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Voorwoord 

Op 1 januari 1993 is door de Minister van Binnenlandse Zaken, mevr. 
Dales de Tijdelijke Wetenschappelijke Commissie voor het Minder
hedenbeleid (TWCM) ingesteld. De commissie heeft onder meer tot taak 
de minister gevraagd en ongevraagd te adviseren over de gevolgen van 
nieuwe beleidsrelevante wetenschappelijke inzichten en maatschappelijke 
ontwikkelingen voor het minderhedenbeleid op middellange termijn. 
De commissie bestaat uit de volgende leden: . , 

a mevr.drs. N.J. Ginjaar-Maas (tevens voorzitter) . i ' ' 
b D.Corporaal , ' ' , 
c drs. H.G. Fermina ". w • 
d prof.mr. P.R van der Heijden ' ' 
e mevr.mr. A.B. Leeser-Gassan , ^ , ' , 

f prof.dr. M.J.A. Penninx , ' ' ' ' •. 
g dr. K. Sietaram ' ' > • : • >, - -
Mevr. M. Nijdam-Brouwer is secretaris van de commissie. 

Een van de aanleidingen om de commissie in te stellen werd gevormd 
door het feit dat weliswaar veel onderzoek op het terrein van de integra-
tie van minderheden in de samenleving is en wordt verricht, maar dat de 
resultaten van dat onderzoek niet altijd even zichtbaar zijn voor het 
beleid. Om onderzoek en beleid dichter bij elkaar te brengen is gekozen 
voor een commissie van externe deskundigen uit de wetenschap en de 
samenleving. 

Het rapport, dat u hier aantreft, is op verzoek van de commissie als voor
studie voor een door haar uit te brengen advies over minderheden en 
arbeidsmarkt, samengesteld. 
In totaal zijn voor het advies minderheden en arbeidsmarkt een viertal 
voorstudies gemaakt, waarin door deskundigen op het desbetrefFende ter
rein een overzicht is gemaakt van onderzoeksresultaten en hun relevantie 
voor beleid op de middellange termijn. 
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De commissie is van mening dat deze voorstudies zodanig van belang zijn 
voor een ieder, die zich met beleidsvoorbereiding bezig houdt op het ter
rein van de arbeidsmarkt op landelijk, regionaal/lokaal of instellings-
niveau, dat zij reeds vooruitlopend op het door haar uit te brengen advies 
deze studies publiceert. i ' ^ 

De commissie beveelt dit rapport van harte aan en verwacht dat de resul
taten op tal van activiteiten invloed zullen hebben. 

Voorzitter . -- > • , . '" Secretaris 



1 Arbeidsmarktbeleid ten behoeve van 

;; minderheden , 

'•'••'•; Sinds het eind van de jaren tachtig is de arbeidsmarktpositie van migran-
f' ten, vluchtelingen en woonwagenbewoners een thema, dat een belangrij-

ke plaats inneemt op de politieke agenda. 
Aanleiding daarvoor was de ontdekking, dat deze bevolkingsgroepen niet 
profiteerden van de economische opleving in de tweede helft van de tach-

,,-;,• tiger jaren. Integendeel, de kloof op de arbeidsmarkt tussen allochtonen 
en autochtonen werd steeds groter. - ' - :'t' 
De werkloosheid onder autochtonen nam af, terwijl de werkloosheid 
onder allochtonen bleef toenemen. Een groeiend deel van de langdurige 

; ' : werkloosheid werd bovendien gedragen door migranten, vluchtelingen en 
^ ' woonwagenbewoners. - • , ^ ' • ' , 

1.1 Consensus over doelen; dissensus over middelen ^ 

In de afgelopen jaren zijn diverse beleidsinitiatieven genomen, die crop 
•. gericht zijn om de arbeidsmarktpositie van allochtonen te verbeteren. Het 
, gaat daarbij zowel om initiatieven van de landelijke overheid en/of de 

sociale partners als om lokale initiatieven en experimenten. 
• .- Over de algemene doelstelling is men het eens. Het gaat om gelijke kan-

sen: migranten, vluchtelingen en woonwagenbewoners dienen dezelfde 
kansen te hebben op de arbeidsmarkt als autochtone werkzoekenden. 
Deze consensus geldt niet voor de middelen, die ingezet zouden moeten 
worden om dat doel te bereiken. Meningsverschillen daarover lopen langs 
twee verschillende assen. 
De eerste as heeft betrekking op de aard van de diagnose, die het (expli-
ciete of impliciete) uitgangspunt vormt van het te voeren beleid. Het gaat 
daarbij om de vraag wat nu precies de barrieres zijn, die reele kansen van 
allochtonen op betaald werk belemmeren. 

Sommigen zijn van mening, dat onvoldoende scholing, werkervaring, 
sociale vaardigheden en taalbeheersing de belangrijkste factoren vormen, 
die de hoge werkloosheid onder allochtonen verklaren. Anderen daaren-
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tegen zijn van mening dat door werl^evers gehanteerde wervings- en 
selectieprocedures, naast — al of niet bewuste - discriminatie-processen 
resulteren in kansen-ongelijkheid. 

I De tweede as heeft betrekking op meningsverschillen over de mate waar
in wettelijk afdwingbare verplichtingen moeten worden opgelegd aan 
betrokkenen: In hoeverre vereist een verbetering van arbeidsmarktkansen 
van allochtonen wettelijke maatregelen ter ondersteuning van de arbeids-
inpassing van allochtone werkzoekenden? 

Is arbeidsmarktbeleid ten behoeve van allochtonen niet gedoemd te blij-
ven steken in een machteloos moreel appel, wanneer wettelijke verplich
tingen voor beide arbeidsmarktpartijen achterwege blijven? Of is wettelij
ke dwang wellicht contraproductief? Op deze vragen worden zeer uiteen-
lopende antwoorden gegeven. 

Combinatie van beide assen leidt tot vier ideaal-typische posities, die ook 
duidelijk herkenbaar zijn in de discussies over arbeidsmarktbeleid ten 
behoeve van minderheden (zie figuur 1). 

Voorstellen voor verplichte deelname aan taalcursussen en scholingsfacili-
teiten in combinatie met een aangescherpt sanctiebeleid wat betreft uit-
keringen (eel 1 van figuur 1) staan tegenover voorstellen voor verplichte 
quotering bij aanname en selectie van personeel (eel 2 van figuur 1). 
Beide posities worden gekenmerkt door een groot vertrouwen in wettelij
ke regelgeving met bijbehorend sanctiebeleid. Ze zijn daarom ook niet 
verenigbaar met twee andere posities, waarin overreding en overtuiging 
een centrale rol spelen. Dat betreft enerzijds een benadering, waarbij het 
afbreken van stereotypen bij personeelsftinctionarissen en het veranderen 
van aanname en selectie-praktijken op basis van vrijwilligheid voorop 
staat (eel 4 van figuur 1). Anderzijds gaat het om een benadering, volgens 
welke het motiveren en begeleiden van werkzoekenden centraal staat en 
een vertrouwensbasis vereist, die alleen maar geschaad kan worden door 
dwangmaatregelen (eel 3 van figuur 1). 

Uiteraard zijn er ook allerlei tussenposities. Maar dat neemt niet weg dat 
de publieke discussie over het arbeidsmarktbeleid zeer goed gekarakteri-
seerd kan worden met behulp van het tweedimensionale speelveld, zoals 
dat in figuur 1 is weergegeven. 

De posities, die op dit speelveld worden ingenomen en de discussies, die 
daar plaats vinden worden (zoals zoveel politieke discussies) stevig bein-
vloed door belangen. 
Sociale partners hebben de neiging om de barrieres vooral te zoeken bij de 

• • • - • ; : '' • ,.' • ' W .'-. 



Figuur 1 Vier visies op arbeidsmarlabeleid ten behoeve van minderheden 

Het belang dat gehecht wordt Situering van de belangrijkste belemmeringen voor gelijke 

aan eigen veranrwoordelijk- kansen op de arbeidsmarkt: 

heid en vrijwilligheid versus 

juridisch afdwingbare over- Kenmerken van allochtone Kenmerken van wervings- en 
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achterban van de tegenspeler. Bovendien hebben zij de neiging tot een 
selectieve voorkeur voor wettelijke verplichtingen. Werkgeversorganisaties 
zijn voor meer verplichtingen voor werkzoekenden, maar achten wettelij
ke verplichtingen voor het personeelsbeleid onaanvaardbaar. Vanuit de 
vakbeweging zijn daarentegen regelmatig geluiden te horen, die daar het 
spiegelbeeld van vormen. Maar er zijn ook andere belangen in het geding. 
Elke beleidssector is onderhevig aan de 'wetten' van de Markt van Welzijn 
en Geluk (Achterhuis, 1979): problemen worden zodanig gedefinieerd, 
dat de betrefi^ende (overheids)instelling verzekerd is van een centrale rol 
bij de oplossing ervan. Zo is het voor scholingsinstellingen verleidelijk om 
mee te gaan met de gedachte, dat onvoldoende kwalificaties het kernpro-
bleem vormen van de hoge werkloosheid onder allochtonen. En lets ver-
gelijkbaars geldt voor instellingen, die belast zijn met de organisatie van 
werkervaringsplaatsen: gebrek aan arbeidservaring en arbeidsritme lijken 
dan al gauw het vliegwiel waar het om draait. 

De hierboven geschetste meningsverschillen over het te voeren beleid spe
len niet alleen een rol in landelijke discussies en de daarop gebaseerde 
beleidsvoorstellen en -initiatieven, maar ook in de manier waarop deze 
initiatieven worden vertaald in de praktijk. 
Maar voordat we nader ingaan op de problematiek van de 'vertaling' van 
goede of goed bedoelde voornemens in concrete activiteiten, is het nood-
zakelijk om eerst meer aandacht te besteden aan de aard van de barrieres 

11 



waarmee migranten, vluchtelingen en woonwagenbewoners op de ar
beidsmarkt worden geconfronteerd. - . . , _ 

1.2 Barrieres op de arbeidsmarkt 

De vraag rijst of wetenschappelijk onderzoek duidelijkheid kan verschaf-
fen wat betreft de aard van de barrieres en de mogelijkheden van wettelij
ke maatregelen en verplichtingen. 

Deze vraag moet vooralsnog negatief worden beantwoord voorzover het 
gaat om de te verwachten effecten van wettelijke verplichtingen voor 
werkgever en/of werkzoekende. 

Maar over de barrieres bestaat inmiddels een ruime hoeveelheid onder
zoek, op basis waarvan conclusies kunnen worden getrokken (SCP, 
1993b). ' " . - - • , . ^-- •• .\:-- , , , y ; , , 

Zoals gewoonlijk blijkt de waarheid niet in het midden te liggen. 
Weliswaar blijkt uit de betreffende onderzoekingen, dat zowel onvol
doende kwalificaties van allochtone werkzoekenden als de manier waarop 
werkgevers werven en selecteren belangrijke factoren zijn voor de verkla-
ring van de hoge werkloosheid van allochtonen, het belang van deze fac
toren is echter niet gelijk. Voor de arbeidsmarkt relevante persoonsken-
merken van allochtone werkzoekenden (zoals opleiding) verklaren geza-
menlijk op z'n hoogst eenderde deel van de oververtegenwoordiging van 
allochtonen onder werklozen (Niesing en Veenman, 1990; Kloek, 1992). 
Dat betekent dat inspanningen, die zich uitsluitend richten op verbete
ring van de scholing van betrokkenen, het risico lopen niet veel meer op 
te leveren dan beter geschoolde werklozen, die nog steeds geen perspectief 
hebben op betaald werk. 

De beschikbare onderzoekingen duiden erop dat de mechanismen, die er 
toe leiden dat arbeidsmarktkansen voor allochtonen - ongeacht hun 
opleidingsniveau! — systematisch kleiner zijn dan die van autochtonen, als 
volgt kunnen worden samengevat. • : 
Werkgevers proberen bij de werving en selectie van nieuw personeel risi-
co's zo veel mogelijk te vermijden. Dat betekent, dat niet alleen gelet 
wordt op opleidingskwalificaties en werkervaring, maar bijvoorbeeld ook 
op de kansen dat de betrokken personen snel kunnen worden ingewerkt 
en voor langere tijd - en zonder al te veel onderbrekingen - werkzaam 
blijven bij het betreffende bedrijf 
Betrouwbare informatie over deze aspecten is vaak moeilijk te verkrijgen. 



Als gevolg daarvan gaat men af op globale indrukken die men heeft van 
de betrokken personen en algemene beelden en stereotypen over de groe-
peringen waartoe ze behoren (Abell en anderen, 1985; Van Beek, 1993; 
Becker en Kempen, 1982; Gelderloos en Veenman, 1988; Oosterhuis en 
anderen, 1986; Reubsaet en Kropman, 1984; Veenman en Vijverberg, 
1982). 

Het resultaat is dat verschillende groepen bewust of onbewust gerang-
schikt worden naar de risico's, die de werkgever meent te lopen bij het in 
dienst nemen van personen uit deze groepen. Deze risico's betreffen de 
verwachte inwerkkosten, het verwachte verzuim, de verwachte mate van 
continuiteit van het dienstverband en de verwachte bijdrage aan de pro-
duktiviteit. 

In een periode van hoge werkloosheid - dus een ruim aanbod op de 
arbeidsmarkt - betekent deze rangschikking dat bepaalde groepen syste
matisch dreigen te worden uitgesloten van betaalde arbeid (Thurow, 
1975). Een vicieuze cirkel is dan nauwelijks meer te vermijden: de gemid-
delde werkloosheidsduur onder de aanbieders uit de uitgesloten groepen 
neemt sterk toe en langdurige werkloosheid is voor werkgevers als zoda
nig weer een teken dat er 'iets mis is' met deze aanbieders. Daarmee wordt 
de rangschikking van de groepen naar risico bevestigd. 
Voor de verschillende categorieen allochtonen geldt, dat de beeldvorming 
beinvloed wordt door een mengeling van reele problemen die van belang 
zijn voor de produktiviteit (zoals taalproblemen, niet-aansluitende of geen 
enkele opleiding, cultuurverschillen) en fictieve problemen, die het resul
taat zijn van processen van stereotypering. Zo wordt een slechte beheer-
sing van het Nederlands soms geassocieerd met beperkte verstandelijke 
vermogens. Stereotypen over allochtonen worden echter vooral beinvloed 
door vooroordelen met min of meer bedekte racistische ondertonen (Van 
den Berg en Van der Veer, 1993b; Misdorp en Twisk, 1990).' 
De effecten van deze stereotypen zijn tweeerlei: individuele verschillen 
binnen deze categorieen worden miskend en feitelijke capaciteiten wor
den onderschat. 

Effectief arbeidsmarktbeleid ten behoeve van minderheden zal rekening 
moeten houden met deze barrieres. Dat betekent, dat concrete beleidsini
tiatieven beoordeeld dienen te worden op de mate waarin ze in de prak
tijk reele perspectieven bieden om deze barrieres te overwinnen. 
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1.3 De praktijk van het beleid 

De centrale vraag is, wat er in de praktijk nu feitelijk gebeurt om de 
instroom van allochtonen op de arbeidsmarkt te vergroten. 
Op alle niveaus zijn en worden beleidsmaatregelen ontwikkeld en vinden 
vele discussies plaats. Maar tot op heden zijn de effecten van deze inspan
ningen nog niet goed merkbaar. 
Weliswaar is de instroom van allochtonen naar betaald werk in de afgelo
pen jaren in absolute zin vergroot, maar de verschillen tussen allochtonen 
en autochtonen wat betreft arbeidsmarktkansen blijven aanzienlijk (SCP 
1993b). Dit hangt deels samen met een relatief snelle toename van de 
allochtone beroepsbevolking. Daarom is het van belang om na te gaan, 
wat er in de praktijk nu eigenlijk terecht komt van alle mooie plannen en 
initiatieven: Worden plannen gerealiseerd? In hoeverre is er een kloof tus
sen beleidsvoornemens en beleidspraktijk? Op welke vooronderstellingen 
zijn deze voornemens en praktijken gebaseerd? Gaan deze vooronderstel
lingen wel uit van juiste diagnoses van de barrieres, die het uitzicht op 
betaald werk voor allochtonen belemmeren? En welke resultaten worden 
geboekt? . . . . 

Om een enigszins gefundeerd antwoord te kunnen geven op deze vragen, 
zullen we de schijnwerpers richten op concrete projecten en experimen
ten, die gericht zijn op bemiddeling en plaatsing van werkzoekende 
allochtonen. ,: ' . ; ' » :.!'''• • ' . „ . ' • ' ' 

Bij de beschrijving en analyse van deze bemiddelingspraktijken zal vooral 
aandacht worden geschonken aan aspecten, die van belang zijn voor de 
mate van succes. 
Twee aspecten lijken in dit opzicht relevant: . , ' - ,• ~ 
1 de aard van de diagnose van de barrieres, die de toetreding van alloch
tonen op de arbeidsmarkt verhinderen; 
2 de aard van de uitvoering. 

De analyse van bemiddelingsexperimenten ten behoeve van minderheden 
is uiteindelijk gericht op de beantwoording van de volgende probleem-
stelling: 

Welke diagnoses liggen (impliciet ofexpliciet) ten grondslag aan de verschil
lende bemiddelingsexperimenten en in hoeverre kan de ejfectiviteit van deze 
experimenten verklaard worden door de aard van de diagnoses respectievelijk 
de ivijze van uitvoering? 



Vooronderstelling daarbij is, dat niet alleen een meer of minder adequate 
diagnose van de barrieres op de arbeidsmarkt vereist is; ook de wijze van • ', , 

uitvoering (werkwijze bemiddelaars, kwalificatie bemiddelaars, organisa- :','.• ' 

torische condities, gehanteerde beleidsinstrumenten) vormt een zelfstan-
dige factor die van belang is voor het succes van een bepaalde bemidde- ^ • 
lingsmethode. 

1.4 Opzet van de studie 

De hiervoor genoemde probleemstelling van het onderzoek impliceert • /.•• 
een specifieke invalshoek. . :-
Het gaat niet om een algemene globale evaluatie van het gevoerde beleid, . v " 
maar om een bottom-up benadering. Het is van belang om de concrete • • 

ervaringen bij de bemiddeling en plaatsing van allochtonen onder de loep 
te nemen. Meer inzicht in deze ervaringen is niet alleen van belang voor 
de ontwikkeling van bemiddelingsmethodieken en -benaderingen, maar 
ook voor het specificeren van de voorwaarden die noodzakelijk zijn voor 
een effectieve plaatsing en bemiddeling van allochtonen. Deze voorwaar
den kunnen zowel betrekking hebben op organisatorische aspecten als op 
de beschikbare beleidsinstrumenten. 

