkheden, een
tweede carrière of voor jongeren met handige handen die liever werken dan leren.
Bij alle opties wordt gebruik gemaakt van het basisconcept: ‘In beweging voor werQ’.
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Opties

Toelichting

Groepsaanbod

Individueel

1. Leerwerkproject

vakspecifiek (tot 27 jaar)

X

halfjaarlijkse
instroom

meerjarige BBL, BOL of andere opleiding
X

vakspecifiek
korte (vak)training (oa kort cyclisch werk)
2. Leerwerktraject

vakspecifiek

periodieke
instroom

-

vrije instroom

korte (vak)training (oa kort cyclisch werk)

Met vakspecifieke leerwerkpools en banenpools spelen we in op de bereidheid van veel werkgevers
om iets te willen betekenen voor specifieke doelgroepen. Vanuit MaatwerQ worden MVO *1) en
SROI *2) optimaal gerealiseerd. Werkgevers worden ontlast van de rompslomp en krijgen zonodig
jobcoaching ‘in huis’. Ook hier geldt: no-nonsense hulp op maat, met duurzame effecten.

*1) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen *2) Social Return On Investment

Voor duurzame participatie

Het basisconcept
MaatwerQ maakt voor al haar diensten gebruik van het basisconcept ‘In beweging voor werQ’ .
Dit is een samenwerkingsconcept voor de driehoek: arbeidsmarkt - gemeenten - werkzoekenden.
Het helpt werkgevers aan goed personeel, gemeenten aan oplossingen voor lokale werkloosheid en
werkzoekenden aan een baan. Het gaat om werkzoekenden voor wie (leren) werken niet
vanzelfsprekend is. De werkgevergedreven aanpak stelt (leerwerk)bedrijven centraal. Met behulp
van training of opleiding, bieden zij ‘kwetsbare’ werkzoekenden een (leer)werkplek en perspectief
op een baan in de regio. Zonodig wordt een leermeester ingeschakeld en zorgt een ‘interne’
jobcoach voor advies en begeleiding op maat. Voor het trainings- en opleidingsaanbod wordt
samengewerkt met andere werkgevers in de regio, leer- opleidingsbedrijven, vakopleidingen en
ROC’s. Bij MaatwerQ worden ook de traject- en randvoorwaarden geregeld voor werkgever en
werknemer. Van toeleiding naar het juiste traject, tot jobcoaching in de praktijk.
Met hart voor de zaak en kennis van zaken worden werkzoekenden optimaal begeleid en worden
werkzoekenden systematisch klaargestoomd voor de (flexibele schil van de ) arbeidsmarkt.

Integrale aanpak
MaatwerQ hanteert een integrale benadering en - aanpak van de toenemende werkloosheid en
andere arbeidsmarktproblematiek. Daar waar er bij kandidaten vragen zijn op andere leefgebieden
dan werk (zoals wonen, omgaan met vrije tijd of geldzaken) zorgt een hoofdregisseur voor een 24
uurs aanpak op maat. Deze functionaris zorgt er tevens voor dat het aantal betrokken hulpverleners
beperkt is. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een slimme methodiek.
Voor de integrale aanpak zijn gemeenten als lokale partner van groot belang.
Een persoonsgebonden leef- leer- of loopbaanbudget op maat, kan mensen (ook aan de onderkant
van de samenleving) absolute kansen bieden voor duurzaam herstel van hun leefsituatie.

Voor duurzame participatie
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MaatwerQ biedt ook mogelijkheden voor toeleiding naar werk. Hoe deze fase eruit ziet, hangt af
van de persoonlijke situatie van de werkzoekende zoals school- of arbeidsverleden en specifieke
ondersteuningsvragen. Tijdens een toeleidingstraject kan worden uitgezocht welke route gewenst of
noodzakelijk is voor het leer- loopbaanperspectief van de kandidaat. De inhoud en duur van dit
voortraject verschilt per persoon, waarbij financiële voorwaarden van gemeenten of UWV
richtinggevend zijn.
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helpt werkzoekenden:

A. op weg naar een passende (leer)werkplek met perspectief
B. tijdens een leerwerktraject met begeleiding op maat (met 24 uurs mogelijkheden)
C. na het behalen van de startkwalificatie of vakdiploma aan werk (of andere opleiding).

