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Samenvatting van de belangrijkste punten uit het verslag 

• Het doel van de werksessie is om vooral input van de aanwezige ondernemers te verkrijgen. 

• De bedoeling is om een beter beeld te krijgen van de wereld van ondernemers om de 
verbinding te leggen en netwerken in het leven te roepen.  

• De meeste aanwezige ondernemers waren ‘sociale ondernemers’ in de zin van gericht op 
(begeleiding van) doelgroepen.  

• Er werd veelvuldig gerefereerd aan  het belang van actie, organisatie, initiatief, 
ondersteuning, ontzorging door de overheid en persoonlijk contact door ondernemers op te 
zoeken. 

• Korte lijnen, direct contact, ontbureaucratisering, kleinschalig (op gemeente niveaus) en 
menselijke maat werden benoemd als belangrijk. 

• Aansluiting met onderwijs vergt verbetering. 
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• Belang van netwerken van ondernemers in een gemeente werd benadrukt. 
• Ondernemers hebben geen behoefte aan het product ‘werkgeversondersteuning’ zoals 

gepresenteerd; wel behoefte aan faciliteren en mede-organiseren van 
ondernemersnetwerken. 

• WSP ziet een rol hierin weggelegd om de besproken ‘werkgeversondersteuning’ te faciliteren 
en stimuleren. 

 
 
(gearceerde passages bevatten de meest opvallende zaken) 
 
Opening en mededelingen 
De voorzitter opent de vergadering om 16.34 uur. Deze bijeenkomst is georganiseerd in het kader 
van het regionale traject Sturing en Inkoop. Er worden nieuwe contracten gesloten  met als 
ingangsdatum 1 januari 2022 met aanbieders uit de domeinen Wmo, Jeugd en Participatiewet. Het 
segment werkgeversondersteuning in het kader van de Participatiewet is nieuw daarin. Het doel van 
de bijeenkomst is om nieuwe manieren te vinden voor een goede verbinding tussen werkgevers en 
organisaties opdat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een geschikte werkplek vinden. 
Aan de hand van sheets stelt de voorzitter een aantal onderwerpen en discussiepunten aan de orde. 
Hij vraagt met nadruk input van de aanwezige ondernemers. 
 
Vanuit de gemeente kunnen manieren worden bedacht om meer mensen te plaatsen, maar dat moet 
in de praktijk werkbaar zijn en dat kan het beste door ondernemers worden aangegeven. De 
gedachte is om ambassadeurs te vinden die positieve voorbeelden uitdragen. 
Wsp Noord-Limburg geeft aan dat een nieuw initiatief aanvullend kan zijn op wat het 
werkgeversservicepunt doet. Wsp kan daar wel een rol bij spelen. 

 
Bespreking 
De voorzitter legt uit dat gemeenten bezig zijn om mensen uit de doelgroep geplaatst te krijgen op 
de arbeidsmarkt, maar ondernemers zijn daar zelf ook mee bezig. Hij is op zoek naar goede 
voorbeelden. De bedoeling is om een beter beeld te krijgen van de wereld van ondernemers om de 
verbinding te leggen en netwerken in het leven te roepen.  
De gemeenten zijn voornemens een langdurig partnership aan te gaan. Het gaat om driejarige 
contracten; elk jaar wordt bekeken of men op de goede weg zit en als dat zo is, wordt er een jaar aan 
de contractduur toegevoegd. De partner moet perspectief kunnen houden op doorontwikkeling. 