De overwegingen om voor deze bottom-up benadering te kiezen houden 
vooral verband met de huidige omstandigheden. Mede gestimuleerd door 
publieke discussies over het te voeren beleid en de initiatieven die door de ' - > 

overheid en de sociale partners in de afgelopen jaren zijn genomen is er 
een veelheid aan projecten en experimenten gestart, die beogen een bij
drage te leveren aan de verbetering van de arbeidsmarktpositie van alloch
tonen. In deze situatie kan een systematisering van deze ervaringen een 
belangrijke bijdrage leveren, niet alleen aan de voortgang van de 
betreffende projecten zelf, maar ook aan een meer evenwichtige discussie . ' , ;, 
over het landelijk en regionaal te voeren beleid. 

We zullen ons bij het onderzoek naar de praktijk van het bemiddelings-
en plaatsingsbeleid ten behoeve van allochtonen beperkingen moeten -• ' 

opleggen. ' . ' - . 
De belangrijkste beperking is, dat we alleen die projecten en experimen- ^ 
ten in het onderzoek zullen betrekken, waarover minimale gegevens over • .,i 
werkwijze en resultaten beschikbaar zijn. Het gaat kortom om een secun- ' -̂  
daire analyse van beschikbaar materiaal. •. - • • 

De door ons gevolgde werkwijze bij het opsporen en selecteren van rele- / > . 
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vante project-verslagen en evaluatie-studies zal in hoofdstuk 4 worden 
uiteengezet. We zullen daarbij ook ingaan op de wijze waarop het gese-
lecteerde materiaal door ons werd geanalyseerd. 

Veel projecten zijn gestart in het leader van landelijk overheidsbeleid en/of 
gestimuleerd door initiatieven van de sociale partners. Maar er zijn ook 
lokale projecten, die gestart zijn v^r voordat op landelijk niveau de nood-
zaak van speciale maatregelen ten behoeve van de arbeidsmarktpositie van 
allochtonen onderkend werd. Het verloop van deze laatste categoric pro
jecten is echter ook (in positieve of in negatieve zin) beinvloed door lan
delijke beleidsmaatregelen van de afgelopen jaren. Daarom is het van 
belang om vooraf een globaal overzicht te geven van de landelijke beleids
kaders, die relevant zijn voor de concrete aanpak van de werkloosheid 
onder allochtonen op plaatselijk niveau (hoofdstuk 2). 
In het daarop volgende hoofdstuk zullen we speciale aandacht besteden 
aan het beleid dat de overheid als werkgever in de afgelopen jaren heeft 
gevoerd. Deze aandacht houdt niet alleen verband met het feit, dat de 
geloofwaardigheid van de overheid in het geding is bij het door haar 
gevoerde personeelsbeleid. Immers, overheidsmaatregelen gericht op een 
grotere instroom van allochtonen in de marktsector verliezen veel aan 
legitimiteit wanneer de overheid niet in staat zou blijken om in eigen huis 
een meer rechtvaardige verdeling van arbeidsplaatsen te bewerkstelligen. 
Speciale aandacht voor het door de overheid gevoerde personeelsbeleid is 
ook van belang vanwege de exemplarische betekenis: de wederwaardighe-
den bij de moeizame uitvoering van het zogeheten EMO-plan Etnische 

Minderheden in Overheidsdienst vormen. een goed voorbeeld van de obsta-
kels en risico's bij het daadwerkelijk dichterbij brengen van gelijke kansen 
voor allochtonen en autochtonen. 

De resultaten van de analyse van projecten op lokaal niveau zullen in 
hoofdstuk 4 worden weergegeven. Daarbij zullen belangrijkste verschillen 
en overeenkomsten tussen diverse projecten worden beschreven. De aan
dacht is in de eerste plaats gericht op de enorme variatie in benaderingen, 
werkwijzen en condities waaronder getracht wordt om de arbeidsmarkt
positie van allochtonen te verbeteren. In de tweede plaats zullen - voor
zover het materiaal dat toelaat — factoren worden gedestilleerd, die cruci-
aal zijn voor de effectiviteit. Op basis van de analyseresultaten wordt een 
typologie van trajectbemiddelingen ontwikkeld, die de Nederlandse prak
tijk min of meer dekt. Een korte beschrijving van de geselecteerde pro
jecten is te vinden in bijlage I. 
In hoofdstuk 5 worden conclusies getrokken met betrekking tot de moge-
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lijkheden voor succesvolle arbeidsbemiddeling van allochtone werkzoe
kenden. - ^ - •, 
In bijlage II wordt ten slotte een mogelijke uitwerking gepresenteerd van 
integrale trajectbemiddeling. 
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2 Algemene beleidskaders 

1 

In dit hoofdstuk zullen we aandacht besteden aan de initiatieven en maat
regelen, die de overheid en de sociale partners in de afgelopen jaren heb
ben ontwikkeld en die direct van belang zijn voor de mogelijkheden op 
lokaal niveau om allochtone werkzoekenden naar werk te plaatsen. Een 
zekere afgrenzing is daarbij noodzakelijk. 

In de eerste plaats zal een historische situering van het beleid, hoe verlei
delijk ook, achterwege blijven. • 
In de tweede plaats zal geen aandacht besteed worden aan het algemene 
instrumentarium van arbeidsmarktpolitiek, hoewel de positie van alloch
tonen in discussies daarover af en toe wel eens opduikt in argumentaties. 
Het gaat bijvoorbeeld om de discussies over het al of niet afschaffen dan 
wel verlagen van het minimumloon, de afstand tussen lonen en uitkerin-
gen, het al of niet verbindend verklaren van cao's en dergelijke. 
In de derde plaats zal ook het onderwijsbeleid ten behoeve van minder
heden buiten beschouwing blijven. De reden is, dat effecten van onder-
wijsvoorrangsbeleid en van Opstap-projecten voor arbeidsmarktkansen 
van betrokkenen pas op langere termijn merkbaar zullen zijn. 
We zullen ons dus beperken tot recente landelijke beleidsinitiatieven, die 
een gerichte plaatsing en bemiddeling van werkzoekende allochtonen 
beogen te bevorderen. 

Achtereenvolgens zullen we aandacht besteden aan het Sociale Vernieu-
wingsbeleid, het Convenant tussen de sociale partners, het Arbeidsvoor
zieningsbeleid, en de Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname 
Allochtonen. Zoals gezegd zullen we in hoofdstuk 3 speciale aandacht 
besteden aan het personeelsbeleid van de overheid. 

2.1 Sociale Vernieuwing en de arbeidsmarktpositie van 
minderheden 

Het door het kabinet Lubbers-Kok geinitieerde Sociale Vernieuwings-
beleid is gericht op het bestrijden van hardnekkige maatschappelijke ach-
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1 terstanden door een integrale en sector-overstijgende aanpak. Hoewel het 
beoogde Sociale Vernieuwingsbeleid niet specifiek gericht is op minder
heden en aanzienlijk breder is dan arbeidsmarktbeleid, is de relevantie 
voor projecten gericht op verbetering van de arbeidsmarktpositie van 

I . migranten, vluchtelingen en woonwagenbewoners onmiskenbaar. Dat 
blijkt al uit de probleemdefinitie, die ten grondslag ligt aan het Sociale 
Vernieuwingsbeleid: Sociale Vernieuwing is volgens de regeringsnota van 
maart 1990 noodzakelijk omdat grote groepen mensen in de marge van 
de samenleving terecht zijn gekomen of dreigen te komen, ondanks de 
economische groei in de jaren tachtig met de daarbij gepaard gaande toe-
name van de werkgelegenheid (TK 1989/1990). Zoals in het vorige 
hoofdstuk is aangegeven, geldt dat bij uitstek voor de verschillende groe
pen allochtonen. 

•• Voor elk van de probleemclusters waarop Sociale Vernieuwing betrekking 
heeft, - in de regeringsnota aangeduid als 'cirkels' - wordt een aanpak 
bepleit waarbij een geconcentreerde en gebundelde inzet van middelen 
ten behoeve van de oplossing van de betreffende problemen centraal staat. 
Dat vereist meer speelruimte voor lokaal beleid en een vergaande ontko-
kering van de beleidsvoering. 

Voor wat betreft het probleemcluster 'arbeid, scholing en inkomen' dient 
Sociale Vernieuwing vooral gericht te zijn op de ontwikkeling van inte-
graal beleid ten behoeve van de verbetering van de arbeidsmarktpositie 
van langdurig werklozen en andere werkzoekenden die zonder intensieve 
begeleiding weinig kansen hebben op een betaalde baan. In dat verband 
wordt in de nota gepleit voor de ontwikkeling van individuele - op maat 
gesneden - bemiddelingstrajecten. Met het oog daarop zouden verschil
lende regelingen, organisaties, diensten en loketten geintegreerd moeten 
worden. 

Het Sociale Vernieuwingsbeleid van de regering bevat dus een uitdrukke-
lijke stimulans voor gemeentelijke overheden om individuele trajectbe
middeling ten behoeve van moeilijk plaatsbare werkzoekenden op te zet-
ten op basis van samenwerking tussen de betrokken instanties (scholings
instellingen, arbeidsbureau) en gemeentelijke diensten (zoals de sociale 
dienst). Om de ontwikkeling van zo'n integrale aanpak mogelijk te 
maken, kregen de gemeenten meet speelruimte bij de besteding van gel-
den. Daarnaast kregen de gemeenten ook ruimte voor aanvuUende werk
gelegenheid voor langdurig werklozen: de Banenpools. 
In totaal hebben zo'n 500 gemeenten een convenant gesloten met de 
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rijksoverheid, waarbij naast de Banenpools ook de speelruimte bij de 
besteding van gelden werd vastgelegd (SCP, 1993a). 
Deregulering en decentralisatie worden dus beschouwd als belangrijke 
voorwaarden voor een efFectieve aanpak van de verschillende probleem
clusters. Dat betekent dat de realisering van de doelstellingen van het 
Sociale Vernieuwingsbeleid in hoge mate afhangt van de manier waarop 
lokale overheden gestalte geven aan dat beleid. 

Gelet op het brede scala van probleemclusters waarop het Sociale 
Vernieuwingsbeleid is gericht en de uiteenlopende achtergronden van 
lokale beleidstradities mag een grote variatie van 'invullingen' verwacht 
worden. De resultaten van de tussentijdse evaluatie door het Sociaal 
Cultured Planbureau wijzen ook in deze richting (SCP, 1993a). 

2.2 Het Convenant van de sociale partners •„ ' ./' , 

Naast het Sociale Vernieuwingsbeleid is ook het in de Stichting van de 
Arbeid door werkgevers- en werknemers-organisaties gesloten Convenant 
van november 1990 een belangrijke stimulans voor lokale initiatieven en 
experimenten gericht op de plaatsing en bemiddeling van allochtonen. 
In dat Convenant, Meer Werk voor Minderheden, werd afgesproken om in 
de periode tot en met 1995 tenminste 60.000 werkzoekende allochtonen 
aan een baan te helpen. Om de taakstelling van het Stichtings-akkoord te 
realiseren zijn bedrijfs(tak)initiatieven ontwikkeld die in een drietal cate
gorieen ingedeeld kunnen worden (Bureau vOor Economische 
Argumentatie, 1992): 

1 Initiatieven van individueleondememingen - , -' ' 
Door de Stichting zelf is geinitieerd dat in beginsel alle bedrijven met 
meer dan tien werknemers taakstellende werkplannen opstellen waarin de 
aard en het aantal arbeidsplaatsen dat door allochtonen kan worden bezet, 
worden gespecificeerd. Tevens dienen de voorwaarden waaronder dit 
mogelijk is (zoals aanvullende orientatie-, scholings- en/of werkervarings-
trajecten) te worden geinventariseerd. Uit onderzoek van de Loontech-
nische Dienst (juli-september 1991) bleek dat, een half jaar na de publi-
catie van het Convenant, driekwart van de ondememingen niet op de 
hoogte was van het bestaan ervan. Van de ondememingen die daar wel 
van wisten, was bijna tweederde niet van zins een taakstellend werkplan 
op te stellen. 
Slechts twintig procent van de bedrijven, voornamelijk grote bedrijven 
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met honderd of meer werknemers en bedrijven met allochtonen in dienst, 
blijkt specifieke initiatieven ten aanzien van de inschakeling van allochto
nen te ontplooien. Deze initiatieven vinden grotendeels op eigen initiatief 
van het bedrijf plaats (zestig procent), zeventien procent van de inspan
ningen vloeit voort uit CAO-afspraken en tien procent van de inspan
ningen vindt plaats op verzoek van het arbeidsbureau. 

2 Initiatieven in CAO-verband • 
Initiatieven op brancheniveau komen grotendeels voort uit de aandacht 
die in CAO-afspraken wordt besteed aan de intensivering van scholings-
en werk(ervarings)plaatsen voor allochtonen. 

Uit onderzoek van de Dienst Collectieve Arbeidsvoorwaarden blijkt dat 
het aantal CAO's met afspraken gericht op scholing en werkgelegen-
heidsbevordering in de periode 1989 tot en met 1991 met tweeenrwintig 
procent is toegenomen, waarbij met name het aantal algemene scholings-
maatregelen en werkgelegenheidsplannen sterk toenam, namelijk met 
respectievelijk eenenzeventig en zevenenzeventig procent. Het aantal 
afspraken specifiek voor personen uit etnische minderheden is bijna ver-
viervoudigd, waarbij vooral de afspraken met betrekking tot werkerva
ringsplaatsen en werkgelegenheidsplannen sterk in aantal toenamen. 

3 Initiatieven van de arbeidsvoorzieningsorganisatie 

Deze initiatieven ondersteunen de door de arbeidsvoorzieningsorganisatie 
geformuleerde taakstelling van een per 1 januari 1995 te realiseren even
redige uitstroom van allochtonen uit het bemiddelingsbestand. De daar-
aan gerelateerde taakstelling is gekwantificeerd tot ruim 93.000 bemidde-
lingen. Het in dienst nemen van speciale consulenten, de zogeheten 
'Bedrijfsadviseurs Minderheden', dient dit streven te ondersteunen. Het is 
de bedoeling dat deze consulenten onder andere bedrijven stimuleren van 
en adviseren bij het opstellen en uitvoeren van de taakstellende werk
plannen. 

Dat de weg van intenties naar realisering niet zonder hobbels is blijkt 
onder andere uit tussentijdse evaluaties. 

De gerealiseerde instroom van allochtonen in het arbeidsproces heeft 
hoofdzakelijk betrekking op secundaire banen met geringe doorstroom-
perspectieven en/of part-time banen dan wel tijdelijke banen. Hiermee 
vindt een accentverschuiving plaats van de instroomproblematiek naar 
een doorstroomproblematiek; de problematiek verplaatst zich van de 
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externe naar de interne arbeidsmarkt (Bureau voor Economische 
Argumentatie, 1992; 1993). 
Ook de twee tot dusver door de Stichting van de Arbeid uitgebrachte 
interim-evaluaties bieden een weinig rooskleurig beeld over de voortgang. 
In de laatste interim-evaluatie van het voorjaar 1993 wordt uitdrukkelijk 
vermeld dat er "geen reden is om gerust te zijn op het uiteindelijk resul
taat over enkele jaren" (Stichting van de Arbeid, 1993). 
Uit een door het Bureau voor Economische Argumentatie verricht onder
zoek blijkt bovendien dat de uitstroomcijfers van arbeidsvoorzieningen in 
een bepaald opzicht misleidend zijn: iemand die in een jaar drie keer 
bemiddeld wordt telt ook drie keer mee (Bureau voor Economische 
Argumentatie, 1992). De door de arbeidsbureaus behaalde uitstroom is 
dus geen reele indicatie voor het feitelijke aantal geplaatste personen. 
Volgens CBS cijfers is de positie van allochtonen in 1992 nauwelijks ver-
beterd ten opzichte van die in 1991 (Nieuwsbrief Werk, nr. 6 1993). 

2.3 Het Arbeidsvoorzieningsbeleid 

Nog voordat in de Stichting van de Arbeid overeenstemming was bereikt 
tussen de sociale partners over het 60.000 banenplan, had de regering 
besloten om de taakstelling van het arbeidsvoorzieningsbeleid aan te 
scherpen. Eind 1994 zou het aandeel allochtonen in het aantal bemidde-
lingen door arbeidsbureaus gelijk moeten zijn aan hun aandeel in de tota-
le werkloosheid. 

Deze nieuwe taakstelling en de nieuwe rol, die aan de arbeidsvoorzie-
ningsorganisaties was toebedeeld in het Convenant van de sociale part
ners, vereisten uiteraard een aanpassing van de organisatie en de werkwij
zen. 

Deze aanpassing moest plaats vinden op het moment dat de bestuurlijke 
opzet van de arbeidsvoorzieningsorganisatie drastisch werd gewijzigd. De 
zogeheten tripartisering betekende niet alleen een gedeelde verantwoor
delijkheid van overheid en sociale partners voor het arbeidsvoorzienings
beleid, maar ook een vergaande decentralisatie. Het zwaartepunt van het 
beleid ligt nu op regionaal niveau bij de Regionale Besturen voor de 
Arbeidsvoorziening (RBA's). 

De landelijke overheid en de landelijke werkgevers- en werknemersorga-
nisaties kunnen nog wel via het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoor
ziening (CBA), waarin zij vertegenwoordigd zijn, een zekere invloed uit-
oefenen op het arbeidsvoorzieningsbeleid. De uiteindelijke bevoegdheden 
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^ li^cn echter voornamelijk bij de getripartiseerde regionale besturen, 
waarin lokale overheden en lokale/regionale vakbonden en werkgevers-
verbanden de dienst uitmaken. 

r De achtergronden van deze bestuurlijke reorganisatie houden geen ver
band met de rol van de arbeidsvoorzieningsorganisatie voor het bemidde-
len van groepen met weinig kansen op de arbeidsmarkt, zoals migranten, 
vluchtelingen en woonwagenbewoners. 
Andere factoren speelden daarbij een rol, zoals een veranderende visie op 
de verantwoordelijkheden van de overheid in relatie tot de eigen verant
woordelijkheid van maatschappelijke instellingen en organen. Daarnaast 
en in samenhang daarmee vormde ook de toenemende kritiek op het alge
mene ftinctioneren van arbeidsbureaus bij het vervullen van vacatures en 

, het bemiddelen van werkzoekenden een motief voor het zoeken naar een 
nieuwe opzet. •' :•••••.. .. "'•'•.- . - • . • • 

De nieuwe getripartiseerde arbeidsvoorzieningsorganisaties lijken in elk 
geval bij uitstek de instanties die een cruciale rol zouden moeten (kun
nen) spelen bij de ontwikkeling en uitvoering van een beleid gericht op 
vergroting van de arbeidsmarktkansen van allochtonen. Dat is in elk geval 
de visie van de rijksoverheid en van de sociale partners. . . 