Een MaatwerQ project of - traject is altijd werkgevergedreven en begint structureel met een
gemotiveerde deelnemer die aan de slag wil, aanvankelijk voor een proefperiode van drie maanden.
De deelnemer in kwestie kan vanaf de eerste dag op de loonlijst komen bij Top Job.
Na de proefperiode volgt een gesprek en bij een positieve beoordeling blijft de persoon op de
loonlijst van Top Job, of komt op de loonlijst van de nieuwe werkgever. Een arbeidsovereenkomst
die via MaatwerQ wordt geregeld, duurt minimaal 1 jaar. Bij een opleiding van 2 jaar, geldt die
periode in principe ook voor de duur van de arbeidsovereenkomst.

Voor duurzame participatie

Regeerakkoord ‘Bruggen slaan’
MaatwerQ helpt gemeenten om zich voor te bereiden op de participatiewet (2014) en om deze goed
uit te voeren. Deze wet voegt de Wet werk en bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening (WSW)
en een deel van de Wajong samen en vervangt het wetsvoorstel Werken naar Vermogen (WWnV).


Met ingang van 1-1-2014 wordt de Wajong alleen toegankelijk voor volledig en duurzaam
arbeidsongeschikten; voor de groep ‘niet volledige en duurzame arbeidsongeschikten’ is de
nieuwe participatiewet beschikbaar.



Huidige Wsw’ers en Wajong’ers worden niet herkeurd



De instroom in de sociale werkvoorziening in zijn huidige vorm stopt met ingang van 1
januari 2014.



Gemeenten krijgen binnen de kaders van de participatiewet de ruimte om beschut werk zelf
te organiseren als voorziening. Voor deze nieuwe voorziening beschut werk komen
geleidelijk middelen beschikbaar voor structureel 30.000 plekken, afgestemd op 100% WML.



Het kabinet ontwerpt een quotumregeling voor het in dienst nemen van
arbeidsgehandicapten door grotere werkgevers. Deze regeling wordt vanaf 1 januari 2015 in
zes jaar stapsgewijs ingevoerd. Wanneer een bedrijf niet aan het quotum voldoet volgt een
boete van 5.000 per werkplaats voor een arbeidsgehandicapte. Er komt een uitzondering
voor bedrijven met minder dan 25 werknemers.

Bron: Regeerakoord 'Bruggen slaan' VVD - PvdA
Lees meer: http://www.zorghulpatlas.nl/products/participatiewet-vervangt-wet-werken-naar-vermogen/

Voor duurzame participatie
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Doelgroepen MaatwerQ

16 – 18 jaar

18 – 21 jaar

21 – 27 jaar

27 – 55 jaar

55 +

-

x

x

x

x

( afstand tot de arbeidsmarkt)

(Huidige) groep arbeidsongeschikt
- Wajonguitkering (UWV)

Groep arbeidshandicap (overig)

11
-

x

x

x

x

-

x

x

x

x

-

x/-

x

x

x

-

x

x

x

x

-

-

x

x

x

- WIA: WGA en IVA (UWV)

Groep kort werkloos na baan
- WW (UWV)

Groep bijstand geen werk
- WWB Bijstandsuitkering (Gemeente)

Groep (nieuw) beschut werken
- WSW Participatiewet ( Gemeente)

Groep langdurig werkloos
- WWB (Gemeente)
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Voorbeeld: MaatwerQ - Leerwerkprojecten
Een MaatwerQ leerwerkproject helpt werkgevers aan vakkundige werknemers, opleidingen aan
leerlingen en jongeren aan werk. Het is bedoeld voor jongeren tot 27 jaar, voor wie leren en
werken niet vanzelfsprekend is. Werkgevers bieden kwetsbare jongeren -met behulp van een
(erkend) opleidingsaanbod- een leerwerkplek en perspectief op een baan in de regio. De benodigde
opleiding wordt parttime bij het bedrijf aangeboden, de leermeester leert hen de praktijk en een
‘interne’ jobcoach zorgt voor advies en begeleiding op maat. Voor het opleidingsaanbod wordt
samengewerkt met vakopleidingen en ROC’s. Tijdens de opleidingsperiode krijgt de leerling een
contract bij de werkgever of bij MaatwerQ.
Met de start van een eerste (branche) project in de regio, investeert een werkgever in een ‘going on
business’. In samenwerking met gemeenten (uitvoering participatiewet), transformeert een
projectorganisatie in twee tot vier jaar naar een min of meer zelfstandig bedrijfsonderdeel dat
werknemers genereert zonder stempel en met een optimale prijs-kwaliteit verhouding voor de
lokale arbeidsmarkt. Een MaatwerQ leerwerkproject levert rendement, sociaal-economische winst
en -bij opschaling- een substantiële bijdrage aan duurzame participatie en maatschappelijk welzijn.

