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UWV volgens 
Fred Paling
De nieuwe voorzitter van de 
Raad van Bestuur waarschuwt 
voor te ingewikkelde wet- en 
regelgeving. Die kon zijn doel 
weleens voorbijschieten. Om 
klanten beter te helpen, kondigt 
hij bovendien aan meer te 
willen investeren. Zowel in 
systemen als in medewerkers. 

De robot helpt
Kunstenaar/filosoof/onderzoeker 
Koert van Mensvoort bedenkt 
graag projecten op de grens van 
feit en fictie. Zo verkende hij met 
HUBOT de mogelijkheden van 
robots als hulp op de werkvloer. 
Ook handig voor mensen met een 
beperking. 

Ga ook naar UWVmagazine online
De laatste cijfers en trends op het gebied van sociale 

zekerheid en arbeidsmarkt  De visie van opinion 
makers over actuele thema’s  Spraakmakende 

columns  Overzicht van actuele UWV-publicaties

16 22
Moreel 
ondernemen
Met Social Label zetten 
ontwerpers en ‘moreel 
ondernemers’ Petra Janssen  en 
Simone Kramer onder meer bij 
twaalf sociale werkplaatsen een 
productlijn op. Met design-
spullen. Want waarom 
vogelhuisjes timmeren als je 
ook mooie dingen kunt maken?

26
‘Werkgevers, 
geef ons een 
kans!’
Wajonger Anjo Jol verloor al 
diverse malen zijn baan. Hij past 
met zijn autisme nu eenmaal niet 
in het standaardplaatje dat 
werkgevers hebben van een 
medewerker. Hij pleit voor een 
open blik bij werkgevers. 

15, 25, 32
Een diploma 
Drie jongemannen 
haalden — tegen de 
verwachtingen in — 
een horecadiploma bij 
The Colour Kitchen. 
Nu hebben ze een 
baan. En trots dat ze 
zijn!

Greyston 
Bakery 
De Amerikaanse browniebakkerij 
gebruikt een uniek wervings-
concept: iedereen die een baan 
wil, mag zich inschrijven. Sta je 
boven aan de lijst, dan mag je het 
proberen. Wat je achtergrond ook 
is. Binnenkort komen ze naar 
Nederland.

Het Appeltaart 
Imperium
De beste appeltaarten van 
Haarlem worden gebakken door 
mensen met een arbeidsbeper-
king. Iedereen mag zijn eigen 
taak kiezen, maar er moet wél 
geleverd worden. ‘De samenwer-
king gaat geweldig!’ 

4 128

Hebt u nog geen abonnement op UWVmagazine 
online? Geef u dan nu gratis op via uwv.nl/uwvmagazine.

In het online februarinummer:
Onderzoekscijfers  de arbeidsdeskundige wordt 

steeds deskundiger  meer hulp nodig voor 
werkenden met psychische problemen  Berichten
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Trend: sociale 
coöperaties
Mensen met een uitkering die 
voor zichzelf willen beginnen, 
verenigen zich steeds vaker in 
sociale coöperaties. Zo kunnen 
ze onder vleugels van een 
coöperatie kijken of 
ondernemen iets voor hen is.  

30
10 
The Colour 
Kitchen
Wat ooit begon als een café om 
de verschillende groepen in de 
multiculturele wijk Slotervaart 
te verbinden, groeide uit tot 
een opleidingscentrum voor 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Maar verbinden 
doet The Colour Kitchen nog 
steeds. 
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Geen cv, geen 
sollicitatieprocedure, 

geen vragen. 
Wie boven aan de 

intekenlijst staat, 
krijgt de baan. Zo 

simpel werkt het bij 
Greyston Bakery. De 
Amerikaanse bakkerij 
met de radicaal 

sociale 
wervingswijze 

komt naar Amsterdam. 
Werkt dit systeem 

van ‘open hiring’ ook
 in Nederland?

ESTIENDUIZEND kilo geurige 

brownies rollen elke dag van de 

lopende band van Greyston 

Bakery in Yonkers, New York. 

De chocoladekoekjes worden 

onder meer verwerkt in de ijs-

jes van Ben & Jerry’s en geser-

veerd aan passagiers van Delta Airlines. De goedlo-

pende bakkerij hanteert een unieke manier van 

personeel werven, het zogeheten ‘open hiring’ sys-

teem. Wie bij het bedrijf aan het werk wil, hoeft 

alleen zijn of haar naam op een groot bord in de hal 

te zetten. De eerstvolgende baan die vrijkomt is 

voor de bovenste van de lijst. 

Werkzoekenden hoeven geen cv te overleggen, het 

maakt niet uit of ze een strafblad hebben, in de 

gevangenis hebben gezeten, op straat leven of de 

taal niet spreken, iedereen krijgt een kans. Want: ‘We 

don’t hire people to bake brownies, we bake brow-

nies to hire people’, luidt de bedrijfsslogan. Daarmee 

is de bakkerij na 35 jaar nog steeds trouw aan de filo-

sofie van oprichter Bernie Glassman, een zenboed-

dhist met grote dromen over een inclusieve 

maatschappij.

Serieus bedrijf
Eind 2019 of begin 2020 komt Greyston naar 

Amsterdam om koekjes voor de Ben & Jerry’s 

fabriek in Hellendoorn te bakken. Dat Greyston 

voor de eerste uitbreiding van het bedrijf voor 

Nederland kiest, is bijzonder. Maar de grote vraag is 

natuurlijk of de unieke manier van personeel wer-

ven hier ook werkt. Het lijkt te mooi om waar te zijn. 

Moet je niet op zijn minst ‘fit for the job’ zijn? Nee, 

zegt CEO Mike Brady stellig. ‘Iedereen mag zijn 

naam op de lijst zetten. Als je aan de beurt bent, 

dan word je gebeld. Natuurlijk moet je uitein-

delijk in staat zijn om het werk te doen, 

maar de kans krijgen om je te bewijzen, die 

is echt voor iedereen.’

Hoe vrijblijvend het ook lijkt, van nieuwe 

werknemers wordt wel degelijk iets ver-

wacht. In de eerste maanden moeten ze 

zichzelf bewijzen aan de hand van een 

even streng als simpel puntensysteem. 

Brady legt uit hoe het werkt: ‘Elke keer als je 

op tijd op je werk komt, krijg je één punt, als je 

te laat terugkomt van je lunchpauze krijg je 

aftrek. Pas als je een bepaald aantal punten 

hebt behaald, laten we je los in het bedrijf.’

Het mooie aan dit systeem is dat het helderheid 

schept, stelt Brady. ‘Mensen weten op deze manier 

precies waar ze staan. En wij ook, want wij moeten 

aan het eind van de dag wél gewoon onze pro-

ductie hebben gedraaid. We zijn een serieus 

bedrijf en we hebben die mensen aan de lopende 

band hard nodig.’ 

Waardigheid
Brady wil geen percentages noemen maar hij geeft 

wel toe dat een vrij groot aantal mensen niet 

genoeg punten haalt en dus afvalt. ‘We geven ieder-

een een kans maar we garanderen niemand suc-

ces.’ De kleine wondertjes die zich op de werkvloer 

voltrekken maken veel goed. ‘De blijdschap in de 

ogen van iemand die jarenlang het predicaat 

Dromen van 
een inclusieve 

maatschappij

GREYSTON BAKERY BRENGT UNIEK WERVINGSCONCEPT

Hoofdartikel 
ILLUSTRATIE ERIK KRIEK

TEKST TIJGERBLOEDTEKSTEN/RIVKA GROENIER
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kansloos had, is onbetaalbaar. Dat geeft mij enorm veel 

voldoening.’ Een baan is veel meer dan geld verdienen, 

stelt hij. ‘Het gaat ook om waardigheid, dat je wakker 

wordt in de ochtend en een doel hebt.’

Brady denkt dat het systeem overal kan werken. ‘Dat is 

een van de redenen waarom we het zo spannend vin-

den om naar Amsterdam te komen. In elk land zitten er 

vooroordelen in sollicitatieprocedures, je hebt overal 

mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.’ In de 

basis zal Greyston in Amsterdam hetzelfde systeem han-

teren. ‘Iedereen mag zijn naam op de lijst zetten en we 

stellen geen vragen.’ Op detail wordt de werkwijze wel 

anders ingevuld. ‘Wij geven mensen niet alleen een baan 

maar helpen ze ook om obstakels uit de weg te ruimen 

om succesvol te kunnen zijn in hun werk. In de VS hel-

pen we onze werknemers bijvoorbeeld vaak met huis-

vesting en kinderopvang. In Nederland hebben jullie 

daar al goede ondersteunende systemen voor.’

Brady verwacht dat hier de focus op een andere groep 

werkzoekenden komt te liggen. ‘In Yonkers werken we 

Jena de Wit (UWV): 
‘Een heel mooi 
initiatief’
Jena de Wit van de afdeling Arbeidsmarkt-
informatie en -advies vindt dat Greyston met 
‘open hiring’ een mooi en veelbelovend 
concept naar Nederland brengt. ‘Het biedt 
een kans voor mensen die lang aan de zijlijn 
staan en niet aan het werk komen door een 
gat in hun cv.’