In de afgelopen jaren zijn ook door de RBA's stappen gezet in deze rich-
ting. In alle regio's zijn speciale consulenten aangesteld die belast zijn met 

: het verkrijgen van medewerking van bedrijven bij het plaatsen van werk
zoekende migranten. In totaal zijn eenenvijftig van deze Bedrijfsadviseurs 
Minderheden aangesteld. Over de effecten van deze specifieke voorzie-

. ' ning zijn nog geen evaluaties beschikbaar. 

Daarnaast worden specifieke methoden en trajecten ontwikkeld om een 
betere aansluiting tussen de vraag naar arbeid en het aanbod van allocht
one arbeidskrachten te bewerkstelligen. Ter onderscheiding van de regu-
liere arbeidsbemiddeling worden dergelijke specifieke activiteiten ten 
behoeve van de plaatsing van migranten en andere moeilijk plaatsbare 
werkzoekenden vaak aangeduid met het etiket 'individuele trajectbemid
deling'. . 

In sommige plaatsen kon daarbij worden aangesloten op al langer lopen-
de projecten en experimenten die vervolgens werden geintegreerd in de 
arbeidsvoorzieningsorganisatie (zoals in Rotterdam en Helmond). Elders 
moet individuele trajectbemiddeling van de grond af aan worden opge-
bouwd of wordt trajectbemiddeling van 'moeilijk plaatsbaar aanbod' uit-
besteed aan externe bureaus. 
De RBA's beschikken over verschillende instrumenten voor scholing, 



werkervaring en plaatsingsbevordering die gehanteerd kunnen worden in 
het kader van individuele trajectbemiddeling. De meeste van deze instru
menten zijn niet specifiek op minderheden gericht. Wel zijn er duidelijke 
verschillen in de mate waarin bepaalde instrumenten gebruikt worden ten 
behoeve van werkzoekende allochtonen. 
Om na te kunnen gaan of inspanningen van arbeidsbureaus voor alloch
tone werkzoekenden resultaten opleveren, is ten behoeve van het CBA 
een speciaal registratiesysteem ontwikkeld. 

2.4 De Wet Bevordering Evenredige Arbeidsdeelname Allochtonen 

Vanaf de tweede helft van de jaren tachtig zijn er discussies gevoerd over 
de mogelijkheid en de wenselijkheid om de plaatsing en bemiddeling van 
allochtonen naar betaald werk te ondersteunen met meer of minder dwin-
gende wetgeving. f, ' " •., ,• . ;; / % •' •', •• 

Verplichtingen voor werkzoekende allochtonen om taal- en (om)scho-
lingscursussen te volgen op straffe van kortingen op de uitkering stuiten 
daarbij op minder verzet dan verplichtingen voor werkgevers om mee te 
werken aan de opheffing van de kansen-ongelijkheid op de arbeidsmarkt. 
Zo lijken voorstellen tot quotering en contract-compliance tot op heden 
op weinig politieke steun te kunnen rekenen. Maar enige aandrang op 
werkgevers om taakstellende werkplannen op te stellen en de resultaten 
daarvan te rapporteren wordt — mede gelet op de gang van zaken bij de 
uitvoering van het Convenant tussen de sociale partners — langzamerhand 
als onvermijdelijk beschouwd. Dat heeft in 1993 geleid tot de aanvaar-
ding van een door de oppositie ingediend wetsvoorstel door de Tweede 
ICamer. Dat wetsvoorstel - in de wandelgangen aangeduid (naar de eerste 
indiener) als het Voorstel Rosenmoller - gaat iets verder dan het voorstel 
van het kabinet. Het Voorstel Rosenmoller verplicht werkgevers te streven 
naar een evenredige vertegenwoordiging van minderheden in het perso-
neelsbestand en bevat een verplichting tot het opstellen van een taakstel
lend werkplan en een jaarlijkse openbare rapportage aan de RBA's. 
Het is uiteraard onbekend welke effecten deze wet (die overigens nog de 
goedkeuring van de Eerste Kamer behoeft) zal hebben op het wervings-
en selectiebeleid van ondernemers en op de projecten en experimenten 
die gericht zijn op plaatsing en bemiddeling van allochtonen. 



2.5 Conclusies 

Uit de hiervoor gegeven schets van de belangrijkste landelijke beleidska
ders, die in de afgelopen jaren ontwikkeld werden, kunnen twee conclu
sies worden getrokken. / , . • ,, "̂  
In de eerste plaats zijn alle initiatieven en maatregelen, die in de afgelo
pen jaren door de rijksoverheid en de sociale partners genomen zijn, 
gericht op het stimuleren van evenredige participatie van allochtonen op 
de arbeidsmarkt. Om dit beleid vorm te geven en daarmee de doelstelling 
van gelijke kansen op de arbeidsmarkt dichterbij te brengen werd voor 
plaatselijke instanties ruimte gecreeerd om eigen projecten te ontwikke-
len. Gezien de problemen die plaatselijke initiatieven in het verleden 
ondervonden (Van den Berg & Van der Veer, 1993b) is dit een gunstige 
ontwikkeling. In die zin is de politieke omslag in de jaren negentig een 
belangrijke winst. 

De tweede conclusie betreft de onmiskenbare afstand tussen landelijke 
beleidskaders en lokale praktijk. Alle maatregelen, die in de afgelopen 
jaren op landelijk niveau werden ontwikkeld, zijn gericht op het schep-
pen van voorwaarden en het stimuleren van ander beleid. Maar dat ande
re beleid zal uiteindelijk op lokaal niveau gevormd en uitgevoerd moeten 
worden. Op landelijk niveau kunnen geen garanties worden afgegeven 
over de effectiviteit van de lokale beleidspraktijk. Dat heeft niet alleen te 
maken met de bevmste decentralisatie en deregulering, die kenmerkend is 
voor zowel het Sociale Vernieuwingsbeleid als de nieuwe opzet van het 
Arbeidsvoorzieningsbeleid. Het heeft ook te maken met het feit, dat de in 
het vorige hoofdstuk genoemde barrieres voor werkzoekende allochtonen 
alleen bij de bedrijven zelf, dus door de werkzoekenden, samen met dege-
nen die veranrwoordelijk zijn voor de werving en selectie van personeel, 
kunnen worden afgebroken. Nota's van regering en sociale partners wor
den dan ook vaak gekenmerkt door een zekere machteloosheid: uiteinde
lijk moeten 'andere' instanties het 'elders' waar maken. 
Dat betekent overigens niet, dat landelijk beleid en landelijke initiatieven 
niet van belang zijn. Integendeel, het zijn, in zowel positief als negatief 
opzicht, belangrijke factoren. Hoewel het landelijk beleid zich 'slechts' tot 
het scheppen van condities voor lokale initiatieven en het bepalen van 
algemene richtlijnen beperkt, kunnen deze productief en stimulerend, 
maar ook contraproductief werken. 

Deze verhouding tussen landelijk beleid en plaatselijke praktijk maakt 
duidelijk, dat het voor de beoordeling van het arbeidsmarktbeleid ten 
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behoeve van minderheden van wezenlijk belang is om inzicht te krijgen 
in de concrete beleidspraktijk op plaatselijk niveau. Welke vernieuwingen 
vinden er eigenlijk plaats? (of) Wordt bestaand beleid in een nieuw jasje 
gestoken? Welke initiatieven worden genomen ten behoeve van werkzoe
kende allochtonen onder het label 'Sociale Vernieuwing' en welke prak
tijken gaan feitelijk schuil onder het etiket 'Individuele Traject Bemid
deling'? 

Dat zijn de vragen, die we in de volgende hoofdstukken zullen proberen 
te beantwoorden. 

We zullen om te beginnen 'dicht bij huis' (dat wil zeggen: het overheids-
huis) blijven. In het volgende hoofdstuk zullen we nagaan welke initiatie
ven de overheid heeft ondemomen wat betreft haar eigen personeelsbe
leid, hoe deze initiatieven zijn uitgewerkt, en wat daarvan terecht is geko
men. ' ' . • • 
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3 Personeelsbeleid bij de overheid 

In dit hoofdstuk besteden wij aandacht aan enkele belangrijke initiatieven 
van de landelijke overheid om een meer evenwichtige personeelssamen-
stelling te bereiken wat betreft de verhouding allochtonen/autochtonen. 
Ook op lokaal en provinciaal niveau zijn er overheidsinitiatieven met 
betrekking tot het eigen personeelsbeleid, maar we zullen ons beperken 
tot de volgende initiatieven van de landelijke overheid: het EMO-plan, 
het daaruit voortgekomen EMO/NCB-plan en het 1000-banenplan voor 
Molukkers. 

Deze initiatieven zullen niet voUedig geevalueerd worden. Dit is reeds 
door anderen gebeurd (Smeets, 1993). Onze analyse richt zich, evenals de 
andere door ons te evalueren projecten, op een drietal aspecten: 

1 op welke doelgroep richt men zich met het project? 
2 welke werkwijze wordt gevolgd? ';» . ' : < 

3 welk resultaat heeft men bereikt? ;, ' ' - •. 

3.1 Etnische Minderheden in Overheidsdienst (het EMO-plan) 

Sinds 1987 wordt door de overheid aktief beleid gevoerd, gericht op een 
evenredige arbeidsmarktpositie van allochtonen in overheidsdienst. Het 
in dat jaar gepresenteerde beleidsplan Werkgelegenheid voor Etnische Min
derheden bij de Overheid (EMO-plan) had als doelstelling het vergroten 
van het aandeel minderheden in rijksdienst in drie jaar tijd van twee naar 
drie procent. Dit betekende een toename van 1452 arbeidsplaatsen voor 
allochtonen. 

Het eerste EMO-plan liep van September 1987 tot december 1990. 
Daarna kreeg het een vervolg, aangeduid als het tweede EMO-plan, dat 
beoogt in de periode 1991-1995 het aandeel van minderheden in rijks
dienst tot 5 procent te vergroten. 

Tot de doelgroepen behoren buitenlandse werknemers en hun gezinnen 
(Turken, Marokkanen, Spanjaarden, Italianen, Joegoslaven, Portugezen, 
Kaapverdianen, Grieken en Tunesiers), ingezetenen van Surinaamse, 
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Antilliaanse en Arubaanse herkomst, zigeuners en woonwagenbewoners, 
en ingezetenen van Molukse afkomst. Deze laatste groep kreeg in het eer
ste EMO-plan extra aandacht in de vorm van de 300 banen die voor deze 
groep gereserveerd werden (zie ook paragraaf 3.3. over het zogeheten 
1000-banenplan voor Molukkers). . ' L 
De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het EMO-plan werd bij 
de departementen zelf gelegd. Elk departement kreeg een eigen taakstel
ling die met behulp van positieve aktieplannen moest worden gereali
seerd. Ter bevordering van de implementatie werd voor de duur van het 
eerste EMO-plan — op kosten van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
- de mogelijkheid geboden om per departement een of twee personeels-
consulenten uit een etnische groep aan te stellen (de zogeheten EMO-
consulenten). Negen departementen hebben een, en in sommige gevallen 
twee EMO-consulenten, in dienst genomen, zes departementen maakten 
geen gebruik deze mogelijkheid. Behalve de aanstelling van EMO-consu
lenten werden geen voorzieningen getroffen om de taakstelling te realise
ren. 
De bruto instroom van allochtonen vanaf eind 1987 tot en met 1990 bij 
de rijksoverheid bedroeg 2445 personen; de netto instroom (bruto 
instroom minus uitstroom) 1431 personen. Hoewel daarmee de algeme
ne taakstelling bijna werd gehaald blijkt uit een nadere analyse, dat de 
resultaten in lang niet alle opzichten als positief beoordeeld kunnen wor
den. '-1,, ,' • •_, , •• '• •.', , •'. ' ' ' • , ' : ' . • ,-'..' " , . " ' ' 
In de eerste plaats bedraagt de uitstroom van allochtonen tweeenveertig 
procent van de bruto instroom van allochtonen, terwijl de gemiddelde 
uitstroom bij de overheid voor alle bevolkingsgroepen negen procent 
bedraagt (Pereira Gomes, 1992). Gedeeltelijk kan dit worden verklaard 
door de omstandigheid dat de instroom van allochtonen voornamelijk op 
een laag ftmctieniveau (schaal 1-4) plaatsvond. Personele inkrimpingen, 
die in dezelfde periode als gevolg van bezuinigingen bij de departementen 
plaatsvonden, hadden met name betrekking op dit niveau. 
In de tweede plaats blijkt ruim tachtig procent van de instroom van 
Surinaamse, Antilliaanse of Molukse afkomst (zie ook paragraaf 3.3. over 
het 1000-banenplan) te zijn, terwijl hun aandeel in de allochtone 
beroepsbevolking ongeveer veertig procent bedraagt. Daarmee hebben 
deze groepen onevenredig van deze maatregel geprofiteerd. Voor de ande
re doelgroepen heeft het beleidsplan niet of nauwelijks effect gesorteerd. 
Ten derde blijken de resultaten per departement zeer uiteenlopend te zijn; 
het feit dat een groot aantal departementen de taakstelling niet heeft 
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gehaald wordt gecompenseerd door het feit dat een bijna even groot aan
tal departementen hun taakstelling wel (en ruim) hebben gehaald. De 
redenen voor deze verschillen zijn tot op heden voor zover ons bekend 
niet onderzocht. Het EMO-plan wordt in diverse publicaties genoemd als 
voorbeeld van succesvol overheidsbeleid zonder dat daarbij de hierboven-
genoemde nuanceringen vermeld worden (SCP, 1993b, TK, 1992-1993). 
De resultaten van het tweede EMO-plan zijn uiteraard nog niet bekend, 
maar uit tussenrapportages blijkt dat verscheidene departementen de 
taakstelling beduidend slechter realiseren dan andere departementen. Dit 
ondanks het feit dat de centrale doelstelling expliciet ondersteund wordt 
door middel van taakstellingen voor de netto instroom per departement. 
In de periode 1991-1995 zullen in totaal 2498 leden van minderheids-
groepen bij de rijksoverheid in dienst moeten treden; de netto instroom 
van minderheden bedroeg in de jaren 1991 en 1992 samen 729 personen, 
waarmee de taakstelling voor 29 procent gerealiseerd werd. Daarbij dient 
echter te worden aangetekend dat na 1991 de instroom van minderheden 
afnam, terwijl de uitstroom op hetzelfde niveau als in voorgaande jaren 
bleef. Dit betekent dat de netto instroom momenteel daalt c.q. dalende 

,,is^'' :;::";;;••• • ;-• . . ; 
Een positief aspect van het tweede EMO-plan is dat de nadruk is komen 
te liggen op een grotere instroom van Turken en Marokkanen. Bedroeg 
het aandeel van deze groepen in de instroom van minderheden geduren-
de het eerste EMO-plan nog respectievelijk 4,5 en 5,8 procent, in de 
periode 1991-1992 was dit percentage gestegen tot respectievelijk 11 en 
8. Het aandeel in de netto instroom bedroeg in deze periode respectieve
lijk 15 en 9 procent. In 1993 is voor deze doelgroepen, met middelen uit 
een door werkgevers en werknemers speciaal daartoe in het leven geroe-
pen fonds, een instroomproject van start gegaan. Daarnaast worden, in 
het kader van het tweede EMO-plan, een tweetal cursussen aangeboden. 
Zo bestaat voor personeel uit minderheidsgroepen sinds 1991 de moge
lijkheid om het niveau van de beheersing van het Nederlands te verhogen. 
Daarvan werd sindsdien door vierenzestig personen gebruik gemaakt. De 
cursus 'politick en ambtelijk taalgebruik' werd in 1992 door 24 personen 
bezocht. 

Ook werd de noodzaak ingezien van het opzetten van een registratiesys
teem zodat men permanent zou kunnen beschikken over actuele gegevens 
met betrekking tot het aantal autochtone en allochtone personeelsleden 
in de organisatie. De analyse van de haalbaarheid van een betrouwbaar 
meetsysteem is reeds uitgevoerd; de afronding is echter opgeschort van-
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"' '• • wege de behandeling in het parlement van de Wet Bevordering Evenredi
ge Arbeidsdeelname Allochtonen. - ,. -. . . . ; 

De toegenomen aandacht voor de onevenredige instroom van de afzon-
• derlijke doelgroepen, en met name de te lage participatie van Turken en 

Marokkanen in dit project, is grotendeels aan het Nederlands Centrum 
•,.. ' Buitenlanders (NCB) te danken. Al gedurende de uitvoering van het eer-

' • ' ste EMO-plan hadden zij hier bij herhaling gewezen op het tekort van 
- '̂  deze bevolkingsgroepen in de instroom. In overleg met het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken werd besloten om een kortlopend project op te zet-
, ten, met als doel de (opgelopen) achterstand van deze groepen minderhe

den terug te dringen. 

3.2 Het NCB/EMO-project i ' ; , ^ N 

Naar aanleiding van die gesignaleerde achterstand in instroom van 
t • bepaalde groepen minderheden werd begin 1992 door het Nederlands 

;' •', Centrum Buitenlanders (NCB) een toeleidingsproject opgezet. In de 
• ,.. opzet en uitvoering van het project werd samengewerkt met het 

:• .' ''. Inspraakorgaan Turken (lOT) en het Samenwerkingsverband 
. ^ „ Marokkanen en Tunesiers (SMT). 

Men stelde zich tot doel om binnen een tijdsbestek van negen maanden 
; de gegevens van 150 voldoende gekwalificeerde Turken en Marokkanen 

aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken (Bureau Wervingsservice 
Voorkeursgroepen) door te geven om op die wijze aan te tonen dat er wel 

'• degelijk 'geschikte' Turken en Marokkanen zijn voor het vervullen van 

. - , - fiincties bij de rijksoverheid. Daartoe vond werving plaats onder Turken 
: en Marokkanen met een opleiding op het niveau van lager beroepsonder-

wijs (LBO) of hoger. 
Met behulp van het Bureau Hoog Opgeleide Minderheden (HOM), 
onderdeel van het Top-Centre van het RBA West-Utrecht, werden kan
didaten geselecteerd. De werving van deze kandidaten verliep indirect, via 
intermediairen op de arbeidsmarkt (zoals arbeids- en uitzendbureaus, 
migranten- en welzijnsorganisaties en opleidingsinstituten) en direct via 
het HOM-bureau. 

Door het NCB werd aan de geselecteerde kandidaten een cursuspakket 
aangeboden bestaande uit: een cursus sollicitatietraining, een cursus 

' • 'ambtelijk taalgebruik' en een cursus 'werkzaamheden positie van rijks-
ambtenaren'. De aldus geselecteerde en bij geschoolde kandidaten werden 

• •'•''-• ' ^ • - ^t - - • 



door het NCB voorgedragen bij het Bureau Wervingsservice Voorkeurs
groepen (BWV) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Tevens heeft 
het NCB via zijn bureau Cross-Cultureel-Management (CCM) aan de 
departementen - en met name aan managers binnen de afdelingen die 
zich bezig houden met personeelszaken - een cursusaanbod gedaan 
betreffende het managen van culturele diversiteit in de arbeidsorganisatie. 
Hiervan werd door de departementen echter geen gebruik gemaakt. Het 
resultaat van het toeleidingsproject (peildatum maart 1993) is weergege
ven in tabel 1. 