Ambitie
In de leerwerkprojecten worden jongeren doelgericht opgeleid tot goede, gemotiveerde vakmensen:
- met een positieve werkhouding
- met een oplossingsgerichte aanpak
- die werk zien liggen en willen aanpakken
- die zelfstandig kunnen werken
- die verantwoordelijkheid nemen.
- die goede en prettige collega’s zijn
- die klantvriendelijk zijn
- die klaar zijn voor de branche
- die klaar zijn voor vast werk maar ook voor de flexibele schil van de arbeidsmarkt

Voor duurzame participatie
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Doelgroep jongeren
16 -27 jarigen met een afstand tot de arbeidsmarkt:
* ‘thuiszittende’ jongeren met de volgende of vergelijkbare achtergrond:
VSO cluster 3 en 4, PRO, LWOO,(V)MBO AKA /niveau 1 met of zonder startkwalificatie
* (potentiële) ‘uitvallers’:
- doorgaans zonder vakdiploma
- met extra ondersteuningsvragen
- die hun eigen loon willen verdienen
- die gemotiveerd zijn om te gaan werken en leren
- die een goed begeleide werkplek nodig hebben
- die baat hebben bij een individuele leerroute

Voor duurzame participatie

13

Initiatieven 2012 -2013
Het eerste leerwerkproject BinQ

(februari 2012)

in de Infra-GWW branche, staat model voor

vervolgprojecten. Na hun proefperiode kregen 11 van de 12 jongeren bij BinQ een baan voor de
verdere duur van de opleiding (1 ½ jaar).
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Er zijn contacten en plannen met andere belangstellende werkgevers en branches waaronder
Transport & Logistiek voor het project TanQ. Dit voorbeeldproject zal in 2013 van start gaan.

Branche

Startdatum

Naam

Status

Plaats

Aantal leerlingen

Banen

11

project
01. Infra GWW

Februari 2012

BinQ -1

BBL niveau 2

Raalte

12

September 2012

BinQ -2

BBL niveau 2

Raalte

2

Februari 2013

BinQ-3

BBL niveau 2

02. Transport & Logistiek 1

Februari 2013

TanQ -1

BBL niveau 1

03. Transport & Logistiek 2

Februari 2013

TrucQ-1

BBL niveau 2

04. Zorg & Welzijn

Q-care

05. Telecom

LinQ

06. Mobiliteit: auto’s

Q-car

07. Mobiliteit: fietsen

BiQe

08. Administratief & Facilitair

DesQ

09. Hospitality
10. Schoonmaak

BlinQ

11. Techniek-installatie

Q-Tech

12. Techniek-wtb

Q-Tech

13. Afval & Milieu

Voor duurzame participatie
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Zwolle

Oriëntatie kansrijke branches 2013-2014
Branche

Startdatum

Naam project

Status

Plaats

Aantal leerlingen

Banen

14. Voeding & Ketens
15. ICT – ontwikkeling
16. ICT - gaming
17. Handel & Verkoop
18. Groen & Milieu
19. Lokaal toerisme
20. Creatief: mode
21. Creatief: design-kunst
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22. Creatief: media

Doelgroep werkgevers
* op zoek naar bekwame en gedreven vakmensen
* gemotiveerd om met de doelgroep aan de slag te gaan
* bereid om te investeren in een toekomstbestendige bedrijfscultuur van ‘samen leren’
* resultaatgericht, bereid tot verandering en gemotiveerd om dit door te voeren
* beschikbaar stellen fte’s: leermeester(s), projectleider en zonodig praktijk- en theorieruimte
* beschikbaar stellen van een leerwerkplek of gebruik maken van detachering
* beschikbaar stellen van een (tijdelijk) dienstverband voor duur van de opleiding of daarna