Ze is wel benieuwd hoe het in de praktijk gaat 
uitpakken. ‘Ik kan me voorstellen dat het in 
het begin even een hype is, en dat zich dan 
veel mensen gaan inschrijven die misschien 
ook best via de gewone route een baan 
kunnen vinden. Bijvoorbeeld studenten die 
een bijbaan zoeken. Tegelijkertijd, als de 
wachttijd oploopt, vallen die mensen 
waarschijnlijk af en blijven inderdaad alleen 
die personen over die het echt nodig hebben.’
Ook vraagt ze zich af of het concept geschikt 
is voor alle arbeidsgehandicapten. ‘Omdat 
werkgevers voor die groep toch bepaalde 
faciliteiten moeten bieden, om werken 
mogelijk te maken. Daar zit wellicht een 
verschil in qua regelgeving tussen de VS en 
Nederland.’
Die kanttekeningen daargelaten, denkt De Wit 
dat een bedrijf als Greyston een mooi 
opstapje kan zijn voor veel mensen. ‘Als ze 
daar aan de slag zijn gegaan komen ze in het 
werkritme en doen ze nieuwe vaardigheden 
op. Dat vergroot hun kansen weer op een 
baan na Greyston.’

Het systeem kan mensen met een laag 
opleidingsniveau echt helpen, denkt ze. 
‘Zeker in Amsterdam staan werkgevers in veel 
sectoren te springen om personeel. Vaak 
worden er toch nog specifieke opleidings- of 
ervaringseisen gesteld waardoor veel mensen 
niet in aanmerking komen voor het werk. Als 
je die eisen loslaat, kan dat probleem 
misschien worden opgelost. In dat opzicht is 
het echt een heel mooi initiatief. Ik denk echt 
dat laagopgeleiden, mensen met afstand tot 
de arbeidsmarkt en arbeidsgehandicapten er 
dankbaar gebruik van kunnen maken.’

veel met voormalig gedetineerden. Die doelgroep is in 

Nederland minder relevant, omdat jullie systeem beter is 

ingericht op voorkomen dat mensen in de gevangenis 

belanden.’ Greyston zal zich hier meer richten op vluch-

telingen, verwacht Brady. ‘Die groep worstelt nu met uit-

dagingen op het gebied van werk.’

Het open hiring systeem wordt alleen gebruikt voor werk 

aan de lopende band. Greyston denkt na over een manier 

om het ook op de wat meer gespecialiseerde banen toe te 

passen. Brady: ‘Dan wordt het wel belangrijk om de beno-

digde vaardigheden duidelijk te definiëren.’ Nog steeds 

hoeven sollicitanten geen cv te overleggen, ze moeten 

alleen bewijzen dat ze iets kunnen. ‘In de VS staat bij veel 

vacatures ‘middelbareschooldiploma vereist’. Wat er 

eigenlijk staat is dat je moet kunnen lezen en rekenen en 

over een setje basisvaardigheden moet beschikken.’ Laat 

die diploma-eis dan los, oppert hij. ‘Het maakt niet uit hoe 

je iets hebt geleerd, het gaat erom dat je het kan.’

Niet werken, niet eten
Aan de komst van Greyston naar Nederland is ruim 1,5 

jaar gewerkt. Greyston wordt financieel ondersteund 

door de Start Foundation in Eindhoven. Algemeen direc-

teur Jos Verhoeven gelooft in de bakkerij en het open 

hiring systeem. ‘In Nederland wordt nog te veel op traditi-

onele wijze geworven. Mensen schrijven een briefje met 

een cv eraan geplakt. Dat is de basis voor de eerste selec-

tie. Als dat er niet goed genoeg uitziet, dan val je al af.’

Verhoeven ziet het systeem van de Amerikanen als ‘de 

meest radicale vorm’ van anoniem solliciteren. ‘Je zegt 

tegen mensen: ga maar aan de slag en we zien na verloop 

van tijd wel hoe het gaat, wie je bent en wat je allemaal 

nodig hebt om aan het werk te blijven. In Amerika is dit 

systeem al 35 jaar beproefd. Dan wordt het toch eens tijd 

om te kijken of het ook in Nederland kan.’

Verhoeven durft ‘met enig voorbehoud’ te zeggen van 

wel. ‘We hebben vier lectoren van Nederlandse hbo’s 

naar de VS gestuurd. Specialisten op het terrein van hrm 

en arbeidsrecht, zij hebben het model ontleed en zij kij-

ken nu waarmee we rekening moeten houden bij de tran-

sitie naar het Nederlandse of Europese model. Voorlopig 

ziet dat er goed uit.’ Het wordt hier net even anders, zegt 

Verhoeven. ‘In Amerika betekent niet werken niet eten. In 

Nederland heb je altijd eten, of je nou werkt of niet, dank-

zij ons systeem van uitkeringen. Daar zie ik nog wel wat 

hobbels te nemen. Ik generaliseer een beetje maar het 

uitkeringssysteem heeft mensen toch wat passief 

gemaakt. Dat beseffen we.’

Het puntensysteem wordt ook in de Nederlandse bakke-

rij ingevoerd. ‘De bakkerij opent pas in 2019 of begin 2020 

dus we hebben ruim de tijd om de kinderziektes eruit te 

halen. We gaan pilots draaien bij verschillende soorten 

bedrijven in verschillende regio’s. En met verschillende 

groepen mensen, denk aan vluchtelingen, ex-gedetineer-

den en alleenstaande moeders.’  Meerdere bedrijven 

toonden al interesse voor het systeem. ‘Er klopte zelfs een 

bedrijf bij ons aan met een volledig uitgewerkt plan om 

dit te gaan doen met honderd mensen. Zij willen graag 

dat wij meekijken. Er is kennelijk energie om hiermee aan 

de slag te gaan.’

Welk probleem lost het open hiring systeem volgens 

Verhoeven op? ‘In ons traditionele systeem van werven 

wordt standaard een aantal mensen eruit gewipt van-

wege gaten in het cv. Hoe ga je vijf jaar bajes verklaren? 

Ook mensen met een arbeidshandicap worden nauwe-

lijks uitgenodigd door werkgevers.’

Het is de hoogste tijd om deze mensen te helpen, vindt 

hij. ‘Zolang er 1,3 miljoen mensen langs de kant staan moe-

ten we iets bedenken. Wij hebben de zelfopgelegde taak 

om te zoeken naar vernieuwing, verandering en verbete-

ring.’ Volgens Verhoeven zijn talloze bedrijven geschikt 

voor open hiring. ‘Denk aan catering, de voedselindustrie, 

de logistiek en horeca. In al dat soort branches kun je het 

prima toepassen. Eigenlijk overal waar veel handmatige 

arbeid wordt verricht.’

Doorstromen
De filosofie van Greyston is meer dan een bijzondere wer-

vingsmethode. Werknemers worden op allerlei manieren 

ondersteund om aan het werk te blijven. De bakkerij is 

niet per definitie een eindstation. Je moet alles uit je loop-

baan halen wat erin zit, is de leidraad. Als iemand kwali-

teiten in huis heeft voor een loopbaan buiten Greyston, 

wordt geprobeerd om die persoon door te laten stromen 

buiten het bedrijf. 

Verhoeven vindt dat fantastisch. ‘Het is hoog tijd dat ook 

mensen in de lagere regionen van de arbeidsmarkt extra 

aandacht krijgen. Zij zijn iedere keer het kind van de reke-

ning en inwisselbaar. Greyston laat zien dat het ook 

anders kan.’ 

Succesverhaal 
Dion Drew was jarenlang een draai-
deurcrimineel. Hij besloot zijn oude 
leven achter zich te laten maar kwam 
door zijn gevangenisjaren niet aan de 
bak. Net toen hij overwoog dan maar 
weer het criminele pad op te gaan, 
belde Greyston: hij stond boven aan de 
lijst. Drew pakte deze kans met beide 
handen aan en klom op tot opzichter in 
de bakkerij. Nu is hij een bevlogen 
ambassadeur voor Greyston, die regel-
matig in het openbaar spreekt over de 
wijze waarop het open hiring systeem 
zijn leven veranderde (Dion Drew en 
Mike Brady hebben samen een TED-
talk gegeven die op YouTube te zien is). 

De Amsterdamse 
vestiging
Greyston komt in 2019 of 2020 naar 
Amsterdam, dat is zeker. Waar de bak-
kerij komt is nog niet bekend. Er wordt 
serieus gekeken in West, Zuid-Oost en 
Noord. Half 2018 moet de keuze duide-
lijk worden. Zoals het er nu naar uitziet 
start de bakkerij met ongeveer 60 per-
soneelsleden. De helft van de maxi-
male productie gaat rechtstreeks naar 
de Ben & Jerry’s fabriek in Hellendoorn. 
De hoop is dat er snel andere afnemers 
op de stoep staan zodat de productie 
kan worden opgeschaald. Uiteindelijk 
moet de bakkerij plaats bieden aan 100 
mensen.

‘Het is hoog tijd dat ook 
mensen in de lagere regionen 
van de arbeidsmarkt extra 
aandacht krijgen’

Jos Verhoeven directeur Start Foundation
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Mensen met een arbeidsbeperking 
vinden moeilijk werk en als ze het vinden, 

hebben zij meer problemen om het te 
behouden. Ook Anjo Jol (41) uit Sint 

Pancras gedijt door zijn lichte vorm van 
autisme niet op elke werkplek even 

goed. Hij roept werkgevers en overheid 
op tot minder woorden en meer daden.  