Tabel 1 Resultaten NCB/EMO-project 

Voorgedragen door NCB '•',•' 

- waarvan in bestand van het BWV opgenomen 

— waarvan voorgedragen bij vacature 

— waarvan aangenomen 

aantal Turkse en 

werkzoekenden 

Ahsoluut 

: • 228 

86 

10 

2 

Marokkaanse 

Percentage 

100% 

38% 

4% 

1% 

Bron: Concept evaluatie NCB/EMO-project, September 1993. 

Uit tabel 1 valt af te leiden dat de toename van bij de overheid geplaatste 
Turken en Marokkanen (Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1993) in 
elk geval niet op conto van dit project kan worden geschreven. Het uit
sluitend voordragen van gekwalificeerde kandidaten blijkt in elk geval 
nog geen voldoende voorwaarde voor het overwinnen van barrieres aan 
werkgeverszijde. 

3.3 Het 1000-banenplan voor Molukkers 

In de nasleep van de treinkapingen die in de jaren tachtig plaatsvonden 
werden vanuit de Molukse gemeenschap initiatieven genomen om de ver
houding tussen Molukkers en overheid te verbeteren. Een van die initia
tieven was het voorstel om de werkloosheid onder deze bevolkingsgroep 
structured aan te pakken door middel van een (lOOO-)banenplan. Het 
plan nam in april 1986 concrete vormen aan toen het eerste kabinet-
Lubbers en de Molukse belangenorganisatie Badan Persatuan afspraken 
maakten over de plaatsing van werkloze Molukkers in overheidsfuncties. 
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Met ingang van 1987 zouden binnen twee jaar duizend banen, waarvan 
' driehonderd bij de rijksoverheid en zevenhonderd bij lagere overheden, 

voor Molukkers worden gerealiseerd. Het ging om vaste dienstverbanden, 
met een werkweek van minimaal 32 uur. Voor het realiseren van de zeven
honderd banen bij lagere overheden werden door de ministeries van 

, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Binnenlandse Zaken twee 
commerciele instellingen ingeschakeld: de Scholing Maatschappij en 
Arbeidsmarkt (SMA) en het Instituut Voor Individueel Onderwijs 
(IVIO). Elke organisatie zou zorg dragen voor 350 plaatsingen. Aan 
Molukse kant was een Ondersteuningsteam gevormd dat kandidaten aan-

• leverde. 
Na twee jaar bleek dat de taakstelling bij lange na niet was gehaald. Men 
besloot om de afspraak met een jaar te verlengen. De nieuwe peildatum 
werd 31 december 1989. Het resultaat bedroeg op dat tijdstip, volgens de 
ministeries althans, 354 geplaatste personen. Uit onderzoek van de 
Rekenkamer bleek echter dat 137 van de geplaatste personen niet volde-
den aan de criteria zoals die eerder door het ministerie van Binnenlandse 
Zaken waren geformuleerd. Gemeten aan de criteria zoals die door Badan 
Persatuan waren gesteld vielen bij de vaststelling van het uiteindelijke 
resultaat nog eens 12 personen af Uiteindelijk bleken dus op de peilda
tum, afhankelijk van de gehanteerde criteria, 217 respectievelijk 205 per-

' sonen bij de rijksoverheid te zijn geplaatst. Het resultaat van de commer
ciele instellingen was zo mogelijk nog teleurstellender: het IVIO had 148 
en de SMA had 49 banen voor Molukkers bij de lagere overheden gere
aliseerd. 

Eind december 1989 leek het banenplan mislukt te zijn: binnen de gestel-
de (en aangepaste) termijn van drie jaar was nog niet de helft van de taak
stelling gehaald. Met name de SMA, een onderdeel van het Vendex-con-
cern, bleek in geen enkel opzicht aan de verwachtingen te voldoen. 
Bovendien werd eind 1989 door de leiding van het concern besloten dat 
men zich tot kerntaken moest beperken en daar hoorde naar hun mening 
arbeidsbemiddeling niet langer bij. De SMA werd kort daarop failliet ver
klaard. Om nieuw Moluks geweld te voorkomen 3 werden door het IVIO 
en Badan Persatuan opnieuw onderhandelingen gevoerd. Men kwam 
overeen dat het IVIO additioneel 200 mensen, eventueel ook in de 
marktsector, zou bemiddelen. Het Ondersteuningsteam zou in ruil daar
voor kandidaten voorselecteren op motivatie. In het verleden was dat niet 
gebeurd en discussie over de kandidaten was toen - vanwege de aanwezi-
ge perikelen tussen overheid en Molukse gemeenschap - onmogelijk. Het 
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project kwam nu eindelijk uit de startblokken. Van de 3200 aangemelde 
kandidaten werden 1450 geselecteerd als in beginsel geschikt voor plaat
sing bij de rijksoverheid. Controle van de Rekenkamer en druk vanuit het 
kabinet en de Tweede Kamer zorgde ervoor dat de departementen hun 
taakstelling toch begonnen te halen. Het IVIO slaagde erin, aktief 
gesteund door de Badan Persatuan, een kleine 750 kandidaten aan het 
werk te helpen. In april 1992 was de oorspronkelijke taakstelling van het 
1200-banenplan grotendeels behaald. 

3.4 Conclusie ' 

Voor een beoordeling van de hierboven genoemde beleidsprojecten is het 
van belang om rekening te houden met de overlapping tussen het EMO-
plan en het banenplan Molukkers. Met name bij de resultaatmeting blijkt 
dat de resultaten van het ene project ook onderdeel van een ander project 
kunnen zijn. In concreto: driehonderd van de in het kader van het (uit
eindelijke) '1200-banenplan Molukkers' bemiddelde personen, zijn even-
eens meegeteld als resultaat van het EMO-plan, alwaar zij tot de 1431 
geplaatsten gerekend worden. 

Een probleem bij de beoordeling van de EMO-plannen zijn de gehan
teerde succescriteria die uitsluitend betrekking hebben op de (netto) 
instroom, terwijl de duurzaamheid van de plaatsingen vrijwel geen rol 
heeft gespeeld. Tot en met 1990 werd de doelstelling in termen van 'netto 
instroom' gehaald. Vanwege de afgenomen instroom gedurende de begin-
jaren van het tweede EMO-plan en de onverminderd hoge uitstroom 
neemt de netto-instroom momenteel echter snel af Debet daaraan is het 
feit dat de kandidaten op een laag ftmctieniveau instromen - waar 
momenteel in het kader van bezuinigingen de meeste mensen afvallen — 
en tevens het feit dat het aanbod van cursussen nauwelijks op doorstro-
ming gericht is. 

Globale output criteria brengen bovendien het risico van afroming met 
zich mee: alleen de relatief gemakkelijk te bemiddelen allochtonen wor
den geplaatst. Relatief moeilijk te plaatsen zijn - onafhankelijk van de 
genoten opleiding - Turken en Marokkanen, die met de naar verhouding 
meest negatieve stereotypen worden geconfronteerd (zie hoofdstuk 1). De 
te nemen barrieres liggen met betrekking tot deze bevolkingsgroepen 
vooral bij de werkgever, in dit geval bij de overheid. Deze barrieres had
den wellicht geslecht kunnen worden indien men gebruik zou hebben 
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gemaakt van de facultatief geboden faciliteiten zoals de (allochtone) per-
sonedsconsulenten. 
Opvallend is het feit dat vanaf 1990 - en kennelijk onafhankelijk van 
elkaar -, door zowel het NCB als door het EMO-project zelf extra aan-

\ dacht aan de instroom van Turken en Marokkanen werd besteed. Hoewel 
het aandeel van bij de Rijksoverheid ingestroomde Turken en Marok-

. kanen in de periode tot 1993 bijna verdubbelde bleken slechts twee kan
didaten van het NCB in dienst te zijn genomen. Voor een effectief plaat-

' singsbeleid moet kennelijk meer gebeuren dan alleen het aanbieden van 

voorgeselecteerde en in beginsel geschikte kandidaten. • . • . 

Het 1000-banenplan Molukkers wordt vaak genoemd als voorbeeld van 
een project waarin op succesvolle wijze een doelgroepgerichte aanpak 
werd toegepast. Uit de analyse blijkt echter dat het voor een evaluatie van 
belang is om niet te volstaan met het vergelijken van taakstelling en uit
eindelijk resultaat. 

Bijna alles van dit project werd bijgesteld: oorspronkelijk zou het 1000-
banenplan binnen twee jaar uitgevoerd worden, vervolgens werd de peil
datum een jaar uitgesteld en tenslotte, onder toevoeging van 200 additio-
nele bemiddelingen, verlengd tot 1992. Voor de bemiddeling van 700 

,r Molukkers naar banen bij de lagere overheid werden twee commerciele 
bureaus ingeschakeld. E^n daarvan bleek niet alleen in geen enkel opzicht 

• te voldoen - slechte scholing, weinig begeleiding en slechte afspraken met 

" .: werkgevers — maar ging ook binnen twee jaar failliet. Oorspronkelijk zou 
men uitsluitend naar banen bij de rijksoverheid en de lagere overheden 
bemiddelen, vanaf 1990 werden ook banen in de marktsector gezocht. 
Op grond van het feit dat een discussie over aangeleverde kandidaten 

î  onmogelijk was, hetgeen overigens verband houdt met slechte afspraken 
daarover, werd veel energie gestoken in het motiveren van ongemotiveer-
de kandidaten. Vanaf 1990 hield men van Molukse zijde een voorselectie. 
Men kan zich, mede op grond van het voorgaande, afvragen waarom dit 
project toch tot het einde werd uitgevoerd: de uitlooptermijn omvatte 
nota bene twee keer de oorspronkelijke duur van het project. Het ant
woord is op z'n minst saillant: er bestond een gegronde vrees dat nieuw 
Moluks geweld zou oplaaien. Zowel de regering Lubbers als Badan 
Persatuan waren daar niet bij gebaat, waardoor men besloot het project te 
herstructureren en te continueren. 

Uit de hiervoor besproken overheidsinitiatieven kunnen een aantal lessen 



worden getrokken die van belang zijn voor toekomstig overheidsbeleid 
met betrekking tot de versterking van het aandeel van allochtone werk
nemers binnen de eigen gelederen. 

1 Het uiteindelijke 'succes' van het 1000- (c.q. 1200-)banenplan Mo
lukkers is grotendeels te danken aan het in dit geval samengaan van het 
werkgelegenheidsbelang met het politieke belang dat aan het slagen van 
dit project werd gehecht. Druk vanuit het kabinet en de kamer - evenals 
de controle van de Rekenkamer - bleken doorslaggevend voor departe
menten om hun taakstelling te halen. Gegeven het verloop van het EMO-
plan en daarbij met name de verdeling van de medewerking en de resul
taten van de verschillende departementen lijkt de druk op deze departe
menten om mee te werken niet groot genoeg te zijn geweest. 

2 Een globale taakstelling - het verhogen van het percentage allochtonen 
in overheidsdienst — zonder de inzet van instrumenten om deze taakstel
ling te realiseren, verleidt tot afroming, dat wil zeggen dat bepaalde groe
pen allochtonen niet aan bod komen. Als gevolg daarvan vallen niet alleen 
allochtonen met geringe kwalificaties uit de boot, maar tevens die groe
pen allochtonen, die geconfronteerd worden met de naar verhouding 
meest negatieve stereotypen, zoals Turken, Marokkanen, zigeuners en 
woonwagenbewoners. Daarmee komt de dreiging van het ontstaan van 
een maatschappelijke onderklasse dichterbij. 

3 Bij het uitvaardigen van beleid dient rekening gehouden te worden met 
de uitvoerbaarheid ervan. Er dienen duidelijke afspraken te worden 
gemaakt tussen alle betrokken instanties over de verdeling van de verant
woordelijkheden. Bovendien dienen de betrokken partijen ervan door-
drongen te zijn dat arbeidsbemiddeling van allochtonen geen tijdelijk 
maar een structured probleem is dat niet op korte termijn opgdost kan 
worden. Inschakeling van commerciele bureaus is in dit verband riskant, 
zoals de gang van zaken bij het 1000-banenplan voor Molukkers aan-
toont. 
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4 Inventarisatie en vergelijkende analyse van 

lokale projecten 

Na de schets van de algemene beleidskaders ten behoeve van arbeids
marktpolitiek voor allochtonen en de initiatieven die de overheid in 'eigen 
huis' ontplooit om een meer kleurrijke personeelssamenstelling te realise
ren is het van belang om na te gaan welke methoden en instrumenten nu 
in de praktijk gehanteerd worden om de kansen van allochtonen op 
betaald werk te vergroten. ~ • ^ 

Vanaf het midden van de jaren tachtig zijn op lokaal niveau diverse ini
tiatieven genomen om de werkgelegenheid van zogeheten 'moeilijk plaats
bare werkzoekenden', waaronder allochtone werkzoekenden, te verbete
ren. Daaronder zijn een groot aantal projecten die zich exclusief richten 
op allochtone werkzoekenden. In dit hoofdstuk worden de resultaten 
gerapporteerd van de inventarisatie en de vergelijking van de door ons 
onderzochte arbeidsmarktprojecten ten behoeve van allochtonen. 
De eerste vraag daarbij is of er vergdijkend onderzoek gedaan is naar loka
le arbeidsmarktprojecten en zo ja, welke conclusies daaruit getrokken 
kunnen worden. Die vraag wordt in de volgende paragraaf (4.1) behan-
deld. Daarna zullen we ingaan op de beschikbare studies naar en interne 
evaluatieverslagen van afzonderlijke projecten. De wijze waarop deze pro-
jectrapportages geinventariseerd en geselecteerd zijn, wordt in paragraaf 
4.2 uiteengezet. In paragraaf 4.3 wordt ingegaan op de vraag in welke 
opzichten lokale projecten zich van elkaar onderscheiden. Op basis van 
deze analyse van de aard van de variatie in bemiddelingspraktijken wor
den ten slotte in paragraaf 4.4 drie ideaaltypische vormen van bemidde
ling onder de loep genomen. 

4.1 Vergelijkende analyses van trajectbemiddeling 

Vergelijkende analyses van werkgelegenheidsprojecten ten behoeve van 
allochtone werkzoekenden zijn helaas schaars. We zullen hier aandacht 
besteden aan een tweetal voor onze onderzoeksvraag relevante studies. 
In de eerste plaats betreft dat een onderzoek naar (onder meer) lokale 
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arbeidsmarktprojecten die werden opgezet en uitgevoerd in het kader van 
, de Sociale Vernieuwing. Dit onderzoek werd verricht door het Sociaal 
' ' Cultured Planbureau (SCR 1993a). 

In de tweede plaats verscheen recent (September 1993) een vergelijkend 
onderzoek onderzoek naar trajectbemiddeling en Netwerkvorming bin
nen de achtentwintig Regionale Bureaus voor de Arbeidsvoorziening in 
Nederland. Deze studie werd verricht in opdracht van het Ministerie van 

'- Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Boorsma en Renooy, 1993). 
We vatten de resultaten van deze vergelijkende studies hieronder samen. 

4.1.1 Individuele trajectbemiddeling: Sociale Vernieuwing in de praktijk 

In juni 1993 verscheen de tussentijdse evaluatie van het Sociale Vernieu
wingsbeleid uitgevoerd door het Sociaal Cultured Planbureau en het 

"̂  OnderzoeksbureauIGG (SCR 1993a). , — , .; ; ' 

Deze evaluatie geeft een eerste indruk van de manier waarop gemeentdij-
' \ ke overheden vorm geven aan het Sociale Vernieuwingsbeleid. Zoals hier

voor gezegd impliceert Sociale Vernieuwing een bepaalde mate van decen-
.:, ̂  tralisatie en deregulering, die de speelruimte op lokaal niveau verruimt. 
• * Daarom mag een aanzienlijke variatie in de vormgeving van het Sociale 
,; Vernieuwingsbeleid verwacht worden. 
, •' De onderzoekers hebben gekozen voor een evaluatie-opzet waarbij tien 

gemeenten geselecteerd werden, waar de ontwikkeling van het beleid en 
de stand van zaken in kaart werden gebracht. 

r , Omdat een omvattende analyse van het sociale vernieuwingsbeleid in 

deze tien gemeenten niet goed mogelijke leek, werden enkele beleidster-

. ̂ *, reinen geselecteerd, die elk voor een beperkt aantal gemeenten nauwkeu-

•• ;• ' rig onder de loep werden gelegd. • . ,. 
^ i, Een van deze beleidsterreinen, die bij uitstek voor onze probleemstelling 

relevant is, is de aanpak van de Individuele Trajectbemiddeling (ITB). De 
- rol van het Sociale Vernieuwingsbeleid bij de organisatie en vormgeving 

van de Individuele Trajectbemiddeling is bij vijf gemeenten onderzocht: 
- 1 Delft, Groningen, Helmond, Rotterdam en ZwoUe. De onderzoekers 

hebben hier de kenmerken van het Werkgdegenheidsproject in Helmond 
gehanteerd als vergelijkingscriteria. 

- - , Beleid ten aanzien van Individuele Trajectbemiddeling: voor wie? 

. In de nota Sociale Vernieuwing wordt Individuele Trajectbemiddeling 
;• •: vooral gezien als een benadering die noodzakelijk is voor het vergroten 
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van de arbeidsmarktkansen van langdurig werklozen. Bij de presentatie 
van de nota Sociale Vernieuwing werd door de regering echter ook 
nadrukkelijk gewezen op werkloze allochtonen als een belangrijke doel
groep waarvoor Individuele Trajectbemiddeling zou moeten worden inge
zet. De vraag is hoe de gemeenten deze inzet hebben opgepakt. 
Behalve in de gemeente Helmond wordt de doelgroep allochtonen niet als 
aparte doelgroep in het gemeentdijk arbeidsmarktbeleid aangemerkt. 
Maar in de nota's over het beleid ten aanzien van Individuele 
Trajectbemiddeling leggen de meeste (niet alle!) gemeenten wel een rela
tie met de doelgroep van werkzoekende allochtonen 
Ook tussen gemeentelijke nota's en gemeentelijke praktijk kan een zekere 
spanning bestaan, zo blijkt uit het evaluatie-onderzoek. 
De onderzoekers komen tot de conclusie, dat de instroom in trajectbe
middeling in het algemeen grotendeels afkomstig is van de heroriente
ringsgesprekken of heronderzoeken van de desbetrefFende Gemeentelijke 
Sociale Dienst. Het gaat daarbij meestal om werkzoekenden, die langer 
dan een jaar werkloos zijn. Omdat dit een omvangrijke groep betreft kan 
dat leiden tot een minder intensieve begeleiding dan in beginsel gewenst 
zou zijn. Dat is met name het geval wanneer het betreffende project waar-
binnen Individuele Trajectbemiddeling is vormgegeven, ook de volledige 
instroom voor de Banenpool en werkervaringsplaatsen in het kader van 

' het Jeugd Werk Garantieplan moet verzorgen. Bij een ruime opvatting 
omtrent de doelgroep is het volgens de onderzoekers ook de vraag of een 
groot deel van de betrokkenen niet ook zonder Individuele Traject
bemiddeling aan een baan zou komen. Ten slotte, het komt volgens de 
onderzoekers ook voor dat, om de doelgroep te beperken, tamdijk wille-
keurig bepaald wordt wie deze trajectbemiddeling krijgt aangeboden. 