Motivatie
In de leerwerkprojecten participeren jongeren, onderwijsaanbieders en werkgevers.
Gemeenten zijn belanghebbend gezien hun taken en verantwoordelijkheden voor burgers. Door
partnerschap kunnen ze hun (nieuwe) takenpakket structureren en vorm geven zonder veel
rompslomp. De leerwerkprojecten leveren een maatschappelijke en economische meerwaarde in
één, helemaal als de 24 uurs aanpak door een gemeente wordt onderschreven. Een leerwerkproject
beoogt duurzame resultaten voor leerlingen, arbeidsmarkt en lokale samenleving.
Meedoen betekent toekomstperspectief voor alle betrokkenen.

Voor duurzame participatie

Meedoen wil ook zeggen: ruimte bieden voor de inhaalslag die deelnemers moeten maken, om hun
afstand tot de arbeidsmarkt in te lopen. Samen investeren voor nieuwe kansen.
Voor werkgevers resulteert het uiteindelijk in vakmensen met goede sociale vaardigheden
en de wil om te leren en te werken. Daarnaast zal deelname een positieve invloed hebben op de
gunfactor bij aanbestedingen (SROI), op de bedrijfscultuur en op het bedrijfsrendement.
Onderwijsaanbieders kunnen met hun deelname, bijdragen aan de flexibilisering en verdieping van
het opleidingsstelsel in ons land.
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- voorbeeldproject
‘We gaan ervan uit dat onderwijs gevolgd door werk, een groot goed is voor mensen in het
algemeen en voor jongeren in het bijzonder. Daar waar zij door omstandigheden zijn aangewezen op
extra ondersteuning dient een passend leerwerkaanbod overeind te blijven. Behandeling of andere
interventies mogen ‘leren en werken’ niet vervangen of in de weg staan. 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’.

12 leerlingen krijgen een BBL 2 vakopleiding aangeboden met 4 dagen per week praktijk en één dag
theorie. Tijdens de eerste drie maanden is de praktijkhal bij het bedrijf, de belangrijkste leerplek.
Daarna gaan de jongens de klus op samen met de leermeester of werkbegeleider. Voor de
theoriedag is er een klaslokaal beschikbaar, met voor elke leerling een computer. De theorie wordt
eveneens vanuit de praktijk aangeleerd. De jongens leren daarbij in groepjes in de hal en in de klas.
Er worden sociale vaardigheden geleerd en daarnaast staan rekenen, taal, leren, loopbaan en
burgerschap op het programma.

Voor duurzame participatie

Funderen en Leren
Bij een MaatwerQ leerwerkproject benutten jobcoach en regisseur de alledaagse werkpraktijk om
leerervaringen op te doen. Leerlingen worden zo bekwamer in persoonlijk functioneren, in omgang
met collega’s en ze leren met een intrinsieke motivatie, te voldoen aan de eisen van het vak. Leerling,
leermeester, collega’s en coach gaan gelijkwaardig aan elkaar, in dialoog. Daarbij mag iedereen leren
en dat zit op het snijvlak van wat iemand wel weet of kan en nog niet weet of kan. Een insteek die
vraagt om ruimte in het primaire werkproces . Als je leren zo in de dagelijkse werkpraktijk integreert,
worden mensen vaardiger en wordt hun passie optimaal benut en aangesproken. Het concept is
gefaseerd opgebouwd: van ‘samen in veiligheid’ naar ‘zelfstandig in de werkelijkheid’. Niet alleen de
algemene schoolse structuren bepalen de mijlpalen hierin, maar juist ook de voortgang van
individuele processen.

1. Begeleiden in vakmanschap
- door de leermeester(s) en werkbegeleiders in de praktijk
- door de docent bij de theorie
- door de jobcoach bij aanleren specifieke vaardigheden

2. Begeleiden in persoonlijk functioneren
- sociaal, motivatie, verantwoordelijkheid en werkplezier
- eruit halen wat erin zit is succesvol voor alle partijen
- mogelijkheden, talent en capaciteiten
- extra ondersteuningsvragen die je scherp moet krijgen
- werken aan vertrouwen en dit geven en krijgen
- aanspreken op hun ontwikkelingstaken

3. Begeleiden in mogen en willen leren
- samen leren terwijl je werkt en samen werken terwijl je leert
- leren terplekke van situaties die zich voordoen en hiermee leren omgaan
- leren van elkaar en in dialoog met elkaar.
- het gaat om ontwikkeling en leren in de brede zin van het woord.
- een lerende organisatie zijn: ‘vernieuwen’ van de bedrijfscultuur waarin iedereen mag leren en
ontwikkelen als mens.