K HEB EEN HEKEL aan het woord arbeidsgehandi-

capte. Als werkgever moet je niet focussen op de 

beperking, je moet juist kijken waar iemands kracht 

ligt. Ieder mens heeft kwaliteiten en talenten, of die 

persoon nou in een rolstoel zit, doof is of niet veel prik-

kels kan hebben. Wat kan iemand voor mijn bedrijf 

betekenen, zó zouden werkgevers moeten denken. 

Hoe schep ik de juiste voorwaarden zodat deze persoon zich 

genoeg op zijn gemak voelt om taken goed uit te voeren?

Op mijn plek
Míjn persoonlijke wens is een baan waar ik kan blijven. Ik heb 

inmiddels zo veel ervaring bij verschillende werkgevers dat ik durf 

te stellen dat ik een harde werker ben, loyaal en wars van blabla. Ik 

heb een werkplek nodig met structuur, duidelijkheid en afgeba-

kende taken. Zoals bij mijn eerste baan, bij PostNL. Na de lts, mts-

bouwkunde en een hbo-propedeuse ging ik daar aan de slag als 

postbode. Eerst als bijbaan, maar ik vond het zo leuk dat ik er ook 

doordeweeks ging werken. Buiten zijn, vrijheid, leuke mensen om 

me heen, ik was er op mijn plek. Totdat het intern begon te romme-

len. De sfeer verslechterde, dus na dik negen jaar stapte ik op. 

Stuurloos
Ik heb daarna op veel plekken gewerkt, maar nooit meer zo lang. Bij 

Corus en bij de Bloedbank moest ik weg vanwege reorganisaties. 

Bij een bedrijf in sportartikelen werd mijn functie opgeheven, bij 

een andere organisatie besloot ik zelf te vertrekken. Daar ging het 

de eerste vijf maanden hartstikke lekker, en toen kwam de klad 

erin. Mijn manager was veel weg, en door mijn autisme heb ik 

moeite met onverwachte situaties. Ik voelde me stuurloos. Daarna 

werkte ik enkele maanden bij UWV als assistent-postkamer-

medewerker. De organisatie paste niet bij mij, ook zij wilden niet 

met me verder. 

Prikkelarm 
Als ik weer op straat sta, kan ik balen, maar ontmoedigd ben ik 

nooit. Ik ga stug door met solliciteren, ben actief op LinkedIn. Ik pak 

mezelf op en ga de boer op. Het niveau van het werk vind ik min-

der belangrijk. Het is belangrijker dat ik me op mijn gemak voel. 

Een prikkelarme werkomgeving met niet te veel afleiding van 

mensen die onverwachts van alles willen, werkt het best. Ik weet 

graag wat er van me wordt verwacht. Bij UWV had ik vijf facilitaire 

collega’s. De een zei: we gaan het zo doen, de ander zei weer iets 

heel anders. Dat komt vast vaak voor, maar ik kan daar niet tegen. 

Meer steun voor ‘doelgroepers’
Bij werkgevers moet de mentaliteit om. Ze zien alleen beperkingen. 

Geef mensen juist een kans en laat zien dat je écht een sociaal 

bedrijf bent. Richt een werkplek goed in. Ontsla iemand die niet 

gedijt niet meteen, kijk eerst eens of deze persoon op een andere 

plek wel functioneert. 

Ik hoop dat werkgevers wakker worden in 2018, want er zitten te 

veel mensen onnodig thuis. Iedereen heeft toch recht op werk? Er 

wordt veel gepraat: banenafspraak zus, honderdduizend banen zo, 

maar er gebéurt te weinig. Kijk beter naar wat bijzondere werkne-

mers nodig hebben. Versimpel de regelgeving, geef ‘doelgroepers’ 

met een WW-indicatie, zoals ik, meer steun bij het zoeken naar 

werk. Nu wordt gedacht: je hebt een WW-uitkering dus je kunt 

jezelf wel redden. Ik zou over dit soort zaken best met mensen van 

UWV in gesprek willen, om te vertellen hoe het in de praktijk werkt. 

Hen vertellen wat ik tegenkom.

Waardering
Mijn motto is ‘keep up the good work’.  Zelf heb ik net weer een 

nieuwe baan. Ik belde een bedrijf dat mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt aanneemt en toevallig hadden ze een vacature voor 

een schoonmaker bij de William Schrikkergroep, een instelling 

voor pleeg-jeugdzorg. Mijn toekomst zie ik positief in. Als ik maar 

het gevoel heb dat ik gewaardeerd word, dat mensen me zien en 

dat wat ik doe ertoe doet, dan ben ik gelukkig.’   

‘Ik hoop dat werkgevers 
wakker worden’

DISCUSSIEER MEE OP
uwv.nl/uwvmagazine

Ervaring
FOTOGRAFIE MART BOUDESTEIN

TEKST TIJGERBLOEDTEKSTEN/

MONIQUE BRANDT
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ERSE CAKE EN CROISSANTS lonken vanaf 

de bar. De heerlijke geur van koffie vult de 

ruimte als de barista het enorme koffieapparaat 

bespeelt. Stoom en de heerlijke geur van verse kof-

fie vullen de ruimte. Jonge mensen zitten aan de 

tafeltjes te overleggen of zijn druk bezig achter de 

laptop. Een gezellig en uitnodigend beeld dat je overal 

in stadscafés tegenkomt. Het verschil is dat hier verhoudingsgewijs 

veel personeel rondloopt. 

Dit is The Colour Kitchen, hier wordt gewerkt met een missie. De 

leerlingen bij The Colour Kitchen hebben een afstand tot de 

arbeidsmarkt om uiteenlopende redenen: van verslavingsproble-

matiek tot detentie, van een laag leervermogen tot problemen 

thuis. Directeur Joske Paumen laat trots zien wat er in het tienjarig 

bestaan van The Colour Kitchen is opgebouwd. Van één restaurant 

in de Amsterdamse buurt Slotervaart naar meerdere openbare 

horecagelegenheden in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven, en 

twintig bedrijfscateringlocaties. Die zijn onder meer bij een aantal 

Rabobank-kantoren, diverse woningbouwverenigingen en andere 

instanties. Paumen: ‘Het merendeel van de mensen die hier rond-

lopen, volgt bij ons een horecaopleiding. Volgend jaar zijn ze gedi-

plomeerd en hebben ze hopelijk een baan. Dat is onze doelstelling. 

Vanuit de gedachte dat we het menselijk kapitaal moeten koeste-

ren, willen we geen talent onbenut laten.’

Tevreden
Het oorspronkelijke idee van The Colour Kitchen is om mensen te 

verbinden, en wat verbroedert meer dan samen eten en drinken? 

Met die gedachte opende The Colour Kitchen in 2007 haar deuren. 

Maar de crisis gooide roet in het eten. De bewoners uit de multicul-

turele wijk Slotervaart kwamen niet binnen om te eten, maar om te 

solliciteren. Paumen: ‘Toen we dat merkten, beseften we dat we het 

anders moesten doen. De insteek werd: samen werken en samen 

leren. Dat zorgt óók voor die verbinding waar wij naar zoeken. 

Bovendien kunnen we nu nog meer doen: gemotiveerde mensen 

een vak leren. Dat was tien jaar geleden nog best uniek. Gelukkig 

zien steeds meer bedrijven en instellingen het maatschappelijk 

belang van zo’n aanpak. Bij ons is iedereen die gemotiveerd is wel-

kom. Twee keer per jaar stromen nieuwe kandidaten in en dan 

leren ze het eerste halfjaar alles van het horecavak, maar ook wat 

het betekent om een goede werknemer te zijn. We leiden ze op tot 

gastheer, barista of chef-kok. Tijdens het tweede deel van de oplei-

ding gaan ze stage lopen bij gevestigde horeca- en cateringbedrij-

ven, denk aan Eurest en Van der Valk. We hopen natuurlijk dat het 

tijdens de stage zó goed gaat, dat ze bij het stagebedrijf kunnen blij-

ven werken. Sommige oud-leerlingen blijven bij ons werken. Zo’n 

tien procent van ons personeel is als leerling begonnen. Als alles 

goed gaat, dan verlaten ze na een jaar The Colour Kitchen met een 

mbo-diploma niveau 1 of 2 op zak en dat biedt – zo laat de praktijk 

zien – goede kansen op de arbeidsmarkt. Wij zijn echt tevreden als 

onze leerlingen structureel aan het werk zijn. Dan is de opzet 

geslaagd.’

Verbinding
Bij de start van het programma organiseert The Colour Kitchen  

een kennismakingsborrel en ter ere van het afstuderen een diner.  

Bij die gelegenheden zijn  er behalve de kandidaten ook ouders, 

verzorgers en begeleiders. Paumen schuift graag aan bij die gele-

genheden: ‘Dat is zo ontroerend. Er zijn mensen bij die hun hele 

leven al te horen hebben gekregen dat ze niets kunnen. En kijk hoe 

succesvol ze hier dan zijn. Familie en begeleiders zijn dan zo trots. 