 
Stelling: Ondernemers willen helemaal geen ambassadeur zijn. Dat is niet hun corebusiness. 
Een deelnemer stelt dat maar maximaal 20% van de ondernemers ambassadeur wil zijn. 
Een andere deelnemer  meent dat dit afhankelijk is of men in een ondernemerskring zit waar goede 
voorbeelden zijn. In haar netwerk Peel en Maas waren drie ondernemers die mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt hebben geplaatst. Hun begeleiders bij de gemeente hielden contact met 
de geplaatste werknemers en het betrokken bedrijf, en binnen het bedrijf werd ook een begeleider 
aangesteld. Hierna heeft de ondernemerskring het initiatief genomen om collega-ondernemers uit te 
nodigen bij deze bedrijven. De ondernemers krijgen een rondleiding en er wordt gesproken over 
positieve en negatieve ervaringen. Een probleem kan bijvoorbeeld zijn dat de geplaatste de 
Nederlandse taal niet voldoende machtig is. 
De gemeente Bergen vraagt wie de drijvende kracht is in het netwerk. De deelnemer geeft aan dat de 
gemeente een grote rol speelt, er is daar een aantal dames die de doelgroep goed kent en met 
bedrijven in gesprek gaat over plaatsing. De dames organiseren de bezoeken. Zij zorgden er 
bijvoorbeeld voor dat er filmpjes werden gemaakt waarin mensen uit de doelgroep zich voorstellen 
aan ondernemers. En dat het onderwijs betrokken werd bij de initiatieven.  
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De voorzitter concludeert dat de gemeente een belangrijke rol kan hebben in het faciliteren en 
organiseren van initiatieven. Daaruit kan een netwerk ontstaan.  
 
Een deelnemer wijst op het belang van de persoon bij de gemeente die de doelgroep goed kent. Als 
een bedrijf uit zijn regio laat weten een vacature te hebben voor de doelgroep, is er bijna altijd een 
match. Ondernemers hebben vertrouwen in deze persoon en deze komt ook regelmatig bij hen 
langs.  
 
Een deelnemer uit het mkb wijst erop dat onderwijs vaak niet goed aansluit bij wat ondernemingen 
aan vaardigheden en kennis van werknemers nodig hebben. Vorig jaar is besloten te onderzoeken 
welke verbeteringen in de relatie bedrijfsleven-onderwijs mogelijk zijn. De conclusie was dat het 
onderwerp te groot is om zelf in kaart te brengen. Er zijn vele partijen betrokken, er zijn een flink 
aantal subsidiestromen en verschillende initiatieven. Nu is het idee om contact te zoeken met Fontys 
zodat dit een hbo-afstudeeropdracht wordt: een onderzoek en inventarisatie van alles op dit gebied 
in een geografisch gebied. 
De deelnemer vindt het beter is als de gemeente ondernemers direct betrekt bij een plan of initiatief. 
Het huiswerk moet zijn gedaan voordat de gemeente met plannen naar buiten treedt. 
Een andere deelnemer wijst in het kader van de aansluiting van onderwijs op bedrijfsleven op een 
onderzoek dat vorige jaar is uitgevoerd door de provincie Limburg. De uitkomsten hiervan zijn 
blijkbaar niet gedeeld met ondernemers.  
Zij ziet dat leerlingen uit haar regio gaan werken in België. De gemeente wil bedrijven graag houden 
binnen haar grenzen, maar daarvoor moet men wel aan goed personeel kunnen komen. De 
gemeente neemt daarom nu initiatief. In samenwerking met het PO er een ontdekkingslab opgericht 
waar kinderen kunnen kennismaken met technologie. 
De voorzitter vraagt of dit initiatief ook bekend is bij omliggende gemeenten. 
De deelnemer vertelt dat ondernemers uit deze gemeenten worden uitgenodigd. 
 
De voorzitter vraagt wat er meer nodig is om de verbindingen te leggen. 
Wsp Noord-Limburg geeft aan dat het belangrijk is dat ondernemers elkaar vinden en het initiatief 
nemen. De overheid en wsp zouden uiteindelijk overbodig moeten worden. 
Een deelnemer geeft aan dat het inderdaad geen corebusiness is van ondernemers maar ze willen 
wel ambassadeur zijn. Ze zijn trots op wat er gebeurt binnen hun bedrijf. Ook in de regio Midden-
Limburg gaat ondernemers bij elkaar op bezoek om te kijken hoe collega’s omgaan met plaatsingen 
van mensen uit de doelgroep. Een projectleider die is aangesteld door een stichting waarin sociale 
werkbedrijven, wsp en instellingen zijn vertegenwoordigd, regelt de bezoeken. 
Een deelnemer uit Horst wil graag kennismaken met de werkgeverskring Peel en Maas om te praten 
over hun initiatief. 
 