Voor duurzame participatie

17

Processchema leerwerkprojecten
Het proces begint met de aanmelding bij Top Job Salland. Na de toewijzing tot de MaatwerQ
afdeling worden de vragen en wensen van de kandidaat in kaart gebracht.
A. Checkpunt leerwerkpool
Dit is het digitale aanmeldingspunt van Top Job voor ‘kwetsbare’ jongeren op zoek naar een
leerwerkplek. Een jongere kan zich oriënteren op een passend leerwerkproject. Het kan gaan om
een individueel gericht traject of een groepsproject zoals BinQ. Bij het checkpunt vindt de toeleiding
naar een leerwerplek plaats, aan de hand van beschikbare bedrijfs- en functieprofielen van
werkgevers (Top Job). Om deze profielen te kunnen matchen met het persoonlijk profiel van de
jongere, is nadere kennismaking nodig. Hiervoor maakt de jongere een afspraak met de regisseur.
Met behulp van de Q-fit systematiek voor leerwerkprojecten wordt het persoonlijk ‘zoekprofiel’
aangemaakt.
* onderzoek en analyse van arbeidsmarktperspectief voor de jongere
(ervaringen, interesses, kennis en capaciteiten, beperkingen)
* vaststellen van extra ondersteuningsvragen
Samen met de jongere wordt vervolgens gekeken naar de mogelijkheden in de regio.

B. Plaatsing en proefperiode
Als een passende leerwerkplek beschikbaar is, wordt met de betreffende werkgever een
sollicitatiegesprek geregeld. Bij een positief resultaat wordt de jongere geplaatst, waarbij er twee
constructies mogelijk zijn:
1. Jongeren krijgen na een proefperiode van drie maanden een contract aangeboden bij de
werkgever, voor de duur van de opleiding (minimaal 1 jaar).
2. Jongeren krijgen vanaf de eerste dag van het leerwerkproject een contract aangeboden bij
MaatwerQ, voor de duur van 3 maanden (proefperiode).

In beide situaties stelt de regisseur een persoonlijk startplan op voor de proefperiode. Het plan heeft
een contractstatus en wordt ondertekend door de jongere, de werkgever en de (aan het bedrijf
gerelateerde) jobcoach. Vanaf dag 1 wordt intensief getraind in basisberoeps- en sociale
vaardigheden en daarnaast start de vakopleiding. Na drie maanden vindt een evaluatie plaats en
zonodig de loonwaarde bepaling. Bij een positieve beoordeling door alle partijen, krijgt de jongere
een contract voor de verdere duur van de opleiding (en minimaal 1 jaar).

Voor duurzame participatie
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C. Adviespunt
Na het behalen van de startkwalificatie en/ of vakdiploma (max 2 jaar), vervalt de
arbeidsovereenkomst en vindt er bij het adviespunt de werving en selectie plaats voor het vervolg
van de leerloopbaan. (Denk aan een Quick-scan, advies, plan en portfolio).

D. Startpunt banenpool
Op basis van het advies, wordt de jongere vervolgens in principe bij een werkgever geplaatst voor
een tijdelijke of vaste baan. Als er geen vacature is, blijft de werknemer in de database, beschikbaar
voor de arbeidsmarkt. Er kan ook een andere keuze worden gemaakt zoals een andere opleiding.

E. Nazorg
Waar nodig wordt na plaatsing, nazorg op maat geboden.

Parallel aan het leerwerktraject worden vragen of problemen op het gebied van wonen en vrije
tijdsbesteding zonodig aangepakt. Daar waar de gemeente dit ondersteund, wordt eveneens woon
begeleiding geboden en midweek logeermogelijkheden van maandag tot vrijdag.
Tevens is additionele ondersteuning mogelijk op diverse terreinen.