Beleid ten aanzien van Individuele Trajectbemiddeling: waartoe? 
Over de precieze ftincties van beleid ten aanzien van Individuele Traject
bemiddeling bestaan ook duidelijk (accent)verschillen. De onderzoekers 
wijzen er terecht op, dat Individuele Trajectbemiddeling onderscheiden 
moet worden van het in de tweede helft van de tachtiger jaren geintrodu-
ceerde systeem van herorienteringsgesprekken (HOG's) en ook van het 
systeem van heronderzoeken van gemeentelijke sociale diensten. Beide 
systemen zijn, evenals Individuele Trajectbemiddeling, een kwestie van 
individueel maarwerk (of behoren dat in elk geval te zijn), maar de werk
wijze en de ftinctie zijn verschillend. De HOG's zouden gekarakteriseerd 
kunnen worden als een poging om de doorverwijzing van de ene instel-
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ling naar de andere op een meer efficiente — op de individuele client toe-
gesneden — manier te doen plaats vinden. Het systeem van heronderzoe
ken van sociale diensten is gericht op individueel (straf) maarwerk in het 
uitkeringsbdeid. 
Het specifieke karakter van beleid ten aanzien van Individuele 
Trajectbemiddeling wordt in het algemeen wel onderkend. Maar soms 
betekent Individuele Trajectbemiddeling in de praktijk weinig meer dan 
een samenwerking tussen Sociale Dienst en Arbeidsbureau ten behoeve 
van een efficiente verwijzing van clienten en/of de toepassing van sancties. 
Een ander bdangrijk onderscheid in de uitwerking van beleid ten aanzien 
van Individuele Trajectbemiddeling betreft de rol van scholing. Zo is het 
ITB-bdeid in Rotterdam voornamelijk gericht op scholing. Individuele 
bemiddelingstrajecten worden daar vooral opgevat als specifieke scho-
lingstrajecten, die intensief begeleid worden. De begeleiding buiten deze 
scholingstrajecten is minder intensief opgezet. 

In andere plaatsen zoals in Helmond en aanvankelijk ook in Groningen, 
is het beleid ten aanzien van Individuele Trajectbemiddeling vooral 
gericht op bemiddeling naar werk en begeleiding in de eerste periode na 
de plaatsing. - , . . - " 

Deze verschillen in de praktijk van Individuele Trajectbemiddeling corre-
sponderen met de in hoofdstuk 1 gesignaleerde verschillen in diagnoses 
van barrieres op de arbeidsmarkt voor kansarme werkzoekenden. Het gaat 
daarbij om de vraag of Individuele Trajectbemiddeling vooral of zelfs uit
sluitend gericht dient te zijn op het ophefFen van kwalificatie-tekorten en 
gebrek aan voldoende werkervaring van werkzoekenden of dat 
Individuele Trajectbemiddeling vooral gericht moet zijn op de begelei
ding van werkzoekenden naar en op de arbeidsplaats. 

Beleid ten aanzien van Individuele Trajectbemiddeling: hoe? 

In het evaluatie-onderzoek van het SCP/IGG wordt erop gewezen, dat 
zowel de werkwijzen, die gehanteerd worden in het kader van Individuele 
Trajectbemiddeling, als de organisatorische vormen waarin Individuele 
Trajectbemiddeling plaats vindt, sterk uiteen lopen: "Ze lijken meer te 
zijn gebaseerd op de al bestaande samenwerkingsvormen op lokaal niveau 
dan op een onderzoek naar een effectieve methode die aansluit op de 
lokale arbeidsmarktsituatie" (SCP, 1993a: 144). 

Daarbij worden twee factoren genoemd. In de eerste plaats wordt gewe
zen op positieve of negatieve ervaringen in het verleden bij de taakverde-
ling en de samenwerking tussen verschillende instellingen (bijvoorbeeld 
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tussen sociale dienst en arbeidsbureau bij de herorienteringsgesprekken), 
en in de tweede plaats wordt gewezen op cultuurverschillen tussen orga
nisaties: "Zo zijn arbeidsbureaus, mede op basis van de toenemende kri
tiek naar aanleiding van onvervulbare vacatures, meer op de vraagzijde 
georienteerd, terwijl de gemeenten meer dodgroepgericht werken" (SCP, 
1993a: 144). 

De onderzoekers komen tot de conclusie, dat er uitgaande van deze crite
ria een behoorlijke variatie is in de opzet en werkwijzen van het beleid ten 
aanzien van Individuele Trajectbemiddeling in de verschillende gemeen
ten. Een belangrijke vraag in dit verband betreft de effecten van de nieu
we structuur van de arbeidsvoorzieningsorganisatie voor de opzet van 
individuele trajectbemiddeling. Die effecten zijn niet altijd positief De 
onderzoekers geven een voorbeeld (uit de gemeente Groningen) waarbij 
een aanvankelijk succesvol project ten behoeve van allochtonen, na inte-
gratie binnen het RBA, veel minder ruimte kreeg om zijn doelstelling te 
realiseren. Dit was een gevolg van de omstandigheid dat binnen de overi-
ge gemeenten behorend tot de RBA regio weinig tot geen allochtonen 
woonachtig waren, waardoor de prioriteit bij arbeidsbemiddeling door 
het RBA niet meer bij allochtonen werd gelegd. - , .' • •'•-'. 

4.1.2 RBA's en trajectbemiddelingsinitiatieven ; . •• •• 

Een tweede vergelijkende studie naar trajectbemidddingsinitiatieven 
betreft het onderzoek naar trajectbemiddeling en netwerkvorming binnen 
de regionale bureaus voor de arbeidsvoorziening. In hun studie Traject
bemiddeling en netwerkvorming (Boorsma en Renooy, 1993), verricht in 
opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
wordt een overzicht gegeven van trajectbemidddingsinitiatieven binnen 
of in samenwerking met de achtentwintig Regionale Bureaus voor de 
Arbeidsvoorziening in Nederland. De onderzoekers hanteren daarbij een 
ruime opvatting van trajectbemiddeling: alles wat meer is dan het 'uit de 
bak lichten' van ^^n of meer 'geschikte' clienten voor een vacature, die aan 
het arbeidsbureau wordt aangeboden, wordt aangeduid met de term 'tra
jectbemiddeling'. Dat geldt dus ook voor herorienteringsgesprekken, hoe
wel in dit geval de feitelijke bemiddeling, zo die al plaats vindt, niet 
afwijkt van de zogeheten directe bemiddeling. Vormen van trajectbemid
deling die daarvan afwijken betreffen het Werkgdegenheidsproject en het 
Vluchtelingenproject in Helmond, de Maatwerkwinkels in Utrecht en het 
Vluchtelingenproject in Spijkenisse. Een samenvattende beschrijving van 
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elk van deze laatstgenoemde projecten is opgenomen in bijlage I, omdat 
over deze projecten naar verhouding veel informatie over opzet, werkwij
ze en resultaten beschikbaar is en die projecten om die reden eveneens in 
onze eigen vergelijkende analyse (in 4.3) zullen worden betrokken. 
Uit de conclusies van het onderzoek van Boorsma en Renooy op basis van 
vergelijking van de overige door hen geinventariseerde initiatieven blijkt 
het volgende. 

Er is in de verschillende regio's nauwelijks sprake van geformaliseerde net
werkvorming met andere todeidende organisaties (volgens de auteurs is 
dat ook geen noodzakdijke voorwaarde voor het starten van trajectbe
middeling (Boorsma en Renooy, 1993: 80)) dan de Gemeentelijke Sociale 
Dienst. 

Een client-volg-systeem ontbreekt eveneens in de meeste regio's, hoewel 
er grote behoefte aan bestaat, vooral ^^n dat kan worden geintegreerd bin
nen het registratiesysteem, zoals dat sinds enkele jaren bij de arbeidsbu
reaus in gebruik is: het Primair Gemeenschappelijk Informatiesysteem 

(PGI). 

Er is, volgens de auteurs, een gebrek aan voldoende plaatsingsmogdijk-
heden in de diverse regio's. Sommige regio's pleiten voor meer 'additione-
le plaatsingsmogdijkheden', zoals JWG-plaatsen in de marktsector. Aan 
de oorzaken van het feit dat slechts een fractie van de vacatures aan het 
arbeidsbureau wordt gemeld wordt in de studie noch de auteurs noch 
door de ondervraagde personen uit de regio's aandacht besteed. , r 

Het onderzoek besteedt wel aandacht aan factoren die met de organisatie 
te maken hebben (gemeenten, RBA's, GSD etcetera). Welke organisatie-
vorm van trajectbemiddeling het meest zinvol en/of dodmatig is wordt 
buiten beschouwing gelaten. Gewezen wordt op door de regio's naar 
voren gebrachte capaciteitsproblemen binnen de arbeidsvoorzieningsor
ganisatie waardoor het opstarten van trajectbemiddeling wordt bemoei-
lijkt. 

Trajectbemiddeling bestaat binnen de optiek van de meeste door 
Boorsma en Renooy vergdeken initiatieven eigenlijk uit een tweetal fasen 
die min of meer los van elkaar kunnen staan: clienten worden begeleid tij-
dens de fase, voorafgaand aan de feitelijke bemiddeling. De feitelijke 
bemiddeling gebeurt vervolgens door de reguliere consulent op het 
arbeidsbureau (deze praktijk wordt in de studie aangeduid als 'tandem-
constructie'). Meestal wordt het traject voorafgaande aan de bemiddeling, 
uitgevoerd door de GSD. Een dergelijk traject bestaat daarbij vedal uit 
het motiveren en stimuleren van een werkzoekende om zelf te soUiciteren 



of zich bij het arbeidsbureau te melden voor bemiddeling en het contro-
leren van zijn of haar arbeidsmarktgedrag. 
Ten slotte, uit de inventarisatie blijkt dat van een aktief beleid met betrek
king tot het benaderen van werkgevers in het algemeen geen sprake is. 
Slechts bij een enkele regio was behoefte aan zo'n beleid te constateren. 
'Uitstroom' wordt alleen maar geproblematiseerd in de zin van: de uit-
stroomcapaciteit (de vraag zoals die bekend is bij arbeidsbureaus) is te 
gering. Geen aandacht wordt in het onderzoek (en in de onderzochte pro
jecten?) besteed aan (de noodzaak van) het opzetten van een netwerk met 
bedrijven en werkgevers en het onderhouden ervan door degenen die zich 
in de dagdijkse praktijk met trajectbemiddeling bezig houden. 
Er is evenmin informatie over het effect van de indienstneming (in het 
kader van het Stichtingsaccoord) van de (51) zogeheten 'Bedrijfsadviseurs 
Minderheden' bij de arbeidsvoorzieningsorganisatie speciaal ten behoeve 
van het onderhouden van contacten met en het geven van advies aan 
bedrijven omtrent indienstneming van allochtonen. 

4.2 Inventarisatie van arbeidsmarktprojecten ten behoeve van 
allochtonen 

Vergelijkende analyses zijn, zoals gezegd, schaars. Daarom is het van 
belang om het beeld dat met behulp van deze studies kan worden geconst-
rueerd aan te vullen en te nuanceren met gebruikmaking van beschikba
re gegevens over het reilen en zeilen van afzonderlijke experimenten. 
Daartoe zijn we in de eerste plaats nagegaan welke projecten zich in welke 
regio bezighouden met verbetering van de arbeidsmarktpositie van alloch
tonen. , ^ - -' 
Als bronnen werden geraadpleegd een drietal instituten die, vanuit ver
schillende invalshoeken, structured een gegevensbestand bijhouden van 
onder meer arbeidsbemiddelingsprojecten ten behoeve van allochtonen. 5 
Het Landelijk Expertise Centrum (LEG) is een door het ministerie van 
WVC gesubsidieerd initiatief van de Stichting voor Opleiding, Training, 
Inpassing in arbeid en Emancipatie (OPTIE). Sinds 1992 beheert het 
LEG een Projectenbank met behulp waarvan initiatieven op het terrein 
van arbeidsinpassing en scholing voor allochtonen en woonwagenbewo
ners opgevraagd kunnen worden. Op grond van welke criteria projecten 
al dan niet worden opgenomen is echter niet helemaal duidelijk. 
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) inventariseert werkge
legenheidsprojecten aan de hand van de gegevens die zij van gemeenten 
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ontvangt. Dat bestand is niet voUedig vanwege het feit dat sommige 
gemeenten geen relevante informatie over hun projecten sturen en omdat, 
naar eigen zeggen, niet alle ontvangen informatie verwerkt kan worden. . •. ^ ' 
De Stichting Nederlands op de werkvloer verzamdt haar data door middel 
van het onderhouden van goede kontakten met arbeidsbureaus. Bij hun 
inventarisatie ligt de nadruk echter niet zo zeer op arbeidsbemiddelings
projecten, als op projecten waarbij taalkursussen Nederlands een rol spe
len.*^ 

Een eerste verkenning van de projecten die door bovenvermdde bronnen 
beschreven worden levert het beeld op van een bonte mengeling van ini-

V tiatieven, met als gemeenschappelijk kenmerk dat deze projecten alloch
tonen tot hun doelgroep rekenen. ' 
Geen van bovenstaande databanken is echter kompleet. Vaak is niet 
bekend of, en zo ja wanneer, een project is afgelopen. Over de resultaten ! . -
van deze projecten is vaak nog minder bekend. Een bijkomend probleem •• ' 
van de bestaande dataverzamdingen is dat vaak niet of nauwelijks is aan 
te geven op welke manier de bemiddeling georganiseerd wordt en wat de 

i uitgangspunten zijn van de gekozen aanpak. ;•. ,: - -, 

Naast deze gegevensbestanden kon ook gebruik worden gemaakt van , 
resultaten van elders verricht specifiek onderzoek naar minderhedenpro-

., jecten. Zo is bijvoorbeeld door het Bureau voor Economische Argumen
tatie (BEA) in opdracht van de Raad van de Centrale Ondernemings-
organisaties (RCO) recentdijk een onderzoek naar lopende minderhe- ~ .' 

. '" denprojecten uitgevoerd.^ Via een tdefonische enquete onder RCO-coor-
dinatoren binnen de RBA's is een overzicht verkregen van minderheden-
projecten die momenteel in de regio's worden uitgevoerd. Omdat deze .•_ 

gegevensverzamding vanuit de invalshoek van bedrijfs(tak)initiatieven 
verloopt is ook dit overzicht niet kompleet. Daarnaast komen ook ver- • , 
scheidene projecten, die wel in de categoric bedrijfs(tak)initiatieven thuis 
horen en die ons vanuit andere bronnen bekend werden, niet in dit over
zicht voor. 

Overigens vindt, opmerkdijk genoeg, op het Centraal Bureau voor de 
Arbeidsvoorziening (CBA) geen systematische inventarisatie plaats van 
werkgelegenheidsprojecten, laat staan van die waarin de doelgroep bestaat 
uit (onder anderen) allochtone werkzoekenden. 

De tweede fase bij de inventarisatie van relevante projecten bestond uit 
het opvragen van aanvullende gegevens omtrent werkwijze en resultaten 
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van projecten die op grond van eerste informatie relevant leken. Met 
behulp van de eerder genoemde databronnen werden die projecten voor 
nadere informatie benaderd, die pretendeerden trajectbemiddeling ten 
behoeve van allochtonen te verzorgen. Na ontvangst van bedoelde infor
matie vielen die projecten af waarbij het uitsluitend leek te gaan om 
bemiddeling naar Banenpools, plaatsen in het kader van het Jeugd Werk 
Garantieplan (JWG) en werkervaringsplaatsen. De reden is, dat het ons 
uiteindelijk gaat om plaatsing naar regulier werk. Het bij elkaar optdlen 
van plaatsingen naar regulier werk en plaatsingen naar tussenstations, 
zoals Banenpool, JWG- en werkervaringsplaatsen, geeft een onzuiver 
beeld van de feitelijke effectiviteit van bemidddingsprojecten. In veel 
gevallen blijkt het tussenstation bovendien als eindstation te fungeren. 

Tijdens de derde fase van de inventarisatie werd nagegaan of informatie 
beschikbaar bleek omtrent werkwijze en resultaat van de overgebleven 
projecten. Criterium daarbij is dat minimale informatie over werkwijze 
respectievelijk resultaten in (beleids)documenten weergegeven is. De af-
dan wel aanwezigheid van deze informatie leidde tot de categorisering 
zoals weergegeven in figuur 2. Tijdsoverwegingen verhinderden het 
gebruik van andere dataverzamdingstechnieken, zoals interviews en 
observaties. 

Figuur 2 Beschikbaar materiaal over individuele trajectbemiddeiingsprojecten 

gegevens over werkwijze ' " • ' ' • • ' - , ' '• ,', 

gegevens over resultaten 

niet beschikbaar 

wel beschikbaar 

niet beschikbaar wel beschikbaar 

1 2 

3 4 

De analyse richt in de eerste plaats op die projecten waarvan zowel gege
vens over werkwijze als over resultaten beschikbaar zijn (eel 4 in figuur 2). 
In bijlage I wordt voor elk van deze projecten een korte samenvatting 
gegeven van opzet, werkwijze en resultaten. Slechts indien uit oogpunt 
van het beschrijven van projectkenmerken zinvol, worden ook projecten 
bij de analyse betrokken waarvan alleen iets over de werkwijze bekend is. 
Ook deze projecten worden in bijlage I vermeld. 
Het feit dat over projecten informatie beschikbaar is betekent nog niet dat 

47 



deze informatie optimaal is. Integendeel, het materiaal vertoont grote hia
ten: vaak ontbreken noodzakdijke gegevens over organisatie, opzet, werk
wijze en/of resultaten van die experimenten. Bovendien zijn gerappor-
teerde resultaten dikwijls niet goed controleerbaar. Projecten waarover 
geen schriftdijke informatie voorhanden was werden dan ook sowieso 
niet aan een nadere bestudering onderworpen. De inventarisatie en 
beschrijving van die trajectbemiddeiingsprojecten voor allochtonen, 
waarover wel informatie beschikbaar is betreffende opzet, werkwijze en 
resultaten, moet echter met de nodige voorzichtigheid worden geinter-
preteerd. Zij berusten immers op evaluaties die (in de meeste gevallen) 
werden uitgevoerd door de initiatiefnemers en/of uitvoerders zelf Externe 
evaluatiestudies zijn op de vingers van e^n hand te tellen. 