Een deelnemer vertelt dat zijn gemeente een loket Participatiewet heeft ingericht en ondernemers 
heeft uitgenodigd om uit te leggen wat zij kan bieden. De gemeente wacht vervolgens af totdat de 
ondernemers komen, maar dat werkt niet. Het zou beter zijn als de gemeente naar ondernemers toe 
gaat en bedrijven bezoekt. Het moet meer pragmatisch en met minder papier. De deelnemer wijst op 
het belang van een-op-een contacten en follow-up, liefst niet middels mailverkeer. De deelnemer 
vertegenwoordigt 70 grotere bedrijven in Horst aan de Maas. 
Wsp Noord-Limburg heeft een aantal projecten waarin werkgevers ondersteuning wordt geboden in 
het vinden van personeel. Vorig jaar zijn er ongeveer 800 mensen geplaatst in de regio. Daarvan 
waren er 70 vanuit de banenafspraak. 
De deelnemer weet dat vijf grote bedrijven werknemers hebben geplaatst via het wsp. Maar hij ziet 
dat het grootste deel van zijn vereniging hier niet mee bekend is.  
Wsp Noord-Limburg geeft aan dat nog maar vijf jaar geleden betrokken partijen los van elkaar bezig 
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waren. Nu werken gemeentes, UWV, sociale werkplaatsen meer samen en ontstaat er gezamenlijke 
dienstverlening. Er zijn inmiddels 2.200 bedrijfscontacten per jaar. Er wordt geïnformeerd naar wat 
er speelt binnen het bedrijf en waar kansen liggen voor de doelgroep.  
Na vier weken corona ging men vanuit het wsp rondbellen om te vragen hoe het met de bedrijven 
ging en of zij hulp behoefden, niet om iemand te plaatsen. Dat werd zeer gewaardeerd.  
Een deelnemer pleit ervoor dat gemeenten ondernemers beter informeren over de doelgroep, 
bijvoorbeeld hoeveel mensen met een bepaalde loonwaarde moeten worden geplaatst. Er moet ook 
meer informatie komen over wat plaatsing financieel voor hen betekent. Daarin moet ondersteuning 
worden geboden.  
 
De voorzitter vraagt wat er nodig is om ondernemers te laten komen met vragen over wat er nog 
meer nodig is om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsen in hun bedrijven. 
Een deelnemer wijst op de administratieve druk bij arbeidsdeskundigen of consulenten, misschien dat 
die kan worden verlicht want die mensen moeten niet op kantoor met administratie bezig zijn maar 
met contacten in het veld. Het is belangrijk dat de gemeente of het wsp het bestand met mensen 
goed kent en dat de lijntjes kort zijn. Er moet een goed contact zijn met lokale bedrijven. Veel teams 
zijn vooral naar binnen gericht maar medewerkers die dat willen en kunnen, moeten juist naar de 
bedrijven toe. Men moet kijken naar hoe de markt bediend wil worden en daar de dienstverlening op 
aanpassen.  
Een andere deelnemer wijst op de complexiteit van het speelveld. Iedereen lijkt regisseur en in elke 
gemeente is het weer anders georganiseerd. Voor een ondernemer moet het niet te complex zijn, 
anders begint hij of zij er niet aan.  
De voorzitter beaamt dat elke gemeente het op een eigen manier organiseert, zo heeft de wetgever 
het ook gewild. Het is belangrijk dat er vereenvoudiging komt waar dat kan en dat het de 
ondernemers makkelijker wordt gemaakt. 
 