Voor duurzame participatie
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A. Checkpunt leerwerkpool

B. Plaatsing en Proefperiode

* digitale aanmelding jongere bij TJS

1. voor startkwalificatie & werkschoolroute

* kennismaking (en assessment waar nodig)

2. voor startkwalificatie & BBL 1 route

* 'foto' persoonlijke leef- en leersituatie:

3. voor vakdiploma en BBL 1 & BBL 2 route
4. andere optie

verleden - nu - gewenst
* werving & selectie: passende
leerwerkroute
- functieprofiel werkgever, portfolio

* kennismaking en sollicitatie werkgever

- 'toets' begeleidingsvragen en financiën

- stage/proefperiode van 3 maanden

> 'zoek'profiel aanmaken

- evaluatie en besluit doorgaan ja/nee

> mogelijkheden onderzoeken

- loonwaardebepaling UWV / gemeente

C. Adviespunt

B. Jobcoaching en monitoring

Werving en selectie vervolgstappen

Tijdelijk contract voor duur van de opleiding
min 1 jaar

(Assessment) - gesprek en advies voor:
a. plaatsing leerwerkbedrijf

1. bij het leerbedrijf of
2. bij MaatwerQ-flex

of opleidingsbedrijf

3. bij een (opleidings)bedrijf in de branche

b. plaatsing andere werkgever
c. doorleren (en werken)
d. stoppen en andere keuze: school
(of uitkering)

Na het behalen startkwalificatie
of vakdiploma
en bij einde contractperiode naar C.

e. wonen en vrije tijd

D. Startpunt Banenpool (matches database)
a. en b. plaatsing overname werkgever of
opleidingsbedrijf

E. Baan en nazorg
* vakman zonder 'stempel'
* zonodig (nog) met ondersteuning -max 1 jr

a. en b. detacheren
a. en b. uitzenden

* beschikbaar voor de arbeidsmarkt
* klaar voor de branche

c. en d. uitzetten andere route
e.

* start leerwerkproject in de regio

eventueel uitzetten route

Voor duurzame participatie
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Doelgroep op zoek
Instroom richting
arbeidsmarkt

1. Thuis
- leerwerkplek
- reguliere baan
- vrijwilligerswerk
- werkerv.plaats

2. Op school
- stage
- bijbaantje
- studentenwerk
- leerwerkplek
- reguliere baan
3. Reguliere baan
- carrière move
- ontslag
- nieuwe baan
- leerwerkplek
4. Baan WSW
- reguliere baan
- leerwerkplek
5. Dagbesteding
- leerwerkplek
- reguliere baan
Werkzoekenden

Signalering - of
Verwijzingspunt

Directe netwerk
Ouders
Werkgever
Onderwijs
RMC – Consulent
Leerplicht ambt.
Huisarts
Med. specialist
Psychiater
Zorgmakelaar
UWV
Gemeente
werkpunt
Extern adviseur
Stagecoördinator
De Werkschool
Zorgaanbieder
CJG - GGZ - MEE
Opvoedwinkel
Bureau Jeugdzorg
CCE - HALT
Voogd - Politie
Tussenpersoon
Reïntegratiebedrijf

1. Frontoffice
a. Informatie
b. Aanmeldingen
c. Registratie
d. Basis zoekprofiel
e. Offerte & Partner
f. Toewijzing Top Job:
afdeling 1,2,3 of 4

2. Loopbaanadvies
a. Kennismaking - Intake
b. Dossier aanmaken
c. Loopbaangesprek
d. Loopbaantoeleiding
e. Zoekprofiel verfijnen
f. Vaststellen sector - pool
g. Advies
h. Strategie & Afspraken

Opdrachtgever:
Werkzoekende

Ouders
Werkgever
UWV
- werkcoach
- WAJa team
Gemeente
- Jeugdzaken
- WMO
Onderwijs swv
Zorgaanbieder
WSW
Reïntegratie

3. Werkmakelaar
a Toetsen zoekprofiel
b. Sollicitatiegesprek
c. Plaatsingsplan
d. Alternatief plan
e. Advies
f. Strategie & Afspraken