Ook stagebedrijven, financiers en andere partners van ons zijn  

aanwezig. Het is echt een groot moment. En die zoektocht naar  

verbinding, waar het idee ooit mee begon, zie je op dat moment 

ook tussen leerling en gast. Misschien dat een bankier in eerste 

instantie denkt: moet dat nu? Maar wat begint bij een kom soep, 

kan uitgroeien tot inzicht in en waardering voor waar mensen  

vandaan komen.’   

Meer weten? Kijk op www.thecolourkitchen.com

Werken met
een missie

Geen talent onbenut laten, daar 
draait het om bij The Colour 

Kitchen. Jaarlijks starten hier meer 
dan tweehonderd mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt om het 
horecavak onder de knie te krijgen.

Directeur Joske 
Paumen te midden 
van haar 
medewerkers

Achtergrond
FOTO MARTIN WAALBOER

TEKST ELINE LUBBERTS

DISCUSSIEER MEE OP
uwv.nl/uwvmagazine
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E OPMARS VAN de zelfrijdende auto, dro-

nes die pakketjes bezorgen en steeds 

slimmere robots. De snelle innovatie 

boezemt veel mensen angst in. Worden 

menselijke arbeidskrachten straks 

overbodig? Volgens Koert van 

Mensvoort is die angst onterecht. Nieuwe 

technologie biedt ook kansen, denkt hij. Hij ontwikkelde 

HUBOT, een rondreizende expositie die laat zien welke 

nieuwe beroepen er in de toekomst wellicht mogelijk zijn 

door de samenwerking tussen mens en robot. HUBOT laat 

verschillende beroepen zien die nu nog niet bestaan, zoals 

de verhuizer die met een exoskelet moeiteloos in zijn eentje 

zware meubels tilt, of de blinde verkeersleider, die dankzij 

een pak met sensoren het verkeer in de gaten houdt. Mogelijk 

krijgen ook mensen met een arbeidsbeperking straks nieuwe 

mogelijkheden dankzij robots.  

Hoe realistisch is het dat de beroepen van HUBOT 
er ook echt komen?

‘Bij HUBOT lopen realiteit en fictie door elkaar. Ik wil de 

verbeelding van mensen prikkelen en ze anders laten kij-

ken naar technologie en robotisering. Ik heb bewust 

gekozen voor een mix van meer en minder haalbare toe-

komstvisies. Mijn favoriete beroep is de “shiva fysiothera-

peut”, een fysiotherapeut die niet alleen haar eigen 

armen gebruikt, maar ook vier robotarmen. We hebben 

daar een realistische foto en een video van gemaakt. Als 

je dat ziet, lijkt het net alsof het beroep al bestaat. Dat is 

natuurlijk niet zo, en het is de vraag of het ooit gaat 

gebeuren. 

Een veel realistischer idee is de “focused fabrieksmede-

werker”. Dat wordt nu al toegepast in een fabriek waar 

mensen werken die moeite hebben om mee te komen op 

de arbeidsmarkt. Bij assemblagewerk, bijvoorbeeld het in 

elkaar zetten van een lantaarnpaal, wordt een soort 

bouwpakket geprojecteerd op het object. De medewer-

ker ziet precies welke onderdelen hij moet pakken en in 

welke volgorde.’

Begrijp je de angst van sommige mensen voor 
robotisering en automatisering?

‘Ja, natuurlijk. Als je als 15-jarige mbo ’er leest dat nu 

300.000 jongeren op het mbo worden opgeleid voor een 

baan die in de toekomst niet meer bestaat, dan snap ik 

dat je bezorgd bent. Maar je kunt er ook anders naar kij-

ken. Ruim een eeuw geleden was een groot deel van de 

Nederlandse bevolking boer, nu werkt nog maar 1 op de 

250 Nederlanders in de agrarische sector. Als we dat aan 

onze voorouders hadden verteld, hadden ze zich grote 

zorgen gemaakt over hun toekomst. Zij konden zich geen 

voorstelling maken van de nieuwe beroepen die erbij zijn 

gekomen. We hebben nu cybersecurity specialisten en 

game developers, beroepen die een eeuw geleden nog 

Koert van Mensvoort is filosoof, kunstenaar 
en onderzoeker. Hij maakte een tentoonstelling 
over nieuwe technologie met meer en minder 
waarschijnlijke toekomstvisies. Mens en robot kunnen 
samen nieuwe beroepen mogelijk maken. 

Een fysiotherapeut met

Zes armen
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Interview
FOTO’S NEXT NATURE NETWORK EN FRANK RUITER

TEKST ROB HARTGERS

Over 
HUBOT
HUBOT, het ‘Uitzendbureau voor 
mens en robot’, is een initiatief van 
Next Nature Network (de organisatie 
van Koen van Mensvoort), de 
gemeente Eindhoven en Start 
Foundation. De expositie toont 
zeventien ‘toekomstige beroepen’. 
HUBOT kon tijdens de Dutch 
Design Week worden bezocht in een 
filiaal van de MediaMarkt. Aan de 
expositie ging een ontwerpwedstrijd 
vooraf. De winnaar (bedenker van 
de Focused fabrieksmedewerker) 
kreeg 10.000 euro. Na Eindhoven 
was HUBOT nog te zien in Utrecht 
en Haarlem. 
De tentoonstelling is eventueel te 
huren via Next Nature Network.
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niet bestonden. Het feit dat technologie 

banen weghaalt en banen creëert, is niks 

nieuws.’ 

Bij eerdere technologische revoluties kwamen 
er nieuwe beroepen bij. Er zijn deskundigen die 
beweren dat de huidige ‘digitale revolutie’ 
anders is. Bij de industriële revolutie werd onze 
spierkracht uitbesteed aan machines, nu leven 
we in een tijd waarin ons denken wordt uitbe-
steed aan computers. Wat houden we nog over 
om zelf te doen?

‘Menselijke eigenschappen die een compu-

ter niet kan overnemen. Denk aan empathie, 

dat is nog niet gedigitaliseerd. Hetzelfde geldt 

voor creativiteit en de warmte van menselijk 

contact. Als ik naar een goed restaurant ga, 

wil ik graag door een menselijke ober 

bediend worden. En als ik ziek ben, voel ik 

mij kwetsbaar. Dan heb ik juist behoefte aan 

een mens — iemand die zich in mij kan ver-

plaatsen en die mij aanraakt. Domeinen 

waarin empathie, creativiteit en menselijk 

contact een belangrijke rol spelen, daar ligt 

het werk in de toekomst.’

Vrees je niet dat vooral hoogopgeleiden 
profiteren van robotisering en automatisering?

‘Nou, ik kan me goed voorstellen dat het juist 

heel anders loopt. Misschien gaat een verple-

ger straks wel meer verdienen dan een chi-

rurg, of een ober meer dan een accountant. 

Veel werk van hoogopgeleide specialisten 

kan straks door een robot worden gedaan. 

Dat zie je nu al een beetje gebeuren. Kijk naar 

de huisarts, dat was traditioneel iemand met 

veel autoriteit. Als je ziek was ging je naar de 

huisarts, die vertelde je wat er mis was en wat 

er moest gebeuren. Nu komen mensen met 

uitgeprinte Wikipediapagina’s naar de prak-

tijk. De huisarts heeft daardoor een andere 

rol gekregen, hij is een soort coach 

geworden.’

Eigenlijk moeten we ons dus voortdurend 
afvragen of ons werk niet vertaald kan 
worden naar een algoritme? 

‘Ja, want als je iets doet wat een computer 

ook zou kunnen, dan heb je een probleem.’ 

Dat wat ons tot mens maakt, wordt in de 
toekomst waardevoller?

‘Ik denk het wel, en dat vind ik een heel opti-

mistisch verhaal.’   
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TNO over 
technologie op 
de werkvloer
De opmars van robots en com-
puters op de werkvloer is niet te 
stuiten. Op verzoek van UWV heb-
ben onderzoekers van TNO in kaart 
gebracht wat dit betekent voor de 
arbeidsmarkt in de komende jaren. 
Ze hebben daarbij gekeken naar 
twaalf functies in zes sectoren, uit-
eenlopend van lasser en vrachtwa-
genchauffeur tot aan verkoopmede-
werker en verpleegkundige. Geen 
enkel beroep zal op korte termijn 
geheel verdwijnen, denkt TNO. Wel 
zal het takenpakket veranderen. 
Fysieke en cognitieve taken (het 
denkwerk) worden steeds vaker 
overgenomen door robots en com-
puters. Sociale taken worden juist 
belangrijker, want daar zijn mensen 
nu eenmaal beter in dan computers.  
In sommige gevallen vragen beroe-
pen om een hoger kennisniveau. 
Neem lassers. Het hebben van een 
‘vaste hand’ zal minder belangrijk 
worden als het lassen wordt over-
genomen door een robot, maar er 
is wel behoefte aan mensen die een 
lasrobot kunnen programmeren. 
In andere beroepen zorgt automa-
tisering en robotisering er mogelijk 
voor dat er meer nadruk komt te 
liggen op kerntaken. Voor ver-
koopmedewerkers bijvoorbeeld, 
wordt het contact met klanten 
nog veel belangrijker, want fysieke 
winkels moeten concurreren met 
webwinkels.
Voor alle onderzochte beroepen 
geldt dat het belangrijk is dat werk-
nemers in staat zijn om zich nieuwe 
technologieën eigen te maken. 
Aanpassingsvermogen wordt een 
heel belangrijke vaardigheid in een 
werkomgeving die voortdurend 
verandert. 
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AFGESTUDEERD BIJ 
THE COLOUR KITCHEN
Jeanry Oei (24) haalde 
zijn diploma horeca-assistent 
en werkt nu binnen het 
MetaForum onder Eurest 
op het terrein van de 
Technische Universiteit 
in Eindhoven. 