4.3 Trajectbemiddeling in de praktijk ' , . 

Hoewel de beschikbare gegevens uit individuele verslagen over en verge
lijkend onderzoek naar de feitelijke praktijk van trajectbemiddeling ten 
behoeve van werkzoekende migranten, vluchtelingen en woonwagenbe
woners incompleet zijn en diverse hiaten vertonen, laten ze toch een beeld 
zien van de grote variatie in uitgangspunten, gehanteerde methoden en 
organisatie. 
In deze paragraaf zullen we die variatie proberen in kaart te brengen. 
Deze variatie heeft zowel betrekking op de aanpak als op de organisatori
sche en materiele voorwaarden. De daarbij relevante dimensies kunnen in 
drie groepen worden onderverdedd: 

I Achtergronden van de trajectbemiddeling: \ , ' 
1 De initiatiefnemende instantie; - ; - • 
2 De duur van het project. , - . ,- '••:,•; 

II Aard en opzet van de trajectbemiddeling: . 
3 De reikwijdte van de doelstelling van trajectbemiddeling; 
4 De breedte van de doelgroep; . 
5 De mate van sdectiviteit binnen de doelgroep; 
6 De intensiteit van de begeleiding. 

III De organisatie van de trajectbemiddeling: 
7 De uitvoerende instantie; • -
8 De uitgebreidheid en intensiteit van het organisatorische netwerk. 

We zullen een globale karakteristiek geven van deze achtdimensionde 



ruimte, waarin experimenten en initiatieven met betrekking tot individu
ele trajectbemiddeling voor allochtone werkzoekenden gesitueerd zijn. 

1 Initiatiefnemende instantie 

Voor het ftinctioneren van een project is de achtergrond van waaruit een 
project is ontstaan niet onbelangrijk. Deze achtergrond is vaak van belang 
(geweest) voor de ontwikkeling van expertise en daarmee ook van de 
gehanteerde methoden van trajectbemiddeling. 

Initiatieven van lokale overheden hebben in een aantal gevallen de basis 
gelegd voor trajectbemiddeling. Een voorbeeld daarvan is het 
Bedrijjstrainingsproject minderheden Lochem. Daarnaast hebben ook hulp-
verleningsinstellingen een belangrijke rol gespeeld als initiator van een 
speciale aanpak van de werkloosheid onder allochtonen, zoals bij het pro
ject Toeleidingsfunctionarissen Arbeidsinpassing Allochtone Vrouwen en 
Meisjes in Eindhoven. Uiteraard hebben in enkele regio's ook arbeidsbu
reaus een initiatiefnemende rol gespeeld ten behoeve van de verbetering 
van de arbeidsmarktpositie van migranten, vluchtelingen en woonwagen
bewoners. Een voorbeeld daarvan is het project Individuele Trajecten 
Arbeidsmarkt Minderheden (ITAM) in Tiel, dat zich in eerste instantie 
richtte op Molukkers als doelgroep. 

Speciale aandacht moet gevestigd worden op initiatieven vanuit bedrijven 
en/of bedrijfstakken. Het gaat daarbij vaak om succesvolle projecten, 
zoals het project Allochtone Postbestellers PTT, die uiteraard als voorded 
hebben, dat medewerking van bedrijven vanaf het begin gegarandeerd is. 
Ook vanuit vakbonden zijn enkele initiatieven genomen gericht op de 
vergroting van arbeidsmarktkansen van allochtonen. Een voorbeeld daar
van zijn de door het Christdijk Nationaal Vakverbond (CNV) geinitieer
de zogeheten ^rw^ro/Vrti-w. V • ', ^ 

2 Duur van het project 

Verreweg de meeste initiadeven hebben nog maar een korte geschiedenis 
achter de rug. Trajectbemiddeling is vooral sinds het begin van de jaren 
negentig in opkomst. Daardoor is in de meeste gevallen nog slechts wei
nig expertise opgebouwd ten aanzien van de gehanteerde werkwijze. Een 
konsekwentie daarvan is tevens, dat nog maar weinig gegevens beschik
baar zijn over de effectiviteit van de verschillende projecten. 
Een belangrijke uitzondering wordt gevormd door het Helmondse 
Vluchtelingenproject, dat reeds zijn tweede lustrum vierde. Ook het daar
mee verwante Werkgdegenheidsproject -werd gestart lang voordat op lande-
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lijk niveau de noodzaak van een arbeidsmarktpolitiek ten behoeve van 
allochtonen onderkend werd. . ,. - - -

3 Reikwijdte van de doelstelling 

Onder het etiket individuele trajectbemiddeling schuilen initiatieven, die 
gericht zijn op zeer uiteenlopende doelstellingen voor wat betreft de ver
sterking van arbeidsmarktkansen van allochtone werkzoekenden. Soms 
zijn deze doelstellingen zeer beperkt: het gaat niet veel verder dan het 
voorlichten, orienteren en stimuleren van werkzoekenden om eigen ini
tiatieven te ontplooien. Een stap verder gaan die projecten, die bovendien 
gericht zijn op het aanleren van sociale en communicatieve vaardigheden 
(bijvoorbeeld door middel van sollicitatietrainingen en cursussen Neder
landse taalvaardigheid). Een voorbeeld van een dergelijk project is 
Instroomproject Begeleiding Marokkanen te Gouda, dat zich richt op het 
aanleren van sociale vaardigheden bij Marokkaanse (randgroep)jongeren. 
Aan de ander uiterste kant van deze dimensie moeten die projecten gesi
tueerd worden, die zich richten op bemiddeling naar (vast) werk en de 
begeleiding gedurende de eerste periode na plaatsing (nazorg). Voorbed-
den daarvan zijn het Arbeidsinpassingsproject Vietnamese vluchtelingen te 
Spijkenisse en de hiervoor als genoemde projecten in Helmond en 
Lochem. 

Tussen deze laatstgenoemde brede, integrale benadering van trajectbe
middeling en de eerstgenoemde zeer smalle, beperkte benadering, bevin-
den zich vele projecten die in dit opzicht een tussenpositie innemen. Het 
gaat om een aanpak, waarin bij- of omscholing en/of het verkrijgen van 
werkervaring de centrale doelstelling vormt. 

Gelet op de aard van de barrieres, waarmee allochtonen geconfronteerd 
worden bij hun zoektochten naar betaald werk, lijkt een integrale doel
stelling naar verhouding de beste perspectieven te bieden als uitgangspunt 
van individuele trajectbemiddeling. 

4 Breedte van de doelgroep . ' , . , • ' , 
Trajectbemiddeling kan zich richten op een zeer brede doelgroep van 
werkzoekenden, die beschouwd worden als moeilijk plaatsbaar op de 
arbeidsmarkt. In dat geval vormen allochtone werkzoekenden een sub-
groep van de totale doelgroep. Het Helmondse Werkgelegenheidsproject is 
daarvan een goed voorbeeld. 
Maar er zijn ook projecten, die zich richten op zeer specifieke dodgroe-
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pen, zoals vluchtelingen, Molukkers, (zeer) hoog opgeleide allochtonen, 
allochtone vrouwen, etcetera. 

De concentratie op een specifieke doelgroep heeft het voorded, dat ook 
specifieke trajecten kunnen ontwikkeld, die aansluiten bij de bijzondere 
situatie waarin de betreffende groep verkeert. Zo kan men bijvoorbeeld in 
het Vluchtelingenproject Helmond adequaat inspden op specifieke proble
men - zoals posttraumatische stress (Van der Veer, 1992; 1993) — van 
vluchtelingen. Een ander voorbeeld is het PION dat zich tot voor kort 
uitsluitend richtte op werkloze allochtonen met een academische oplei
ding of hogere beroepsopleiding. Door deze specifieke concentratie is een 
gerichte aanpak mogelijk. 

Maar een brede doelgroep hoeft als zodanig geen nadeel te vormen voor 
de ontwikkeling van een effectieve trajectbemiddeling mits rekening 
wordt gehouden met de heterogeniteit binnen de doelgroep. Bovendien 
heeft een brede doelgroep het voorded, dat niemand op grond van een te 
gespecificeerde dodgroepbenadering uit de boot valt. 

5 Sdectiviteit binnen de doelgroep • ' ' • • . ' " - ..• 
Deze dimensie heeft betrekking op de mate, waarin bedoeld of onbedodd 
sprake is van afroming: een concentratie op diegenen, die naar verhouding 
het makkdijkst bemiddeld kunnen worden. Soms is dat bdeidsmatig vast
gelegd, door scherpe intake-criteria wat betreft motivatie, sociale vaardig
heden en kwalificatieniveau van de betrokken werkzoekenden: energie 
wordt alleen besteedt aan de 'willers' en de 'kunners'. Voorbedden daar
van vormen de (CNV) Brugprojecten, het ITB Project Amsterdam Oost en 
Zuid-Oost en het trajectbemidddingsbdeid, zoals dat in de gemeente 
Rotterdam in het kader van de Sociale Vernieuwing werd ontwikkeld. 
Maar het is ook mogelijk, dat afroming in de praktijk insluipt door een 
combinatie van hoge werkdruk voor bemiddelaars en globale outputcrite-
ria waarop men wordt 'afgerekend'. De verleiding om te gaan afromen 
wordt dan wel erg groot. Dit verschijnsd lijkt zich met name voor te doen 
in die gevallen waarin trajectbemiddeling aan particuliere bureaus wordt 
uitbesteed. Een voorbeeld daarvan is het project Werkwijs in Moordrecht. 
In sommige projecten is een dergelijk vorm van sdectiviteit niet mogelijk 
vanwege het specifieke karakter van de doelgroep waarop men zich richt. 
Dat geldt bijvoorbeeld voor projecten ten behoeve van werkzoekende 
migrantenvrouwen - zoals het project VIA de VIA in Amsterdam — waar
van immers bekend is dat ze behoren tot de groep moeilijkst te bemidde
len werkzoekenden. 
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6 Intensiteit van de begeleiding •-••.' 

Omdat individuele trajectbemiddeling nog maar weinig traditie heeft, 
zijn er zeer uiteenlopende opvattingen en praktijken wat betreft de bege-
leidingsintensiteit. 
Anders gezegd: er zijn weinig onderbouwde criteria voor wat betreft de 
gemiddelde of maximum case-load voor bemiddelaars. In RBA's worden 
daarvoor criteria gebruikt, die rond de veertig bemiddelingen per jaar per 
bemidddaar schommden. 

Onze indruk is, dat in de praktijk grote verschillen bestaan, die ten dele 
samenhangen met de reikwijdte van de doelstelling. Wanneer een project 
met een brede doelstelling tegdijkertijd een hoge case-load van het 
bemiddelingsteam verlangt, dreigt, zoals eerder uiteengezet, afroming. 
Het is in dat verband geen verstandig beleid om een algemene norm voor 
de case-load te hanteren, los van de omstandigheden en de ontwikke-
lingsfase waarin een project zich bevindt. •> .. f. - ' . . • • , , , 

7 Uitvoerende instantie ' "̂  

De uitvoering van trajectbemiddeling is op zeer uiteenlopende manieren 
georganiseerd. _; ' : , ,' . . ; "^ ; \ ..,, .' 
Soms ligt de uitvoering in handen van een gemeentelijke instdling of een 
door de gemeente gesubsidieerde instdling, zoals in het geval van het pro
ject Werkwijs in Moordrecht. Maar het kan ook gaan om een door een 
hulpverleningsorganisatie opgezette projectgroep, die al of niet met over-
heidssteun deze taken ter hand neemt. Een voorbeeld van een dergelijk 
initiatief is het project Toeleidingsfunctionarissen Arbeidsinpassing Alloch

tone Vrouwen en Meisjes in Eindhoven. 

In veel gevallen vindt de uitvoering plaats onder regie van de arbeids
voorzieningsorganisatie. Dat betekent, dat binnen arbeidsbureaus specia
le consulenten of een speciale projectgroep belast worden c.q. wordt met 
de uitvoering van trajectbemiddeling. Het eerder genoemde Helmondse 
Werkgelegenheidsproject is hiervan een voorbeeld. 

In de afgelopen jaren bestaat er ook de neiging om bestaande projecten te 
integreren in de nieuwe structuur van de arbeidsvoorzieningsorganisatie. 
Dat zo'n integratie niet vanzdfsprekend een positieve ontwikkeling is, 
blijkt uit het hiervoor besproken onderzoek naar arbeidsmarktprojecten 
in het kader van de Sociale Vernieuwing (SCP, 1993). 
Ten slotte worden taakstellingen bij het plaatsen van werkzoekende 
allochtonen bij de RBA's, in toenemende mate uitbesteed aan particulie
re bureaus. Dat deze uitbesteding niet zonder risico's is, blijkt bijvoor-

;: • > ' -J.'.'-' "••"-•' •• •• • 52--;-;... - '.. 

. ' • " ' . - ' ' "'''^r -'••:"•''• - , " . - . - ' ~,' ' , ,; ' • .' • • 
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beeld uit de in hoofdstuk 3 weergegeven lotgevallen van het 1000-banen
plan voor Molukkers. 

8 Uitgebreidheid van het organisatorische netwerk 

In het algemeen is er consensus over de noodzaak van een goede samen
werking tussen verschillende instanties ten behoeve van een effectieve tra
jectbemiddeling. 

De term 'netwerk' is in zekere zin een gevleugdd woord in deze beleids
sector. 

Dat neemt niet weg, dat er aanzienlijke verschillen zijn wat betreft de uit
gebreidheid en intensiteit van het netwerk. • 
In sommige gevallen gaat het niet veel verder dan een samenwerkingsver
band tussen arbeidsbureau en gemeentelijke sociale dienst. Een voorbeeld 
daarvan is het project Arbeidsinpassing Etnische Minderheden in Almelo. 
Maar er zijn ook voorbedden van zeer uitgebreide en hechte netwerken, 
waarin hulpverleningsinstellingen, zdforganisaties van migranten, scho
lingsinstellingen, gemeentelijke diensten en niet in de laatste plaats werk
gevers, een plaats innemen. Een voorbeeld daarvan is het Helmondse pro
ject. .̂  -,: ; 
Voor de effectiviteit van individuele trajectbemiddeling wordt de opbouw 
van een uitgebreid en hecht netwerk beschouwd als een onontbeerlijke 
voorwaarde. 

4.4 Drie ideaaltypische vormen van individuele trajectbemiddeling 

De in dit hoofdstuk geanalyseerde experimenten ter bevordering van de 
werkgelegenheid van allochtonen hebben, hoe verschillend ze ook zijn, 
een gemeenschappdijke noemer. Zij' presenteren zich alle als een metho
de van individuele trajectbemiddeling of -begeleiding: een op de werk
zoekende toegesneden route die uiteindelijk moet leiden tot (vergroting 
van de kans op) werk. Maar de wijze waarop het traject wordt uitgezet, 
het eindpunt van het traject, de organisatorische vormgeving en de doel
groep van de trajectbemiddeling verschilt nogal. 

Er bestaat kortom nogal wat begripsverwarring over wat individuele tra
jectbemiddeling nu precies inhoudt of zou moeten inhouden. 
Uit de beschrijving van initiatieven op het gebied van trajectbemiddeling 
voor allochtonen komt naar voren dat de meeste ervan op de een of ande
re manier gerdateerd zijn aan, maar niet altijd structured ingepast zijn in 
de arbeidsvoorzieningsorganisatie. Veel van deze initiatieven zijn ofwel 
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ontstaan vanuit ^^n of meer hulpverleningsorganisaties, dan wel werden 
door de arbeidsvoorzieningsorganisatie zelf geinitieerd. Opvallend is dat 
arbeidsbureaus regelmatig externe bureaus inschakden ten behoeve van 
de uitvoering van individuele trajectbemiddeling. Ten slotte hebben we in 
het vorige hoofdstuk gezien, dat gegevens over resultaten en rendementen 
van de verschillende projecten om diverse redenen ontbreken of ontoe-
reikend zijn. Een belangrijke factor daarbij is, dat veel experimenten 
betrekkdijk 'jong' zijn. Individuele trajectbemiddeling bevindt zich heel 
vaak nog in de beginfase. Maar ook bij langer lopende projecten zijn gege
vens over resultaten niet altijd adequaat. Soms omdat men kennelijk het 
belang (nog) niet inziet van een zorgvuldige output-analyse en soms 
omdat (externe of interne) evaluatierapporten onduiddijkheden en/of 
lacunes bevatten, die een gefundeerde oordedsvorming in de weg staat. 
Desondanks zullen we — zij het tentatief — proberen om uit het gevarieer-
de scala van bemidddings-experimenten, die in dit hoofdstuk beschreven 
zijn aan de hand van een achttal dimensies, conclusies te trekken. 
Het is naar onze mening mogelijk om in de grote varieteit van aktivitei-
ten, die schuil gaat onder het etiket 'individuele trajectbemiddeling', drie 
vormen te onderscheiden, die een centrale rol lijken te vervullen in prak-
tische initiatieven om de arbeidsmarktkansen van allochtonen te vergro
ten. Tot besluit van dit hoofdstuk zullen we nader ingaan op deze drie 
vormen van individuele trajectbemiddeling. Gelet op de tot dusver 
beschikbare gegevens over rendementen van projecten en de beschikbare 
gegevens uit wetenschappelijk onderzoek over barrieres op de arbeids
markt voor allochtone werkzoekenden is het naar onze mening mogelijk 
om ook de mogelijkheden en de beperkingen van deze drie typen te 
karakteriseren. 

1 In de eerste plaats bestaat er een vorm van trajectbemiddeling die kan 
worden aangeduid met de term: aangepaste reguliere bemiddeling. 

Uitgangspunt van deze methode van arbeidsbemiddeling is dat moeilijk 
plaatsbare werkzoekenden, zoals allochtonen, bemidddbaar zijn wanneer 
ze zelf meer verantwoordelijkheid nemen bij het vinden van werk. Om 
hun (begrijpdijke) frustratie te overwinnen moeten ze gestimuleerd wor
den, waar nodig met behulp van een traject waarbinnen hun kwalificatie-
tekorten moeten worden opgeheven. Dreiging met een eventuele straf-
korting op hun uitkering bij onvoldoende inzet wordt daarbij gezien als 
een van de middelen om een aktievere deelname aan het zoeken naar werk 
te bewerkstelligen. 