⌂
T
O
E

❷

A
D
V
I
E
S
P
U
N
T

L
E
I

❸
D
I
N
G

M
A
T
C
H

❶ Match

⌂

‘Foto’
Portfolio
CV
Plan

9.Additionele ondersteuning (Q-fit) a. Onderzoek & Assessment

⌂

IRO
e
2
spoor

❸. Jeugd

⌂

⌂❺

Quick scan
Plan

Doorverwijzing
* Werkschool
* Studie

b.Training & Scholing

&
A
D
V
I
E
S
P
U
N
T

❹ Maatschappelijk

❹

7. Loopbaanbegeleiding
a. Loopbaangesprekken
b. Jobcoaching
c. Loopbaanregie
d. Nazorg
8. Backoffice
a. Admin. afronding
b. Dossier sluiten
c. Exitgesprek & feedback
❶

❷ MaatwerQ

&

5. Personeelsdiensten
a. Plaatsen
b. Detacheren
c. Uitzenden
d. Payroll
6. Office: procedure

❶
C
H
E
C
K

4. Office: procedure

Uitzenden
Detacheren
Plaatsen

1. Leerwerkplek BBL
2. Leerwerkplek BOL
3. Reguliere baan
❷

* stagiaire
* vrijwilliger
* werknemer

Payroll

1. Zorg - werkatelier
2. Leerwerkplek
(vrijwillig - training)
3. Leerwerkplek
(BBL+ individueel)
4. Leerwerkplek
(BBL+ groep)

❸
1. Stageplaats
2. Bijbaantje
3. Studentenwerk
4.werkervaringsplek
(stage +)

* Proefplaatsing
(tot 3 mnd)
* Loonwaarde

c. Intervisie & Supervisie d. spec traject

❹
1. Maatsch. Stage
2. Werkervaringsplek
3. Vrijwilligerswerk

Loopbaanperspectief

Loopbaanadviseur (afdeling)
a. Kennismaking /Intake
b. Dossier aanmaken
c. Loopbaangesprek
d. Zoekprofiel verfijnen
e. Vaststellen sector & pool
e. Advies
f. Afspraken

C
H
E
C
K

T
O
E

Leerwerkpool &
Vacatures

⌂

&
A
D
V
I
E
S

Werkmakelaar (match)
a Toetsen zoekprofiel
b. Sollicitatiegesprek
c. Plaatsingsplan
d. Evt alternatief plan
e. Advies
f. Afspraken

❷

L
E
I

⌂
⌂
⌂

D
I
N
G

⌂

Servicebureau
Procedure
contract
a. Uitzenden
b. Detachering
c. Plaatsing
d. Payroll

(
M
A
T
C
H

Uitzenden
Detacheren
Plaatsen
Payroll

Ondersteuning duur van het traject
a. Loopbaanbegeleiding
b. Loopbaanregie
c. Jobcoaching

Proef
3 mnd

⌂ leerbedrijf
certificaat

Proef
3 mnd

&

⌂

leerbedrijf

startkwalificatie

⌂ DA

Proef
3 mnd

V
❷ MaatwerQ
I
E
S

⌂ leerbedrijf
BBL - niveau 1

Proef
3 mnd

Werkmakelaar
a. Toetsing
b. Sollicitatie
c. Plaatsing
d. Alternatief
e. Advies
f. Afspraken

C
H
E
C
K
&
A
D
V
I
E
S

IRO

Profiel
bedrijf
functie
project

Quick scan
Plan

Loonwaarde
Plaatsing

Proef
3 mnd

⌂ leerbedrijf
BBL - niveau 3 (+)

Assessment – Onderzoek – Training

Additionele ondersteuning (Q-fit) - Scholing
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Banenpool &
Vacatures

⌂

⌂

⌂⌂

⌂

⌂

⌂

⌂⌂

⌂

⌂⌂
⌂⌂

Profiel
‘Foto’
Portfolio
CV
Plan

⌂⌂

⌂

⌂ leerbedrijf
BBL - niveau 2

‘Foto’
Portfolio
CV
Plan

Nazorg
a.Loopbaanbegeleiding
b.Loopbaanregie
c. Jobcoaching

bedrijf
functie
* Plaatsen
* Uitzenden
* Detacheren

⌂

‘In beweging voor werQ’
voor duurzame participatie
Werkgevergedreven
initiatieven

→

Stroom 1.
‘Going on’ Leerwerkprojecten

Stroom 2.
Leerwerkproject -traject

Stroom 3.
Leerwerktraject
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Leren om te werken en werken terwijl je leert