‘Ik wil nog veel 
meer leren’
‘Ik heb geen doorsnee jeugd gehad. 
Ik ben opgegroeid in Yogyakarta, 
waar mijn vader en moeder een 
hotel hadden. Ik kon op school niet 
goed meekomen en in Indonesië 
is er geen speciaal onderwijs. De 
leraren waren zo streng voor mij 
dat mijn moeder besloot mij van 
school te halen. Ik had een enorme 
leerachterstand toen ik op mijn 

twaalfde naar Nederland kwam. 
Via het speciaal onderwijs ben 
ik op mijn zeventiende bij The 
Colour Kitchen terechtgeko-
men. Het fijne is dat je er in 
je eigen tempo kunt leren 
en een diploma kunt halen. 
Sindsdien werk ik in het 
restaurant binnen de 

Technische Universiteit en 
krijg ik nog jobcoaching van 

The Colour Kitchen, wat me ook 
op de werkplek helpt. Ik maak van 
alles: van hamburgers tot pasta’s, 
maar ook Indonesische gerech-
ten. Ik wil nog veel meer leren. In 
de keuken ben ik gewoon op mijn 
plek.’

‘Bij HUBOT lopen realiteit 
en fictie door elkaar’

Koert van Mensvoort
Dr. ir. Koert van Mensvoort is kunstenaar, 
technoloog en filosoof. Hij is directeur van  
het Next Nature Network in Amsterdam en 
verbonden aan de TU Eindhoven. 

Hij is het meest bekend vanwege zijn Next  
Nature filosofie. Hij is van mening dat onze 
technologische omgeving zo alomtegenwoordig 
wordt, dat we deze als een natuur op zichzelf 
zullen gaan ervaren. Het is zijn doel om onze 
relatie met technologie beter te begrijpen en  
een pad naar de toekomst uit te stippelen dat 
goed is voor de mensheid en voor onze planeet 
als geheel.

Interview 
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Idealistisch&commercieel
De appeltaarten van Het Appeltaart 

Imperium zijn beroemd in Haarlem en omstreken. 
Zelfs de burgemeester van Haarlem smikkelt er 

wekelijks van. Ze worden met veel plezier gebakken 
door mensen met een arbeidsbeperking. 

DISCUSSIEER MEE OP
uwv.nl/uwvmagazine

Reportage
FOTOGRAFIE MARTIN WAALBOER

TEKST ELINE LUBBERTS
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bakken de veertig medewerkers van 

Het Appeltaart Imperium elke week. 

Het Appeltaart Imperium is een van 

de veertig locaties van Roads, een 

instelling die werkt aan sociale parti-

cipatie en re-integratie door middel 

van arbeid en dagbesteding. 

Maartje Verkerk is teammanager bij 

Roads en verantwoordelijk voor de 

bakkerij. ‘Sinds een halfjaar hebben 

we onze eigen bakkerij, compleet met 

winkel, in het centrum van Haarlem 

en we merken direct een groei. 

Voorheen werkten we in gehuurde 

kookstudio’s en dat vroeg om strakke 

planning. Maar hier kunnen we los. 

’s Ochtends draaien we productie en 

bakken we de bestelde taarten.  

’s Middags is er tijd om te experimen-

teren met nieuwe recepten. We zijn zo 

ontzettend blij met onze eigen zaak.’

Samenwerken
Ook de medewerkers zijn maar wat 

trots op hun werk. Niet alleen vrien-

den en familieleden komen hier voor 

hun appeltaarten. Maartje: ‘Klanten 

weten ons goed te vinden en komen 

regelmatig terug. Toen de burgemees-

ter vertelde dat hij elke week de lek-

kerste appeltaart at, barstten we hier 

met z’n allen uit onze voegen van 

trots. Die taart komt van ons!’

Maar het is niet alleen het eindpro-

duct dat Maartje met trots vervuld. 

‘Elke dag werken hier mensen samen 

die allemaal hun rugzak hebben, 

denk aan autisme, ADHD, een psy-

chose of een burn-out. De ziektebeel-

den liggen ver uit elkaar, maar het 

samenwerken gaat geweldig. 

Iedereen heeft een taak, er wordt echt 

iets van ze verwacht. Dat is wat wij 

willen bieden: een zinvolle dagbeste-

ding. En dat is nodig, want we hebben 

een commerciële doelstelling. De 

bestelde taarten moeten geleverd 

worden.’ 

RUIM

APPEL 
TAARTEN

reportage
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‘De ziektebeelden 
verschillen, maar 
samenwerken gaat geweldig’

Talenten 
De mensen die starten bij Het 

Appeltaart Imperium krijgen een ont-

wikkelgesprek met de werkbegelei-

der. Er wordt gekeken naar de talen-

ten, wat iemand graag doet en naar 

punten waaraan gewerkt moet wor-

den. Maartje: ‘Dat is voor iedereen ver-

schillend. Uiteindelijk heeft de cliënt 

de regie, maar we stimuleren wel om 

met die korte- en langetermijndoelen 

aan de slag te gaan.’ Punten waaraan 

gewerkt wordt zijn bijvoorbeeld het 

ontwikkelen van een dag- en nacht-

ritme of omgaan met telefoonangst, 

maar ook uitstromen naar een 

betaalde baan.

Want ook dat laatste is naast de langer 

durende dagopvang een mogelijk-

heid. Maartje: ‘Dan krijgt de medewer-

ker meer verantwoordelijkheden, bij-

voorbeeld inkoop of administratie of 

klanten bezoeken. Vanuit Roads is er 

begeleiding voor een re-integratietra-

ject. Er zijn ook cliënten die jarenlang 

voor Roads werken. Dan is het werk 

een zinvolle dagbesteding. Het 

belangrijkste doel is dan meestal het 

voorkomen van een terugval.’ 

Ambachtelijk
Elke dag begint de groep om half 

negen. De bestellingen zijn binnen en 

iedereen weet hoeveel taarten er 

gebakken moeten worden. Tijdens de 

ochtendbespreking worden de taken 

verdeeld: appels schillen, deeg 

maken, boodschappen doen, poet-

sen, bezorgen met fiets of auto. Veel 

medewerkers kiezen elke dag 

dezelfde klus. 

Iedereen is even belangrijk binnen 

het ambachtelijke bakproces. ‘Ze 

hebben echt respect voor elkaar’, zegt 

Maartje. ‘Er ontstaan vriendschappen 

op de werkvloer en ook onderling 

stimuleren ze elkaar. Dan appen ze 

elkaar als ze het zwaar hebben of om 

te checken of ze nog wel komen 

werken vandaag. Het maakt niet uit 

wat iemand doet, iedereen doet zijn 

stinkende best om zijn steentje bij te 

dragen.’   

reportage
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‘Meer
eenvoud

betere
dienstverlening’

ET VERTREK VAN BESTUURSVOORZIT-

TER Bruno Bruins kwam ook voor Fred 

Paling onverwacht. Graag had hij nog een 

tijdje samen met Bruins en José Lazeroms 

leidinggegeven aan UWV. ‘Over 2,5 jaar zit de 

maximale termijn van tien jaar er voor mij 

op. Ik had deze periode moeiteloos 

samen met hen volgemaakt, we vormden een goed trio en ver-

trouwden elkaar volledig. Maar toen eenmaal duidelijk werd dat 

Bruno minister zou worden, vond ik dat ik voorzitter moest wor-

den. Vorig jaar zijn we gestart met een traject om te komen tot 

een nieuwe visie voor de komende vier jaar. Ik voel mij daar erg 

mee verbonden, dus wil ik graag leidinggeven aan dit traject.’ De 

vraag of hij voorzitter van de Raad van Bestuur wilde worden 

deed zich eerder voor, zes jaar geleden om precies te zijn. Paling: 

‘Het was een merkwaardige periode, de twee andere leden van 

de RvB, onder wie voorzitter Joop Linthorst,  vertrokken, ik bleef 

over als waarnemend voorzitter en tevens enig lid van de RvB. Ik 

heb toen bewust gekozen om Chief Operation Officer (COO) te 

blijven. Waarom? Heel simpel, ik was net begonnen in die functie 

en beleefde ontzettend veel plezier aan het managen van allerlei 

interne processen.’ 

Hoe zien uw dagen eruit sinds u voorzitter bent?
‘Heel erg vol. Tot de zoektocht naar een derde lid van de RvB 

is afgerond, hopelijk nog voor de zomer, vervul ik het voorzit-

terschap naast mijn oude functie als COO. Ik doe dus wat ik al 

deed, plus dan nog allerlei voorzitterstaken, waaronder bij-

voorbeeld het overleg met de OR, het ministerie en met de 

sociale partners. Het is zwaar, ik moet goed op mezelf letten, 

maar tegelijkertijd beleef ik  er ook veel genoegen aan.’