MGR vraagt zich af of er behoefte is aan samenwerking tussen gemeenten of dat de lijntjes juist kort 
moeten blijven en er niks bovenregionaals moet worden georganiseerd. 
De voorzitter geeft aan dat er lokaal al verschillende organisaties zijn: de werkgeversvereniging, het 
mkb, de sectoraal georganiseerden; en het is niet duidelijk wie waarvan lid is. 
Een deelnemer pleit ervoor de groep klein te houden. Ze vertelt dat soms een geplaatste werknemer 
toch niet binnen het bedrijf past. Zij gaat dan rondbellen om te kijken of er een plek is waar die 
persoon beter tot zijn recht kan komen. Dit gaat buiten de gemeente om. Zij vreest hoe groter de 
vereniging, hoe amorfer. Zij gelooft in verbinding op kleine schaal. 
Een andere deelnemer beaamt dat een ondernemer eerder geneigd is om iemand uit het eigen dorp 
of de eigen regio te helpen. 
De voorzitter geeft aan dat een wijdere regio wel helpt als er geen bedrijf in het dorp is dat een 
nieuwe plek heeft, maar dat die wel bestaat in een naburige gemeente. 
Wsp Noord-Limburg bevestigt dat het servicepunt daarin faciliteert. Wsp is de laatste jaren actief op 
sociale media en laat daar werkgevers hun verhaal doen over positieve ervaringen met mensen uit 
de doelgroep in hun bedrijf. Wsp heeft de laatste jaren een steeds beter contact met de individuele 
ondernemer. Hij wijst erop dat in het project Peel en Maas waarover een deelneemster vertelde, via 
wsp Noord-Limburg, mensen uit Beesel zijn geplaatst. 
Een deelnemer beaamt dat het belangrijk is om een goed raamwerk te hebben en dat het 
ondernemers duidelijk is bij wie en welk loket ze terecht kunnen. 
 
De voorzitter vertelt dat het ook een uitdaging is om betere contacten binnen de gemeente te 
leggen, bijvoorbeeld tussen economische en sociale zaken. Het is belangrijk van elkaar te weten wat 
er speelt binnen een bedrijf als men daar iemand wil plaatsen. Ook om een vraagstuk bij de juiste 
functionaris, het juiste project of organisatie neer te leggen. Een inventarisatie van alle 
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mogelijkheden helpt daarbij. 
Hij vraagt of de ondernemers kartrekkers nodig hebben die samen met de gemeente goede 
voorbeelden in andere gemeenten onder de aandacht brengen en vraagt of Horst aan de Maas 
daarin iets kan betekenen, of dat ondernemers dat zelf beter organiseren.  

 
Sheet: Hoe kunnen we met elkaar organiseren en faciliteren dat we ons gaan voorbereiden en 
inrichten op een arbeidsmarkt waarin iedereen nodig is.  
Een deelneemster vindt dat op het moment dat een bedrijf iemand binnenlaat, men ook wil dat het 
een succes wordt. De kans op succes is groter als ondernemers ontzorgd worden en niet zelf achter 
alle regelingen aan moeten en als zij goede begeleiding krijgen. Succes is belangrijk als voorbeeld. 
Wsp Noord-Limburg vertelt over een traject waarin zij leidinggevenden in bedrijven leert hoe 
mensen die in hun bedrijven worden geplaatst, te begeleiden. Dit helpt ook mee om successen te 
creëren. Wsp wil investeren om een plaatsing tot een succes te maken. De volgende stap is om de 
begeleiders op de werkvloer bij elkaar te brengen om kennis uit te wisselen. 
Een deelnemer wijst erop dat er in Nederland een grote groep fakkeldragers is, ondernemers die aan 
participatie doen vanuit hun hart. Dat komt doordat zij in hun privéleven iemand kennen die kanker 
heeft, of dat zij zelf een gehandicapt kind hebben, zus, oom of ouder. Zij zijn gemotiveerd om 
ambassadeur te zijn. Andere ondernemers zijn meer economisch gemotiveerd en hebben minder 
mensen uit de doelgroep in hun bedrijf als het economisch slechter gaat. Hij pleit ervoor om een 
partnership aan te gaan voor een langere duur dan drie of vier jaar.  
De voorzitter geeft aan dat nog niet helemaal duidelijk is hoe aan de inkoop vorm wordt gegeven. Er 
is wel voor gekozen om te beginnen met een termijn van drie jaar en het perspectief tot maximaal 
negen jaar uit te breiden als het goed blijft gaan. Ambassadeurs zijn belangrijk om mensen uit de 
doelgroep te plaatsen en de vraag is, heeft de gemeente nog een andere partij nodig om te helpen 
het positieve verhaal verder naar andere bedrijven te brengen.  
 