Doelgroep

Model
* werk
* begeleiding
* scholing
* perspectief

→

→

Afstand arbeidsmarkt
(Langdurig) werkloos
18 – 27 jaar

Afstand arbeidsmarkt

Afstand arbeidsmarkt

(Langdurig) werkloos

(Langdurig) werkloos incl dossiers handhaving)

18 +

18+

Leren werken 4 dagen per week
3 maanden proeftijd (behoud uitkering)
Arbeidsovereenkomst 0,8 fte:
voor duur van de opleiding (2 jaar)
Zelfstandig werk in team of ploeg
Diverse werkzaamheden

(Leren) werken tot 5 dagen per week
3 maanden proeftijd (behoud uitkering)
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd:
flexibel gemiddeld voor duur van 1 jaar
Zelfstandig werk
Diverse werkzaamheden

(Leren) werken tot 5 dagen per werk
3 maanden proeftijd (behoud uitkering)
Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd:
flexibel gemiddeld voor duur van 1 jaar
Zelfstandig werk in tweetallen
Repeterend e - kort cyclische handelingen

Begeleidend leermeester en - collega
‘Bedrijfgerelateerde’ jobcoach
Regisseur met 24 uurs aanpak waar nodig

Begeleidend collega
Optie: Jobcoach

Begeleidend collega als werkmaat
Optie: Jobcoach

Meerjarige BBL opleiding – 1 dag per week
Groepsaanbod
Halfjaarlijkse instroom (sept-febr)

Trainings- en scholingsmogelijkheden
Groepsaanbod en individueel aanbod
Periodieke instroom

Korte (vakgerichte) training
Groepsaanbod en individueel aanbod
Vrije instroom

Perspectief:
Gediplomeerde beroepskracht
(vakman/-vrouw)
functie met compleet takenpakket
Uitstroom in regionale branche

Perspectief:
Gecertificeerde beroepskracht
(vakman/-vrouw)
functie met (eigen) deeltaken

Perspectief:
Gecertificeerde beroepskracht
(vakman/-vrouw)
functie met eigen deeltaken

Voor duurzame participatie

Opdrachtgever

→

Gemeenten
* Uitstroom ‘risicojongeren’ (preventief!!)
PRO - LWOO VMBO - VSO - MBO

Gemeenten
* Uitstroom ‘risicojongeren’ (preventief!!)
PRO - LWOO VMBO - VSO - MBO

Gemeenten
* Uitstroom ‘risicojongeren’ (preventief!!)
PRO - LWOO VMBO - VSO - MBO

* RMC – uitvallers
* Jeugdzorg – thuiszitters
* Zorgaanbieders - doorstroom
* Burgers nieuw beschut werken
* Burgers WWB t/m 27 jaar

* RMC – uitvallers
* Jeugdzorg – thuiszitters
* Zorgaanbieders - doorstroom
* Burgers nieuw beschut werken
* Burgers WWB t/m 27 jaar

* RMC – uitvallers
* Jeugdzorg – thuiszitters
* Zorgaanbieders - doorstroom
* Burgers nieuw beschut werken
* Burgers WWB t/m 27 jaar

UWV
* Kandidaten Wajong
* Kandidaten WW

UWV
* Kandidaten Wajong
* Kandidaten WW
* Kandidaten WIA (WGA en IVA)

UWV
* Kandidaten Wajong
* Kandidaten WW
* Kandidaten WIA (WGA en IVA)

WSW
* Werknemers uitstroom - doortstroom
* Detachering

WSW
*Werknemers uitstroom - doorstroom
* Detachering

WSW
* Werknemers uitstroom - doorstroom
* Detachering

Kwalificatie werk

Gemiddeld

Laag – Gemiddeld – Hoog

Laag – Gemiddeld

Sector

Divers

Divers

Divers

Good practice 2012

Leerwerkbedrijf BinQ
Infra – GWW

Levensmiddelen

Glasvezel

(intern en partners)

Plannen 2013
(regio IJsselvecht & Stedendriehoek)

Kansrijke initiatieven

Leerwerkbedrijf TanQ
Transport & Logistiek
Leerwerkbedrijf TecQ
Techniek
Divers
De 9 topsectoren

Voor duurzame participatie

Asbestsanering
Sloop
Divers
De 9 topsectorern

Divers
De 9 topsectoren
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