U heeft altijd gewerkt binnen de publieke sector. Is dat een 
bewuste keuze?

‘Zeker, ik zou niet bij een bedrijf kunnen werken dat auto’s 

maakt of wasmiddelen. Het moet te maken hebben met 

publieke dienstverlening en liefst nog in een functie waarin 

ik iets kan betekenen voor mensen die het lastig hebben in 

onze samenleving. Geen idee waarom dat zo is, maar het zat 

er al vroeg in. Ik was goed in sport en mocht dus af en toe bij 

gymles mijn eigen ploegje samenstellen. Als eerste koos ik de 

jongens die normaal altijd als laatste werden gekozen. Als ik 

over 2,5 jaar hier vertrek ben ik nog geen 58 jaar, dus nog lang 

niet aan mijn pensioen toe. Mijn volgende functie zal weer 

iets in de publieke dienstverlening zijn – zorg, onderwijs, werk 

en inkomen, dat is mijn  hoek, daar liggen mijn drijfveren.’

Bent u niet bang dat u als voorzitter van de RvB een te grote 
afstand hebt tot juist die mensen waarvoor u graag iets wilt 
betekenen?

‘Ik hoop van niet. Ik vind dat we bij UWV bij alles wat we doen 

scherp voor ogen moeten houden voor wie we het doen. Met 

die ogen kijk ik naar onze dienstverlening, maar zit ik ook aan 

de overlegtafels. Ik zie dat in de samenleving een groeiende 

tweedeling ontstaat tussen mensen die zichzelf redelijk tot 

goed kunnen redden en mensen voor wie dat minder geldt. 

Fred Paling pleit in zijn 
nieuwjaarsrede voor 
eenvoudiger wet- en regelgeving 
om te voorkomen dat mensen 
die het toch al moeilijk hebben 
nog meer in problemen raken. 
Verder streeft hij naar betere 
dienstverlening en, in het 
verlengde daarvan, meer kennis, 
vrijheid en vertrouwen voor 
medewerkers van UWV.

Interview
ILLUSTRATIE KOOS BREUKEL

TEKST GERT HAGE
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AFGESTUDEERD BIJ 
THE COLOUR KITCHEN 
Wilkins Garcia (21) 
haalde zijn diploma 
horeca-assistent en 
werkt nu in het restaurant 
van het Parktheater in 
Eindhoven. 

‘Hard werken, 
maar wel 
gezellig’
‘Toen ik klaar was met de Praktijk-
school, vonden mijn pleegouders 
me te jong om al te gaan werken. 
Zij hoorden over The Colour Kitchen 
en vonden het wel wat voor mij. 
Ze kregen gelijk. Het leuke van 
The Colour Kitchen is dat je niet 
alleen leert koken en bedienen, 
maar ook leert wat hard werken is. 
Ik weet nog dat ik net begon en 
meehielp met een partijtje voor 
honderd man, dat ik dacht: wauw, 
dit is doorwerken! Maar het is 
ook gezellig en het geeft een 

kick als het klaar is en alles is 
gelukt. Sinds ik mijn diploma 
heb gehaald, werk ik in het 
Parktheater. Ik heb het daar erg 
naar mijn zin. De kaart is er heel 

gevarieerd en wisselt om de drie 
maanden. Nooit saai dus! Ik ben er 
trots op dat ik mijn diploma gehaald 
heb en nu een vaste baan heb. Die 
regelmaat is goed voor mij.’ 



Interview

Fred Paling
Fred Paling werd in 1962 geboren in Den Haag. Hij 

studeerde sociologische economie aan de Erasmus 
Universiteit in Rotterdam en Business Administration 
aan de Newport/Delta University in Utrecht. Daarnaast 
volgde hij verschillende managementopleidingen. 
Hij begon zijn loopbaan in 1986 bij het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Eind 1998 werd hij 
plaatsvervangend directeur Financieel en Personeel 
Beheer op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport. In april 2001 werd hij adjunct-directeur 
Financieel Economische Zaken en Kwaliteit bij de 
uitvoeringsinstelling Cadans, die in 2002 opging in 
UWV. Bij UWV was Fred Paling, voordat hij in 2010 
toetrad tot de Raad van Bestuur, achtereenvolgens 
directeur Uitvoering WW, directeur Uitvoering 
Arbeidsgeschiktheid en directeur van de divisie 
Arbeidsgeschiktheid. Sinds oktober 2017 is hij 
waarnemend voorzitter van de Raad van Bestuur. 
Omdat dit de laatste termijn is voor Fred Paling geldt 
zijn benoeming voor 2,5 jaar. De werving van een 

nieuw bestuurslid is inmiddels in gang gezet. 

Tussen mensen met een rooskleurig toekomstperspectief voor 

zichzelf en hun kinderen, en mensen zonder een dergelijk per-

spectief, zoals mensen met een arbeidshandicap en oudere werk-

lozen. Die kloof wordt nog vergroot doordat de samenleving com-

plexer wordt. We vragen steeds meer van mensen en doen dat 

soms op een manier die voor hen lastig te begrijpen is.’

Paling realiseert zich dat hij als bestuursvoorzitter van UWV 

slechts beperkte invloed heeft op de oplossing van deze grote 

maatschappelijke vraagstukken. Toch wil hij in de komende jaren 

alles in het werk stellen om daar waar het kan een bijdrage te leve-

ren aan het verminderen van de complexiteit van de regelgeving, 

mede omdat juist de toegenomen complexiteit de achterstand ver-

groot van mensen die het toch al moeilijk hebben, met als gevaar, 

waarschuwt hij, ‘dat ze definitief afhaken’. Als voorbeeld haalt hij 

de Participatiewet aan. Na de invoering in 2015 is de wet met de 

beste bedoelingen verschillende keren gewijzigd, met als resultaat 

dat de wet zo complex werd dat burgers en ondernemers moeite 

hebben haar te doorgronden. Paling: ‘Ons voornemen is om bij de 

uitvoeringstoets die voorafgaat aan nieuwe wet- en regelgeving 

nog beter te kijken naar wat de consequenties zijn voor burgers en 

werkgevers. Door de effecten van de wet helder te maken en door 

aan te geven hoe het beter kan, kunnen we politieke processen 

beïnvloeden. Lukt het ons parlement en regering  te overtuigen 

van de – vaak onbedoelde – ongewenste gevolgen van de wet- en 

regelgeving dan is er al een wereld gewonnen.’

Het verminderen van de complexiteit is een zaak van lange adem. 
Wat kunt u op korte termijn doen om te voorkomen dat burgers en 
ondernemers de weg kwijtraken in het doolhof van wetten en regels?

‘Als professionele uitvoeringsorganisatie kunnen we moeilijk zeg-

gen: ‘Die regels zijn mij te ingewikkeld, daar kunnen we niks mee.’ 

Nee, het is onze taak om ons erin te verdiepen en er zo goed moge-

lijk uitvoering aan te geven. Dat betekent – en dan kom ik op wat ik 

zie als mijn tweede missie – dat we moeten investeren in de kunde 

en kennis van onze medewerkers, zodat zij onze klanten goed kun-

nen adviseren. Meer scholing dus. Uit de visiebijeenkomsten die 

we met zo’n 1000 medewerkers hebben gehouden bleek ook dat 

bij onze medewerkers daaraan behoefte bestaat. Tegelijk wezen zij 

ons op een ander aspect wat daarmee samenhangt, namelijk 

ruimte  en vertrouwen om dat te doen wat zij vinden dat het beste 

is. Vertrouwen in hun kennis en vakmanschap betekent tevens dat 

wij niet langer van hen zouden moeten eisen dat alles tot in de 

kleinste details moet worden geregistreerd en verantwoord.’

Krijgt u hiervoor de ruimte van het nieuwe Kabinet?
‘Er is meer aandacht gekomen voor de uitvoering. In zijn eindrap-

port refereerde informateur Tjeenk Willink expliciet aan de groei 

van het aantal regels en hoe burgers daar vaak het slachtoffer van 

worden. En hij is niet de enige die vreest dat aan burgers die min-

der zelfredzaam zijn de samenleving te hoge eisen stelt. Ook de 

WRR heeft daar vorig jaar in een rapport uitvoerig aandacht aan 

besteed. Dus ons idee om te investeren in kennis en kunde ener-

zijds en anderzijds om meer te investeren in deze groep vindt een 

willig oor in Den Haag. In het regeerakkoord is extra geld vrijge-

maakt voor de dienstverlening aan de meest kwetsbare groepen, 

de Wajong en WGA, en voor meer persoonlijke begeleiding van 

onze WW-klanten.’

Over de effectiviteit van intensievere dienstverlening bestaat 
verschil van mening. Volgens sommigen is het weggegooid geld.

‘Het is een onderwerp met veel meningen en weinig feiten. 

Maar uit recent onderzoek blijkt dat onze dienstverlening aan 

50-plussers wel degelijk effectief is. Ze komen sneller aan het werk 

en de kosten van de dienstverlening worden gecompenseerd 

door besparingen op de uitkeringen. 

Los daarvan vind ik – en met mij onze opdrachtgevers – dat er 

meer onderzoek moet worden gedaan. Dat gaan we ook doen, 

waarin we, net als in de zorg, met controlegroepen werken. Dat is 

nieuw en best lastig. 