Deze vorm van trajectbemiddeling verschilt in ^en bdangrijk opzicht met 
de reguliere arbeidsbemiddeling: andere instanties dan het Arbeidsbureau, 
met name de Gemeentelijke Sociale Dienst, spelen een rol in de fase voor
afgaande aan de bemiddeling. Deze vorm van trajectbemiddeling speelt, 
zo blijkt uit de inventarisatie, een belangrijke rol bij samenwerkingsver-
banden tussen arbeidsbureaus en sociale diensten ten behoeve van moei
lijk plaatsbare werkzoekenden, waaronder allochtonen. Eenvoudig gezegd 
komt de werkwijze hierop neer: De gemeentelijke sociale dienst stelt (tij
dens herorienteringsgesprekken) aan clienten voor om contact op te 
nemen met het arbeidsbureau. De client wordt (na overleg met het 
arbeidsbureau) eventueel geadviseerd om deel te nemen aan een scholing 
of ander soort (bijvoorbeeld soUicitatie-) training ter vergroting van zijn 
of haar bemidddingskans. De consulent van het arbeidsbureau probeert 
vervolgens deze werkzoekende te bemiddelen naar een bij het arbeidsbu
reau aangemelde vacature, op eenzdfde wijze als men minder kansarme 
werkzoekenden bemidddt. Over de resultaten van deze vorm van traject
bemiddeling is uit jaarverslagen en evaluatierapporten weinig bekend. 
Weliswaar wordt, zo blijkt uit onderzoek, de totale uitstroom van werk
zoekenden naar werk vergroot, maar het is zeer de vraag of dit ook geldt 
voor moeilijk plaatsbare werkzoekenden zoals allochtonen. De belang
rijkste winst van de aangepaste reguliere bemiddeling ten opzichte van de 
'gewone' reguliere bemiddeling is dat een meer efficient verwijzingssys-
teem kan worden gerealiseerd en dat er een betere controle mogelijk is op 
het gedrag van werkzoekenden. Dat laatste is vooral van belang voor het 
uitkeringsbdeid. Maar vanuit het perspectief van een beleid gericht op 
verhoging van plaatsingskansen van allochtonen moet gevreesd worden 
dat deze vorm van bemiddeling structured slechts weinig toevoegt aan de 
reguliere methode van arbeidsbemiddeling. > 

2 In de tweede plaats bestaat er een vorm van trajectbemiddeling die het 
best kan worden omschreven als trajectbegdeiding. 

Trajectbegeleiding betreft de praktijk waarin voor moeilijk plaatsbare 
werkzoekenden een voortraject wordt uitgestippdd. 
Uitgangspunt bij deze methode van bemiddeling is de diagnose dat de 
slechte arbeidsmarktkansen van allochtone werkzoekenden vooral worden 
veroorzaakt door factoren aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt, te 
weten: gebrek aan taalvaardigheid en/of werkervaring, niet-aansluitende 
opleidingen of onvoldoende opleidingsniveau. Oogmerk van trajectbege-
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leiding is het verbeteren van kansen van allochtonen op de arbeidsmarkt 
door het opheffen van deze deficienties. 
Deze aanpak loopt in de regel niet direct uit op bemiddeling naar een 
vaste baan, maar naar een plaatsing in de Banenpool, een JWG-plaats of 

. naar een ander type werkervaringsplaats. v> 
Veel (vooral scholings- en wdzijns)instanties hebben zich in de tweede 
helft van de jaren tachtig gestort op de eerder genoemde 'Markt van 
Welzijn en Geluk'. Zeer veel van deze initiatieven, die landelijk werden en 
worden ondernomen ten behoeve van verbetering van de werkgdegen-
heidssituatie voor allochtonen, bestaan uit het uitstippelen van sociale 
begdeidings-, scholings- en werkervaringstrajecten, zonder dat daarmee 
een bemiddeling naar werk door de trajectbegdeider of, indien deze bege-

' leider geen bemiddelingsbevoegdheid heeft, het arbeidsbureau gepaard 
gaat. Uit de diverse initiatieven op dit gebied blijkt dat men omtrent de 
effecten, hoewel in de meeste gevallen cijfermatige resultaten ontbreken, 
geen al te hoge verwachtingen mag koesteren. Allochtone werkzoekenden 

, V die beter gekwalificeerd zijn na het volgen van een voortraject hebben 
daardoor in de meeste gevallen in de praktijk geen grotere kans op werk. 

,i' Reden is dat hun slechte arbeidsmarktpositie, zoals we in hoofdstuk 1 uit-
eenzetten, voor een bdangrijk deel moet worden verklaard uit het feit dat 
zij allochtoon zijn en dat werkgevers hen om die reden niet verkiezen voor 

1 het vervullen van een vacature. Laag of 'verkeerd' opgeleide werkloze 
^ , allochtonen dreigen aldus, na het doorlopen van het traject, hoger opge

leide en beter gekwalificeerde allochtonen te worden, die nog steeds 
,' onvoldoende uitzicht hebben op een vaste baan. Dat neemt niet weg dat 

•, in sommige initiatieven, zoals die van de Vrouwenvakscholen, terecht als 
uitgangspunt wordt genomen dat kwalificatievergroting een noodzakdij
ke voorwaarde is voor succesvolle arbeidsinpassing. Zo blijkt onder 
Turkse en Marokkaanse (herintredende) vrouwen een toenemende be-
langstdling voor op hen afgestemde om- en, met name, bijscholing. Men 
doet als het ware de noodzakdijke kwalificatie op die men tijdens de 
periode dat men leerplichtig was heeft gemist. Bovendien voeren 
Vrouwenvakscholen een arbeidsmarktgericht beleid: op basis van een ana
lyse van de te verwachten vraag naar arbeidskrachten in de nabije toe-
komst worden opleidingen aangeboden die reele perspectieven bieden op 
een baan. • .. 

Bij trajectbegeleiding spelen arbeidsbureaus een aktievere rol dan in het 
geval van aangepaste reguliere bemiddeling. De rol bestaat vooral uit het 
verwijzen van clienten naar kwalificatie-trajecten die worden opgezet 
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door instanties op het beleid waarvan het arbeidsbureau zelf geen invloed 
kan uitoefenen en die evenmin organisatorisch deel uitmaken van de 
arbeidsvoorzieningsorganisatie. 

Ondanks de positieve dementen van deze vorm van individuele traject
bemiddeling krijgen in deze benadering de barrieres bij de selectie en wer
ving minder aandacht. Dat betekent, dat uitsluitingsmechanismen als 
gevolg van de etnisch/culturde rangschikking die werkgevers (impliciet) 
hanteren bij selectie en werving in beginsel niet doorbroken worden. 

3 In de derde plaats zijn er een aantal initiatieven die kunnen worden 
aangeduid met de term: integrale trajectbemiddeling. 

Uitgangspunt bij deze methode van arbeidsbemiddeling is dat niet alleen 
rekening dient te worden gehouden met arbeidsinpassing bdemmerende 
factoren aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt (zoals onvoldoende 
beheersing van de Nederlandse taal) maar ook aan bdemmerende facto
ren aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt (zoals de door veel werkgevers 
opgeworpen etnische barriere). 
Deze vorm van trajectbemiddeling kenmerkt zich door een integratie van 
voortraject en feitelijke bemiddeling, meestal binnen een daartoe speciaal 
opgezette projectgroep. Van die projectgroep maken todeiders en bemid
delaars deel uit. Deze projectgroep maakt soms deel uit van de bestaande 
arbeidsvoorzieningsorganisatie, maar in andere gevallen bestaat die pro
jectgroep uit een particuliere organisatie, die al dan niet samenwerkt met 
de arbeidsvoorzieningsorganisatie. Zo'n projectgroep kan ten slotte ook 
ftinctioneren onder de hoede van een samenwerkingsverband tussen 
arbeidsbureau en lokale overheid. 

De werkwijze kan ideaaltypisch worden weergegeven in de volgende stap

pen. '.. .. •-
1 Nadat een allochtone werkzoekende met het betreffende project in 
contact is gekomen worden wensen, mogelijkheden en wederzijdse ver
wachtingen verkend. 
2 Wanneer de client gemotiveerd blijkt om uiteindelijk te worden 
bemiddeld naar werk wordt, aan de hand van de uitkomsten van een uit-
voerig intake-gesprek, eventueel aangevuld met informatie van externe 
instanties waar de client enige relatie mee heeft (bijvoorbeeld een zelf-
organisatie van de betreffende etnische groep), nagegaan wat de meer spe
cifieke persoonsgebonden oorzaken zijn van het feit dat de betrokken 
werkzoekende er niet in slaagt een baan te krijgen. 

3 Wanneer deze diagnose is gesteld kan een aanvang worden gemaakt 
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met een trajectplan: een op de betreffende werkzoekende toegesneden 
plan ter opheffing van eventuele tekortkomingen in taalvaardigheid, 
sociale vaardigheden, werkervaring, opleidingsniveau, etcetera. Dit tra
jectplan wordt opgezet en gerealiseerd in samenwerking met de instanties 
die daartoe, gelet op hun mogelijkheden, het best in staat mogen worden 

geacht. . . ' • , ' ; ' :,. .• - _ ,"." ,, ' '•••'••••^i •-•'•• " - •' • • \ " -: . 
Ten behoeve van deze trajecten worden zonodig specifieke opleidingspro-
gramma's voor allochtonen of bepaalde groepen allochtonen ontwikkeld. 
4 Het uitstippelen en realiseren van een dergelijk traject gebeurt altijd 
met inachtneming van de mogelijkheden op een concrete arbeidsplaats, 
zoals die bij de bemidddaar, in de vorm van een passende of binnen 
afzienbare tijd te verwachten passende vacature, bekend is. Anders gezegd, 
wanneer scholing plaats vindt is dat steeds met het oog op een reed aan-
wezige of te verwachten vacature. Onderdeel van integrale trajectbemid
deling is dan ook een aktief acquisitiebdeid ten aanzien van vacatures. 
Daartoe worden contacten aangegaan en onderhouden met bedrijven, 
werkgevers en personedschefs. 

In de praktijk betekent integrale trajectbemiddeling dat aan gemotiveer-
de werkzoekende allochtonen een baangarantie wordt gegeven. Men 
wordt niet alleen begeleid tot men een (vaste) baan heeft gevonden maar 
ook in de periode daarna vindt begeleiding plaats. In deze 'nazorg-fase' 
wordt de client (en het betreffende bedrijf) 'gevolgd' en worden eventu
ele gerezen of te rijzen problemen door de bemidddaar in samenspraak 
met de betreffende bedrijfsfunctionaris opgdost. Feitelijk krijgt dus ook 
de werkgever een garantie, namelijk dat hij een geschikte werknemer 
krijgt die, in geval van problemen na plaatsing, desgewenst onder bege
leiding kan blijven van de bemidddaar. Omtrent de resultaten van deze 
wijze van trajectbemiddeling zijn over enkele projecten gegevens beschik
baar. In het algemeen zijn de resultaten veelbdovend. Dat geldt met name 
voor die projecten die zich bedienen van de in de gemeente Helmond 
ontwikkelde methode van integrale trajectbemiddeling, ook wel aange
duid met de term 'maatwerk-methode' (Van den Berg, Van der Veer, 
1993a). 
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5 Conclusies 

In het vorige hoofdstuk hebben we laten zien, dat onder het etiket 'tra
jectbemiddeling' een grote varieteit schuil gaat van zeer uiteenlopende 
praktijken bij het overwinnen van barrieres voor gelijke kansen van 
allochtonen op de arbeidsmarkt. Deze varieteit is samengevat in drie ide
aaltypische vormen van trajectbemiddeling die zich in de ontwikkelingen 
van de afgelopen jaren lijken uit te kristalliseren. , ' . ' 

: 1 In dit hoofdstuk zullen we deze drie typen onderling vergelijken wat 
'•- y betreft de impliciete of expliciete diagnose, die daaraan ten grondslag ligt 

(paragraaf 5.1) en wat betreft de organisatorische en praktische vormge
ving (paragraaf 5.2). 

• Daarmee hebben we een antwoord op de aanvankdijke probleemstelling, 
-• die vertaald kan worden in een aantal conclusies met betrekking tot de 

uitgangspunten van en condities voor een effectieve trajectbemiddeling 
van allochtone werkzoekenden (paragraaf 5.3). 

^ ' Tenslotte gaan we in op het te voeren beleid met betrekking tot traject-
"•; bemiddeling (paragraaf 5.4). • •- .;- , - , •, • ' 

5.1 Diagnoses achter trajectbemiddeling ^ / • . ' 

'• ,', Het tneest wezenlijke verschil tussen de in het vorige hoofdstuk geschets
te ideaaltypische vormen van trajectbemiddeling betreft de aard van de 
diagnose die ten grondslag ligt aan de gekozen aanpak. 
De aangepaste reguliere bemiddeling is een aanpak, die gebaseerd is op de 
veronderstdling dat gebrek aan motivatie het kern-probleem vormt van 
het zogeheten moeilijk plaatsbare aanbod. Werklozen moeten gemoti
veerd worden om werkzoekenden te worden. Om deze motivatie te prik-
kelen, kunnen zowel positieve sancties in de vorm van aanmoedigingen 
als negatieve sancties in de vorm van (dreiging met) strafkortingen van de 
uitkering gehanteerd worden. 

Trajectbegeleiding daarentegen is een aanpak, die gebaseerd is op de ver
onderstdling, dat gebrek aan kwalificaties in de ruiniste zin van het woord 
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• •'. — met inbegrip van taalvaardigheid, sociale vaardigheid, werkhouding, en 
dergelijke - het kernprobleem vormt van degenen die niet in staat zijn om 

. " ., , zdfstandig een plek op de arbeidsmarkt te veroveren. O m deze tekorten 
• . . ' • op te heffen, wordt alle aandacht geconcentreerd op de ontwikkeling van 

meer of minder uitgebreide trajecten waarin (om)scholing centraal staat. 
" •- - Deze scholingstrajecten worden vedal voorafgegaan door voortrajecten 
., •, waarbinnen het verkrijgen van taalvaardigheid en het orienteren op moge-

'. ' • lijke beroepen belangrijke doelstellingen zijn. Scholingstrajecten worden 
.)-..• - - soms ook nog gevolgd door trajecten waarin het aanleren van sociale vaar-

, . ": digheden — zoals sollicitatietraining - en het verkrijgen van werkervaring 
~' ., centraal staan. 
' j ' Integrale trajectbemiddeling ten slotte is een aanpak die gebaseerd is op de 

' , • ' veronderstdling dat de barrieres voor moeilijk plaatsbare werkzoekenden 

;. ook en vooral gezocht moeten worden bij de manier waarop werkgevers 
personeel werven en selecteren. Om die reden wordt veel energie besteed 

, ' • ,̂  . aan het verkrijgen van medewerking van werkgevers door hen te overtui-

• •' -• ' • gcî  van de feitelijke capaciteiten van werkzoekenden, die vaak gestigma-
' • I tiseerd worden. 

Gelet op de in het eerste hoofdstuk vermdde stand van zaken van onder-
- "; ,- zoek naar barrieres voor allochtone werkzoekenden, is het niet zo ver-
.:;,.':- wonderlijk dat de effectiviteit van projecten, die min of meer gekarakte-
. ': ' :. riseerd kunnen worden als een vorm van aangepaste reguliere bemidde-

-,, s V . ling, gering is. 
- " Projecten, die gekarakteriseerd kunnen worden als trajectbegeleiding, ver-

• . ' '•• tonen wat betreft de effectiviteit een gevarieerder beeld. Voor specifieke 
doelgroepen kan een meer of minder intensieve vorm van trajectbegdei-

' : . ding een bijdrage leveren aan de verhoging van de arbeidsmarktkansen. 
, f'_ ', , , Integrale trajectbemiddeling lijkt echter de beste perspectieven te bieden 

• > ' als middel om de arbeidsmarktkansen van allochtonen te vergroten. De 
belangrijkste reden is, dat niet alleen barrieres bij de werkzoekenden, 
maar ook die bij de werkgevers object zijn van trajectbemiddeling. Toch 
blijkt dat ook tussen projecten, die gekarakteriseerd kunnen worden als 

: _ integrale trajectbemiddeling, behoorlijke verschillen bestaan wat betreft 

effectiviteit. 
Vermoedelijk hangen deze verschillen sterk samen met de specifieke orga
nisatorische omstandigheden, waaronder de betreffende bemiddelaars 
moeten werken. . - , 



5.2 De uitvoeringspraktijk van trajectbemiddeling 

De variatie in de uitvoeringspraktijk van trajectbemiddeling hangt uiter
aard nauw samen met het soort diagnose, dat impliciet of expliciet ten 
grondslag ligt aan een bepaald project. 

In die zin kunnen de drie ideaaltypische vormen van trajectbemiddeling 
ook van elkaar onderscheiden worden wat betreft de wijze van uitvoering. 
Dat neem niet weg, dat eenzdfde diagnostisch uitgangspunt op zeer uit
eenlopende wijze 'vertaald' kan worden in een concrete uitvoeringsprak
tijk. 

Van belang zijn met name de verschillen in uitvoering van integrale tra
jectbemiddeling. 

Drie aspecten van deze uitvoeringspraktijk moeten nader bdicht worden. 
In de eerste plaats is een goed ontwikkeld netwerk van contacten met 
werkgevers en met instellingen die een rol (kunnen) spelen bij de maat
schappelijke begeleiding van werkzoekenden van groot belang voor een 
efficiente en effectieve uitvoering van integrale trajectbemiddeling. 
In de tweede plaats is een zekere mate van bdeidsruimte nodig om flexi-
bel te kunnen inspden op de behoeften van werkzoekenden en werkge
vers. Dat betekent, dat niet elke (allochtone) werkzoekende even intensief 
begeleid hoeft te worden. Er dient echter wel voldoende ruimte te zijn om 
waar nodig intensieve begeleiding te kunnen bieden. 
In de derde plaats is een structurde inbedding van deze aanpak van tra
jectbemiddeling van belang om voldoende continuiteit te kunnen garan-
deren. Projecten met een korte looptijd zijn niet in staat om voldoende 
know-how te ontwikkden en een adequaat netwerk op te bouwen om 
efficient en effectief te kunnen opereren. ^-^ ,; \ , '. ; ,-

Vooralsnog lijken deze condities nog het best gerealiseerd in praktijk van 
integrale trajectbemiddeling die in de twee Helmondse projecten is ont
wikkeld. 