Een deelnemer brengt naar voren dat er ook energie moet worden gestoken in het tekort aan 
bijvoorbeeld werknemers op mbo-3 niveau. Er zijn ondernemers die interne opleidingen beginnen en 
zij kunnen hulp gebruiken. Bijvoorbeeld werkgevers in de zorg. 
Een deelnemer weet dat in Venray een project is waarin het werkbedrijf met zorginstellingen en het 
mbo samenwerkt. Via het platform gaan mensen met begeleiding in de zorg aan de slag.  
Een andere deelnemer ziet dat er projecten worden opgetuigd waar uiteindelijke geen deelnemers 
voor blijken te zijn. De gemeente heeft geen zicht op haar eigen cliëntenbestand. 
De voorzitter beaamt dat het nogal eens ontbreekt aan die kennis om kandidaten te matchen met 

een onderneming. 
De deelnemer wijst op de dames bij de gemeente die daar al jaren werken en zowel doelgroep als 
bedrijven goed kennen. In andere gemeenten lijkt er een constante vernieuwing van uitvoerders. De 
relatie die men opbouwt met iemand bij de gemeente, moet niet verloren gaan. 
Een andere deelnemer wijst op het belang dat uitvoerders een goed idee hebben van de markt. Ze 
moeten leren denken als ondernemers, dat maakt de verbinding beter. 
De voorzitter vat samen dat het goed zou zijn als uitvoerders of coaches bij de gemeente eens een 
dagje zouden meelopen bij de werkgever. 
Wsp Noord-Limburg wijst erop dat de druk op gemeenten groot is: zij moeten met minder middelen 
meer doen. Maar het is belangrijk dat men dit daar niet ziet als een kostenverhaal, maar een 
waardenverhaal is. Er moet in mensen worden geïnvesteerd.   

 
Sheet: Wie of wat hebben we nodig?  
De voorzitter vraagt wie van de aanwezige deelnemers benaderd mogen worden om verder te praten 
over het onderwerp van deze bijeenkomst. Remie van der Craats,  
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Ingrid Vollenberg, Marcel van Bergen, Vivian Kersten en Marianne Verstraten willen meedoen. 
Een deelnemer meent dat in het volgende overleg ondernemers, gemeenten en onderwijs met elkaar 
in discussie moeten gaan.  
De voorzitter roept de aanwezigen op om in hun netwerk te kijken naar mensen die misschien ook 
mee willen doen. In een volgende bijeenkomst zullen meer en diverse partijen worden uitgenodigd.  
Een deelnemer wijst op het platform van stakeholders in Venraij dat uitstekend functioneert. 
Misschien zijn er nog andere ondernemersverenigingen in de regio geïnteresseerd.  
 
Een deelnemer vertelt dat de horeca in januari bijvoorbeeld veel vacatures had. Op dat moment is het 
erg druk en zouden er mensen uit de doelgroep kunnen worden geplaatst, maar dan hebben 
ondernemers juist geen tijd om hen te begeleiden. Werkgevers zouden ervan moeten worden 
doordrongen dat het zinvol is om vóór die tijd begeleiding te geven aan deze groep. 
De voorzitter hoort dat het in de ene sector anders werkt dan in de andere. 
Een deelnemer merkt op dat klanten in de horeca zouden moeten accepteren dat de bediening 
misschien iets anders gaat dan anders, en dat dat komt doordat er iemand is geplaatst die 
begeleiding nodig heeft. 
De voorzitter ziet ondernemers soms een economische afweging maken waardoor er mensen uit de 
doelgroep uit het bedrijf verdwijnen. 
Een deelnemer vertelt dat uit landelijke cijfers blijkt dat tijdens corona mensen die via de 
Participatiewet zijn geplaatst in bedrijven er niet als eerste zijn uitgegaan. Dat is heel positief. 
 
De voorzitter geeft aan dat er in oktober een vervolgbijeenkomst zal komen. Het verslag zal worden 
gepubliceerd op de website. De deelnemers aan deze sessie ontvangen een mail met een linkje naar 
het verslag. Hij dankt alle aanwezigen voor het waardevolle gesprek en sluit de bijeenkomst om 
18.03 uur.  