Maar bij intensieve dienstverlening gaat het om meer dan alleen 

om geld en effectiviteit. Als samenleving heb  je de plicht om 

mensen die in de problemen zitten bij te staan. Een ziekenhuis zegt 

ook niet tegen iemand met een kleine kans op genezing: ‘Sorry, hier 

beginnen we niet aan.’ Dat doen wij dus ook niet. Je mag geen 

mensen afschrijven. Kwetsbare groepen hebben recht op zorg en 

aandacht. Dat geldt voor dat jongetje dat aan de zijlijn staat bij gym, 

net zo goed als voor mensen die aan de zijlijn staan van de 

samenleving. Die opvatting zal ik de komende jaren uitdragen, 

intern en extern.’    

‘Als samenleving heb je de 
plicht mensen die in de 
problemen zitten bij te staan’
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Een inclusieve economie, waarbij het woord ‘sociaal’ 
in de term ‘sociaal ondernemen’ overbodig is. Met dat als stip 
aan de horizon runnen ontwerpers Petra Janssen en 
Simone Kramer hun onderneming Social Label. 

Moreel 
ondernemen 

in tijden van 
tweedeling

OCIAAL ONDERNEMEN IS EEN TREND. En dat is 

gevaarlijk’, meent Petra. Een verrassende uit-

spraak voor iemand die zelf sociaal onderneemt. 

Maar: ‘Voor mij is er geen verschil tussen onder-

nemen en sociaal ondernemen. Je onderneemt 

vanuit een intrinsieke motivatie en blijft dus 

dicht bij jezelf. Als je echt iets wilt betekenen voor 

de wereld, dan stel je dát centraal in je bedrijf en is winst een middel, 

geen doel op zich.’

‘Het gevaar is dat een bedrijf werknemers met een afstand tot de 

arbeidsmarkt alleen maar inzet als goedkope krachten’, vult Simone 

Kramer aan. ‘Onder de noemer van mvo. Dan verliest een bedrijf de 

menselijke maat uit het oog. Terwijl wij juist de mens centraal stellen.’ 

Petra en Simone spreken ook liever niet over sociaal, maar over 

moreel ondernemen.

Nieuwe kansen creëren via design
Hoe ziet moreel ondernemen eruit in de praktijk? Als Social Label 

hebben ze inmiddels voor twaalf sociale werkplaatsen productlijnen 

ontworpen. Kwaliteitsproducten die, in tegenstelling tot bijvoorbeeld 

vogelhuisjes, wél iets toevoegen. Producten die worden gebruikt én 

verkocht. En die zijn ontworpen door toonaangevende Nederlandse 

ontwerpers. Zoals Piet Hein Eek, bekend van zijn sloophouten 

meubelen. ‘Met Social Label laten we de kracht van creativiteit en 

design zien’, aldus Simone. ‘De tweedeling in de maatschappij tussen 

mensen die wel en mensen die niet kunnen meekomen wordt 

steeds groter. Via Social Label vinden mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt weer aansluiting bij de maatschappij. We maken 

hen deel van ons verhaal, ons netwerk. We creëren nieuwe kansen 

via design.’

De nieuwe economie
‘Wij ontwerpen arbeid’, omschrijft Petra Janssen. ‘Sociale werkplaat-

sen kloppen bij ons aan en samen gaan we op zoek naar een product 

dat zij kunnen gaan maken. Daarvoor inventariseren we wat het 

management wil, wat de medewerkers zelf willen, wat ze kunnen, 

met wat voor materiaal ze werken. Vervolgens ontwikkelt een ont-

werper een productlijn waarmee dat bedrijf aan de slag kan. We gaan 

nadrukkelijk voor kwaliteit. Daardoor zijn de mensen die deze pro-

ducten maken echt trots op hun werk.’

Simone Kramer: ‘Hiermee hebben we een nieuwe methode gevon-

den om anders over werk na te denken. We faciliteren ambachtelijk 

werk op het hoogste niveau. Dat gaat dus veel verder dan bezigheids-

therapie. We laten de producten bijvoorbeeld ook op beurzen en 

exposities zien. En twee werkplaatsen zijn met ons meegegaan naar 

de grootste meubel- en designbeurs ter wereld in Milaan. Daar 

DISCUSSIEER MEE OP
uwv.nl/uwvmagazine
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Petra Janssen (links) en Simone Kramer
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hebben de werknemers zelf aan de pers en het publiek dit verhaal ver-

teld. Overigens, over therapie gesproken: psychisch en psychiatrisch 

hulpverleningsorganisatie Reinier van Arkel uit Den Bosch is een van 

onze samenwerkingspartners. Een van hun cliënten die via Social 

Label servies maakt, zei onlangs dat dat therapeutisch werkt: “Ik hoef 

nu niet meer naar de psycholoog.” We zorgen dus voor extra besparin-

gen in de zorg. En zo zou de hele nieuwe economie eruit moeten zien: 

zorgen voor elkaar.’ 

Veilige omgeving
Social Label wil elk jaar twee nieuwe samenwerkingen aangaan. Nu is 

dat voor het eerst met een commerciële partij, uit Helmond. Kramer: 

‘Een bevlogen directeur heeft contact met ons gezocht. Die wil een pro-

ductlijn van Social Label aan zijn bedrijf toevoegen.’

‘Het interessante en moeilijke daarbij’, vindt Petra Janssen, ‘is dat ze 

hiervoor vooraf jonge schoolverlaters in dienst nemen, zonder dat ze 

weten wat voor product Social Label gaat ontwerpen. Wij stemmen 

dat product dus volledig af op die mensen in plaats van andersom. Zo 

kunnen we echt een omgeving creëren waar zij zich veilig voelen.’

Kramer: ‘Wij hopen van harte dat deze pilot navolging krijgt in heel 

Nederland. Dit gaat veel verder dan mvo. En daarbij ben ik heel 

benieuwd naar de rol die gemeenten en UWV hierbij kunnen spelen 

als het gaat om het matchen van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt en ondernemingen. Want dat is nog wel eens lastig.’ 

Onderzoeker Aukje Smit, gespecialiseerd in sociaal en inclusief onder-

nemen, diversiteitsbeleid en sociale innovatie, is dit matchingpro-

bleem al vaak tegengekomen in de praktijk. ‘De overheid, en dan met 

name gemeenten, maken sociaal ondernemen niet altijd makkelijk.’ 

Daarmee doelt zij op de instroom van mensen bij bijvoorbeeld sociale 

ondernemingen. ‘Dit gaat vaak moeizaam. Decentralisatie en de uit-

voering van de Participatiewet gebeurt in elke gemeente anders. Daar 

lopen gewone bedrijven al tegenaan. En sociale ondernemingen hele-

maal, omdat het maken van die match hun corebusiness is: zij zijn 

afhankelijk van die instroom.’

Volgens Smit is ’t het bekende verhaal: gemeenten hebben nog onvol-

doende in kaart wat mensen met een uitkering kunnen en willen. 

‘Daarom kunnen gemeenten niet snel genoeg de juiste mensen aanle-

veren.’ Door dit op orde te brengen, zijn sociale ondernemingen enorm 

geholpen. 

Zeggen versus doen
‘Maar de overheid kan ook op een andere manier helpen om een posi-

tieve impact te maken’, vervolgt Aukje Smit. ‘Namelijk door klant te 

worden van sociale ondernemingen. De overheid zegt steeds vaker 

dat zij die wil ondersteunen. Dat staat zelfs in het regeerakkoord. Maar 

in de praktijk blijken onder andere gemeenten en provincies toch vaak 

huiverig en doen ze veel te weinig. Dat heeft soms met de aanbeste-

dingsregels te maken, waaraan sociale ondernemingen niet kunnen 

voldoen of waarbij maatschappelijke meerwaarde niet meetelt. Daar is 

dus nog een wereld te winnen. Toegegeven, het is ingewikkeld, maar 

ook een kwestie van willen.’

Lastig te financieren
Een ander struikelblok voor sociale ondernemingen kan de financie-

ring zijn. ‘Sociale ondernemingen zijn per definitie bedrijven voor wie 

geld verdienen niet het hoofddoel is, maar een middel om maatschap-

pelijke meerwaarde, of impact, te creëren. Vaak zijn banken minder 

bereid om dit soort ondernemingen te financieren dan commerciële 

bedrijven. Het duurt dus in de regel langer voordat een sociale onder-

neming volledig tot bloei komt. Zij moeten het vooral hebben van alter-

natieve partijen, zoals fondsen.’ 

Hard werken
Gevraagd naar de hobbels die Petra Janssen en Simone Kramer op 

hun weg zijn tegengekomen, geven ze geen concreet antwoord: ‘Wij 

zijn creatieve ondernemers, we lossen problemen allemaal zelf op. Als 

ontwerpers denken we out of the box.’ Ze lijken te willen zeggen dat 

sociaal of moreel ondernemen misschien soft klinkt, maar toch echt 

goed ontwikkelde ondernemersvaardigheden vergt. 

Aukje Smit bevestigt dat: ‘Als je geen echte ondernemer bent, lukt het je 

niet om een sociale onderneming op te bouwen. Met een sterke moti-

vatie alleen red je het niet. Een sociale onderneming runnen is, net als 

een regulier bedrijf, keihard werken.’   
www.sociallabel.nl



Achtergrond

Commercieel en 
toch sociaal 
Bedrijven die geen sociale onderneming zijn maar wel maatschap-
pelijke impact willen creëren kunnen dat op verschillende manieren. 
Aukje Smit noemt twee voorbeelden: door klant te worden van soci-
ale ondernemingen en/of door zelf mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt in dienst te nemen. Haar advies: ‘Begin klein, met één 
medewerker. Match zorgvuldig, vraag hulp van een Werkgevers-
Servicepunt van UWV of De Normaalste Zaak, en ga in gesprek met 
collega’s in de regio en leer van hun ervaringen.’

Designproducten 
gemaakt door Social 
Label-medewerkers

De medewerkers van de 
productlijn >KLUIS in de 

werkplaats van Weener XL, 
werk- en ontwikkelbedrijf van de 

gemeente ‘s-Hertogenbosch.
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Participatiecoöperaties in het kort
Een participatiecoöperatie 
helpt mensen in een uitkering 
weer aan werk. Het doel is dat 
deelnemers elkaar helpen. 
Gemiddeld tellen participatie-
coöperaties 6 tot 25 deelne-
mers. Ze worden begeleid door 
projectleiders van gemeenten, 
werkgelegenheidsstichtingen 

of woningcorporaties. Een par-
ticipatiecoöperatie waarin de 
deelnemers een eigen bedrijf 
starten, werkt als volgt: nieuwe 
leden dienen een plan in en 
gaan na goedkeuring ervan aan 
de slag. Zij behouden hun uit-
kering. Facturen naar klanten 
staan op naam van de coöpe-

ratie. Die besteedt de opbreng-
sten aan de begeleiding van de 
deelnemers, opleidingen of een 
soort ondernemersuitzet voor 
wie de coöperatie verlaat om 
als zelfstandig ondernemer ver-
der te gaan. De gemeente stelt 
deelnemers vrij van hun 
sollicitatieplicht. 

geeft hun energie. Maar bij te hoge eisen en te 

weinig ondersteuning en begeleiding dooft dat 

vuurtje weer. Belangrijk is vooral het geven van 

vertrouwen.’ 

Uit onderzoek van de Coöperatie Expert blijkt 

dat – afhankelijk van een aantal omgevingsfacto-

ren – de leden ofwel worden geactiveerd, een 

redelijk deel van hun uitkering zelf beginnen te 

verdienen, of zelfs uitstromen naar een reguliere 

baan of zelfstandig ondernemerschap. Het is dus 

niet voor niets dat participatiecoöperaties een 

trend zijn.   

ET BEHOUD VAN een uit-

kering zelfstandig kunnen 

ondernemen, maar dan 

onder de vleugels van een 

coöperatie. De coöperatie 

zorgt dan bijvoorbeeld 

voor de administratie, inkoop, promotie, com-

municatie en huisvesting. Volgens de Coöperatie 

Expert, een organisatie die verschillende soor-

ten coöperaties ondersteunt, bestaan er tiental-

len participatiecoöperaties in Nederland. Zelf 

hebben ze er voor het eerst in 2013 twee helpen 

oprichten. In de jaren daarop waren dat er res-

pectievelijk 10, 16 en 22, en 27 in 2017. 

Joshua Brans (56) neemt deel aan participatie-

coöperatie De Vrije Uitloop in Breda. In 2010 

stond hij op straat, na 31 jaar dienst bij een groot-

handel in tegels en sanitair. Via de WW en 

Ziektewet kwam hij uiteindelijk in de bijstand 

terecht. Joshua: ‘Je glijdt makkelijk af in de bij-

stand. Je kunt immers bijna niets meer, omdat je 

zo’n laag inkomen hebt. Bovendien kun je geen 

voldoening meer halen uit je werk. Om te voor-

komen dat ik depressief zou worden, heb ik me 

als vrijwilliger gemeld bij Tientjes Breda. Dat is 

een stichting die mensen die buiten het arbeids-

proces staan, helpt om de draad weer op te pak-

ken. Daar hoorde ik over een participatiecoöpe-

ratie waarbij je vanuit een uitkering kunt 

ondernemen.’

Eigen uitkering verdienen
‘Er zijn verschillende soorten participatiecoöpe-

raties’, zegt Karin Vosters van de Coöperatie 

Expert. ‘Bij de ene is de coöperatie gelijk aan de 

onderneming, zoals een restaurant of fietsen-

werkplaats. Bij de andere werken de deelnemers 

aan hun eigen onderneming, zoals bij De Vrije 

Uitloop in Breda. Het geld dat deelnemers verdie-

nen stroomt terug naar de coöperatie. Die betaalt 

er alle kosten van en bijvoorbeeld opleidingen 

en trainingen. Bij voldoende inkomsten kan ook 

de gemeente een deel van de opbrengsten ont-

vangen. Zo betalen de deelnemers deels hun uit-

kering terug. Toen Joshua Brans begin 2015 bij 

De Vrije Uitloop kwam, begon hij met een soort 

snuffelperiode van drie maanden. ‘Om uit te vin-

den of dit iets voor mij was en of ik in de coöpera-

tie paste. In die drie maanden heb ik een plan 

geschreven over hoe ik mijn eigen bedrijf voor 

me zie en hoe ik dat levensvatbaar kan maken. 

Daarna ben ik aspirant-lid geworden en heb ik 

een halfjaar de tijd gekregen om mezelf te bewij-

zen door te laten zien dat mijn plan in de praktijk 

goed uitpakt. Sinds oktober 2015 ben ik volwaar-

dig lid.’

Het bedrijf waarmee Brans onder de vlag van De 

Vrije Uitloop onderneemt, heet The Queen of 

Clubs. Hiermee brengt hij entertainment, muzi-

kanten en onbekend talent aan de man. 

‘Mijn doel is om zoveel te groeien dat ik uit de bij-

stand kan en zelfstandig ondernemer kan wor-

den. Dus los van de coöperatie. Ik verwacht dat 

dit binnen twee jaar het geval zal zijn.’

Wat voor Brans het grote voordeel is van een 

participatiecoöperatie? ‘De rust die dat met zich 

meebrengt. Voor het starten van een onderne-

ming heb je een aanloopperiode nodig. Daarin 

verdien je de ene maand misschien net vol-

doende om de huur te kunnen betalen, en de 

andere maand lukt dat niet. Nu hoef ik me daar 

in elk geval geen zorgen om te maken. Dat geeft 

ruimte in je hoofd. De regel dat je tussen de 12 en 

36 maanden de tijd krijgt om voor jezelf te begin-

nen heeft de gemeente gelukkig losgelaten. Nu 

wordt er gekeken naar je ontwikkeling en groei 

en krijg je indien nodig langer de tijd om zelfstan-

dig ondernemer te worden.’

Vertrouwen geven
Wat draagt nog meer bij aan het succes van een 

participatiecoöperatie? Karin Vosters: ‘Het besef 

bij uitkeringsinstanties dat mensen in een uitke-

ring soms van ver komen en niet vanzelfspre-

kend de nodige ondernemersvaardigheden heb-

ben, zoals het opstellen van een begroting. De 

eisen moeten dus niet te hoog zijn. Veel mensen 

bij wie het vuurtje van ondernemen wordt aan-

gestoken, worden daar enthousiast van. Het 

Ondernemen zonder

Angst 
Voor veel mensen met een uitkering die graag 

voor zichzelf willen beginnen, is zelfstandig 
ondernemen nog net een stap te ver. Steeds 

vaker worden er voor en door hen 
participatiecoöperaties opgericht, 

ook wel sociale coöperaties genoemd.

Joshua Brans

Trend
FOTO RON MAGIELSE

TEKST ERWIN ROOYAKKERS
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AFGESTUDEERD BIJ 
THE COLOUR KITCHEN 
Youness Mazrouai 
(25) haalde zijn koksdiploma 
en werkt nu bij Love My Curry 
onder Eurest op de High Tech 
Campus in Eindhoven. 

‘Mijn chef is 
geweldig’
‘Toen ik vijf was heb ik hersenletsel 
opgelopen, waardoor ik lange tijd 
nauwelijks kon praten. Op school 
kreeg ik les met pictogrammen. 
Langzaam is mijn spraak terugge-
komen, maar met lezen en schrij-
ven blijf ik moeite houden. Bij The 
Colour Kitchen leerde ik vooral 
door te doen. Als iemand mij iets 
voordoet, kan ik dat prima nadoen. 
Het is een manier van leren die bij 
mij past. In het Indiase restaurant 
waar ik nu werk, leer ik nog iedere 
dag bij. De Indiase keuken is een 
ingewikkelde keuken met veel ver-
schillende kruiden. Raghu, mijn 
chef, is een geweldige man die mij 
alles stap voor stap uitlegt. En hij 
heeft nog gevoel voor humor ook! 
Ik ben ook erg blij met Mats, mijn 
jobcoach. Hij weet hoe hij mij moet 
motiveren. Bovendien begrijpt hij 
me goed. Hij kan me ‘lezen’. Hij ziet 
het aan mijn gezicht als er iets met 
mij aan de hand is. Ik voel me bij 
hem altijd op mijn gemak.’ 