Dat hangt ook samen met het feit, dat deze projecten al een verhou-
dingsgewijs lange 'geschiedenis' hebben. 
Mede daarom zijn de resultaten van de in Helmond ontwikkelde maat
werk-methode relatief gunstig. Uit evaluatieonderzoek blijkt dat het aan
tal 'uitvallers' — degenen die om uiteenlopende redenen tijdens het bemid-
ddingstraject afhaken - zeer gering is. Bovendien is het aantal succesvol
le bemiddelingen van allochtone werkzoekenden groot. Een meer precie
ze indicator voor het succes van integrale trajectbemiddeling is de gemid-
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delde kans dat een allochtone werkzoekende binnen een bepaald tijdsin-
terval na inschrijving voor trajectbemiddeling (bijvoorbeeld een jaar) 
geplaatst wordt naar werk. Deze indicator, die we zullen aanduiden als de 
'bemidddingskans', geeft inzicht in de mate waarin de kansenongdijk-
heid op de arbeidsmarkt kan worden bestreden met behidp van trajectbe
middeling. - - ,.. \ > 
Onderzoek naar de bemidddingskans van allochtonen in het Helmondse 
project leverde bijvoorbeeld op dat de kans om met behulp van de maat
werk-methode met succes te worden bemiddeld naar werk groot is: een 
allochtone werkzoekende heeft via dit proces van trajectbemiddeling een 

r gemiddelde kans van drieenzestig procent om binnen een jaar een baan te 
hebben. 
Wanneer we deze plaatsingskansen van allochtone werkzoekenden uit het 
Helmondse project vergelijken met die van de ingeschrevenen bij de 

; . Nederlandse arbeidsbureaus blijken er opmerkdijke verschillen. Zo is de 
gemiddelde kans om binnen ^en jaar na inschrijving via het arbeidsbureau 

/ aan het werk te komen voor allochtone werkzoekenden volgens gegevens 
van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemiddeld 

; ' twintig procent minder. ,*• ' ' ' - ' ' - " ,' "'',•'•• ',» 
'-' - Het is dus alleszins gerechtvaardigd te concluderen dat de methode van 

integrale trajectbemiddeling er in kan slagen de kansen van allochtonen 
• ' op de arbeidsmarkt te optimaliseren en de achterstand wat betreft 

arbeidsmarktkansen ten opzichte van autochtonen te doen verdwijnen. 
Daarmee kan gesproken worden van een gunstig netto-rendement van 
integrale trajectbemiddeling. 
De resultaten met betrekking tot bemidddingskansen van allochtonen 
van het hier vermdde Helmondse experiment komen overigens overeen 
met die van een vergdijkbaar experiment in het Limburgs Mijngebied in 
Belgie in het kader van trajectbemiddeling van allochtone ex-mijnwerkers 
(Van den Berg, Denolf en Van der Veer, 1993). 
Hoewel gedetailleerde evaluatie-studies van andere projecten in 
Nederland, die een vergdijkbare opzet vertonen als het Helmondse pro
ject, helaas niet beschikbaar zijn, kan mede op grond van het Bdgische 
project de conclusie worden getrokken, dat deze bemidddingsaanpak 
goede perspectieven biedt. 

Uit de vergelijking van de hiervoor geschetste vormen van trajectbemid
deling, die een belangrijke rol spelen in de huidige praktijk van het beleid, 
kunnen een aantal conclusies worden getrokken met betrekking tot een 
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effectieve aanpak van trajectbemiddeling ten behoeve van allochtone 
werkzoekenden. Daarvan is de belangrijkste dat voor de uitvoering van 
een beleid gericht op verhoging van de arbeidsmarktkansen van allochto
nen, een daadwerkelijk integrale trajectbemiddeling in het algemeen de 
beste perspectieven biedt. Individuele trajectbemiddeling, zo blijkt uit de 
praktijk, is voor allochtone werkzoekenden als zodanig ontoereikend. De 
trajectbemiddeling dient integraal te zijn, dat wil zeggen dat de bemidde-
lingsmethode rekening dient te houden met alle relevante barrieres die 
aanwezig zijn op de arbeidsmarkt, met inbegrip van de barrieres bij de 
werving en selectie door werkgevers. 

De effectiviteit van integrale trajectbemiddeling is echter mede afhanke
lijk van de manier waarop de uitvoeringspraktijk is georganiseerd. 

5.3 Uitgangspunten en condities voor efFectieve trajectbemiddeling 
ten behoeve van allochtone werkzoekenden , , i 

Behalve de inhoud van het type trajectbemiddeling en de daarbij gehan
teerde methodieken is het ook van belang om de condities waaronder 
deze aanpak wordt uitgevoerd onder de loep te nemen. In het voorgaan
de hoofdstuk hebben we gezien dat juist ook op dit punt een grote varia
tie bestaat in de praktijk van trajectbemiddeling. 

We zullen hier met name aandacht schenken aan drie aspecten van deze 
condities: -•, ' , ,'• . ., ' • . " ' - ' ' , • " . ' . . . , ' 

1 de taakstellingen met betrekking tot output, 
2 de inbedding in de arbeidsvoorzieningsorganisatie en 
3 de samenwerkingsrelaties met diverse relevante instellingen en organi
saties. 

1 Bij de manier waarop trajectbemiddeling georganiseerd en gefinancierd 
wordt spelen taakstellingen met betrekking tot de output een belangrijke 
rol. Een aantal gevaren kunnen daarbij worden gesignaleerd. 
In de eerste plaats is het het gevaar van het voUedig ontbreken van out-

puttaakstdlingen. 

Uit onze inventarisatie blijkt, dat in lang niet alle gevallen taakstellingen 
geformuleerd worden of zelfs maar informatie over de output beschikbaar 
is. Bij sommige projecten was alleen informatie beschikbaar over het 
bereik van de aktiviteiten (het aantal werkzoekenden waarvoor trajecten 
worden uitgezet) maar niet over de resultaten (hoeveel mensen hebben 
uiteindelijk werk gevonden of gekregen). De 'markt van welzijn en geluk' 
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, 1 ^ •. , . ' ; . 

is uiteraard meer gebaat bij indrukwekkende inputcijfers dan bij precieze 
outputcijfers. 
In de tweede plaats zijn verkeerde outputtaakstdlingen eveneens een 
bdangrijk gevaar voor de uiteindelijke resultaten. Outputtaakstdlingen 

•' ( kunnen in verschillende opzichten verkeerd zijn. Wanneer taakstellingen 
te hoog worden ingezet, dan komt de intensiteit van de begeleiding in 
gevaar. De verleiding wordt dan groot om binnen de doelgroep een soort 
afromingsbdeid te voeren: alle aandacht wordt besteed aan die groepen 

', allochtonen die naar verhouding het makkdijkst geplaatst kunnen wor
den. Binnen de RBA's wordt voor trajectbemiddeling op dit moment uit-
gegaan van een case-load van gemiddeld 40 bemiddelingen per bemidde-
laar per jaar. Dat lijkt ons echt een maximum. 

; , Outputtaakstdlingen kunnen ook misleidend zijn. Het gaat niet alleen om 
het al of niet plaatsen naar werk. Ook de duurzaamheid van de plaatsing 
is een bdangrijk criterium bij de evaluatie van de effecten van integrale 
trajectbemiddeling. Duurzaamheid zou bijvoorbeeld geoperationaliseerd 

.,< • kunnen worden door een plaatsing als 'geslaagd' te definieren wanneer de 
betrokkene tenminste een half jaar in het betreffende bedrijf werkzaam 

V blijft. Het is in elk geval van belang om bij plaatsingen naar werk een 
, - onderscheid te maken tussen vaste en tijdelijke banen. 

Ten slotte kunnen outputtaakstdlingen ook te globaal zijn. Wanneer geen 

onderscheid wordt gemaakt naar verschillende categorieen allochtonen, 

dan is de kans groot dat bepaalde groepen uit de boot blijven vallen. De 

lotgevallen bij de uitvoering van het EMO-plan zijn daarvan een goed 

voorbeeld. > . _, 

2 De manier waarop integrale trajectbemiddeling is ingebed in de 
arbeidsvoorzieningsorganisatie vertoont, zoals we zagen, grote variaties. 
Op zich hoeven deze variaties geen positieve of negatieve gevolgen te heb
ben voor het fimctioneren van integrale trajectbemiddeling. Specifieke 
lokale verhoudingen en tradities kunnen ertoe leiden dat verschillende 
organisatorische constructies worden gekozen. 

Van belang is wel dat er hoe dan ook een structurde relatie is met de 
arbeidsvoorzieningsorganisatie. Het is daarom een opmerkdijk feno-
meen, dat in diverse regio's trajectbemiddeling voor allochtone werkzoe
kenden door de RBA's wordt uitbesteed aan commercide bureaus. Dat 
brengt zowel risico's als andere nadelen met zich mee. Uit de beschrijving 
van de gang van zaken rond het zogeheten 1000-banenplan voor 
Molukkers bleek dat een verkeerde inschatting van de kwaliteiten van een 
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extern bureau een aanzienlijke vertraging veroorzaakte in de uitvoering 
van het plan. Een meer algemeen risico is echter dat ook kwalitatief goede 
bureaus om volstrekt begrijpdijke commerciele redenen proberen om 
outputtaakstdlingen te realiseren met zo laag mogelijke kosten. Afroming 
binnen de doelgroep is daarvoor een voor de hand liggende tactiek. Die 
afroming is in deze opzet niet goed te voorkomen, zelfs niet door zeer pre
cieze formuleringen van de outputtaakstdling. 

Ten slotte, een meer algemeen nadeel is dat de inschakeling van externe 
bureaus verhindert dat binnen de arbeidsbureaus zelf expertise wordt 
opgebouwd voor wat betreft integrale trajectbemiddeling voor allochto
nen en andere moeilijk plaatsbare werkzoekenden en voor het daartoe 
ontwikkden en onderhouden van een eigen netwerk van contacten met 
relevante organisaties. 

Inschakeling van commercide bureaus lijkt alleen gerechtvaardigd wan
neer de achterstand van allochtonen op de arbeidsmarkt een tijdelijke 

, / ~', . aangdegenheid zou zijn die met de realisering van het 60.000 banenplan 
voorbij is. Die veronderstelling lijkt veel te optimistisch. Naar verwach-

- , . • ting is de kloof op de arbeidsmarkt tussen autochtonen en allochtonen 
;, , een structured en geen conjunctured verschijnsd. Dat betekent dat 

- . , v arbeidsmarktbeleid voor allochtone werkzoekenden in de komende 
decennia een onderwerp zal blijven op de politieke agenda. 
Daarom verdient het aanbevding om binnen de arbeidsvoorzieningsorga-

- '';•'•• ' .y nisatie voldoende ruimte te scheppen voor het ontwikkden van expertise 
: • • . , / ' ten behoeve van integrale trajectbemiddeling. 
v ,'•» • i ' 

. ; ' 3 Uit het vorige hoofdstuk bleek ook een aanzienlijke variatie in de 
• /; samenwerkingsrelaties die in het kader van trajectbemiddeling zijn opge

bouwd. -.' 
In diverse publicaties wordt terecht de nadruk gelegd op het belang van 
een hecht netwerk van contacten tussen hulpverleningsinstellingen, min-
derhedenorganisaties, het maatschappelijk werk, scholingsinstellingen, de 
gemeentelijke sociale dienst, de arbeidsvoorzieningsorganisatie en, niet in 
de laatste plaats, werkgevers(organisaties) als voorwaarde voor trajectbe
middeling. 

Effectieve integrale trajectbemiddeling vereist dat de informatie over de 
werkzoekende, die in beginsel beschikbaar is bij diverse instellingen, 
gebunddd wordt en in verband wordt gebracht met informatie over vaca
tures. In dat verband is het ook van belang dat een, op de behoeften van 
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integrale trajectbemiddeling toegesneden, informatiesysteem gebruikt 
wordt ter ondersteuning van de bemidddingspraktijk. 

5.4 Integrale trajectbemiddeling en arbeidsvoorzieningsbeleid 

Hiervoor hebben we de conclusie getrokken dat integrale trajectbemid
deling goede perspectieven biedt om de kansenongdijkheid tussen alloch
tonen en autochtonen op de arbeidsmarkt terug te dringen. De daarbij te 
hanteren bemiddelingsmethodiek vereist, zoals we gezien hebben, een 
aantal randvoorwaarden wat betreft samenwerkingsrelaties, bdeidsruimte 
en continuiteit. 

De vraag is, welke bijdrage het arbeidsvoorzieningsbeleid kan leveren om 
een dergelijke bemidddingsaanpak gericht op allochtonen te stimuleren 
en wat de financide implicaties zijn van een dergelijk beleid. •• . 
Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst een beeld krij
gen van de mogelijke kosten van integrale trajectbemiddeling en de 
manier waarop integrale trajectbemiddeling zou kunnen worden opgezet. 

Kosten van integrale trajectbemiddeling \, \- . ^ .. • > 
De kosten zijn om verschillende redenen moeilijk in te schatten. 
In de eerste plaats zijn de kosten sterk afhankelijk van de fase waarin de 
organisatie van integrale trajectbemiddeling zich bevindt. In de beginfase 
zal veel tijd en energie besteed moeten worden aan het opbouwen van een 
netwerk met werkgevers en andere relevante instellingen zonder dat daar 
meteen veel resultaten tegenover staan. 

In de tweede plaats zijn de kosten sterk afhankelijk van de aard van de 
samenwerkingsrelaties met andere instellingen. Wanneer in bepaalde 
fasen van een bemidddingstraject gebruik kan worden gemaakt van de 
medewerking van externe scholings- en todeidende instanties (zdforgani
saties van migranten, hulpverleningsinstellingen) dan zijn de kosten uiter
aard geringer dan wanneer vergdijkbare activiteiten tot het takenpakket 
van de bemidddingsorganisatie gerekend moeten worden. 
In de derde plaats zijn de kosten mede afhankelijk van de opbouw van de 
bemidddingsorganisatie zelf Wanneer de structuur van de organisatie 
van dien aard is, dat er sowieso sprake is van een hoge overhead, dan komt 
dat uiteraard ook tot uiting in de kosten van die organisatieonderdden, 
die belast zijn met individuele trajectbemiddeling. 
Met inachtneming van deze onzekerheden kunnen we op basis van het 
evaluatieonderzoek van de maatwerk-methode in Helmond een schatting 



maken van de kosten in de meest gunstige situatie: een hecht netwerk met 
werkgevers, een belangrijke rol voor externe todeiders en een lage over
head. In die situatie bedroeg in de periode '90 tot '93 een gemiddelde 
plaatsing met behulp van integrale trajectbemiddeling iets minder dan 
8000 gulden (inclusief het gebruik van loonkostensubsidies). Daarbij 
moet rekening worden gehouden met het feit dat in Helmond een flexi-
bele loonkostensubsidie werd gehanteerd. 

Integrale trajectbemiddeling hoeft dus niet bijzonder kostbaar te zijn. De 
reden is, dat lang niet alle allochtone werkzoekenden even intensief bege
leid hoeven te worden en dat niet elke plaatsing gepaard hoeft te gaan met 
het toekennen van een loonkostensubsidie. 

In minder gunstige omstandigheden zal integrale trajectbemiddeling 
uiteraard meer kosten. Maar wanneer een project de startfase met succes 
heeft doorlopen, mag verwacht worden dat de kosten zidlen dalen. 

De opzet van integral trajectbemiddeling 

De uitvoeringspraktijk van integrale trajectbemiddeling vereist de ont
wikkeling van specifieke vaardigheden en deskundigheden. Om die reden 
verdient het de voorkeur om specifieke organisatorische eenheden binnen 
de arbeidsvoorziensorganisatie te bdasten met trajectbemiddeling. Een 
kleinschalige opzet wat betreft de uitvoering is daarbij wensdijk. Dat 
betekent dat op het niveau van (dependances van) de arbeidsbureaus spe
ciale project-teams belast zouden moeten worden met trajectbemiddeling 
van moeilijk plaatsbare werkzoekenden in een bepaald gebied. Een derge
lijk project-team dient voldoende ruimte en ondersteuning te krijgen om 
de voor trajectbemiddeling noodzakdijke samenwerkingsrelaties op te 
bouwen en een methodische werkwijze te ontwikkden die aangepast is 
aan de lokale omstandigheden en de specifieke kenmerken van de regio
nale arbeidsmarkt. 

Er is naar onze mening wat betreft de opzet van integrale trajectbemid
deling een ruime variatie mogelijk in de mate waarin bepaalde aktivitei
ten (zoals todeiding van werkzoekenden) al of niet uitbesteed worden aan 
externe instellingen. Het antwoord op de vraag, welke opzet het meest 
efficient is, hangt af van specifieke lokale omstandigheden. In sommige 
omstandigheden is het noodzakelijk om in beginsel alle aktiviteiten 'in 
eigen huis' te doen plaats vinden, maar in andere situaties zou een derge
lijke aanpak een overbodige verdubbding betekenen van reeds bestaande 
voorzieningen op het terrein van scholing en todeiding. 
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Het bevorderen van bkaal arbeidsvoorzieningsbeleid gericht op integrale tra

jectbemiddeling 

Uit het voorgaande kunnen we de conclusie trekken, dat op lokaal niveau 
een beleid gevoerd kan worden gericht op het ontwikkden van integrale 
trajectbemiddeling ten behoeve van allochtonen en andere moeilijk 
plaatsbare werkzoekenden. -
Uiteraard zijn daaraan kosten verbonden, maar de financiering daarvan 
zou ten dele gevonden kunnen worden door een herschikking van mid
delen. Uit onze inventarisatie blijkt immers ook dat er in de afgelopen ', • . 
jaren veel geld is geinvesteerd in projecten die weinig opleveren en d i e -
gelet op de gekozen opzet en diagnose - ook niet zo veel kunnen bijdra- • 

gen aan de bestrijding van de kansenongdijkheid op de arbeidsmarkt. " " ' •. 
De mogelijkheden van de landelijke overheid om het lokale arbeidsvoor- '- " ;. 
zieningsbeleid effectief te sturen, zijn beperkt. De landelijke overheid is '• ' s • 
slechts e^n van de partners in het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoor
ziening dat op haar beurt weer een beperkte invloed kan uitoefenen op 
het beleid van de Regionale Besturen voor de Arbeidsvoorziening. ;, '. ? , 
Toch is het van belang dat op landelijk niveau meer gedaan wordt dan " ' 
alleen het formuleren van globale taakstellingen ten behoeve van de plaat
sing van allochtonen op de arbeidsmarkt. . . ,.' 
In de eerste plaats zou het van belang zijn wanneer op landelijk (CBA-
)niveau een servicebureau zou worden ingesteld ter bevordering van de 
kwaliteit en de deskundigheid, die noodzakelijk is voor integrale traject
bemiddeling. 

In de tweede plaats zou een valide en betrouwbaar informatiesysteem ont
wikkeld en geimplementeerd moeten worden met behulp waarvan zowel 
de kwaliteit als de kwantiteit van integrale trajectbemiddeling kan worden • ,- [ ' 
bewaakt en zonodig bijgestuurd. Een dergelijk informatiesysteem kan een 
belangrijke ondersteuning betekenen van zowel de uitvoeringspraktijk 
van trajectbemiddeling als de bdeidsontwikkding met betrekking tot tra
jectbemiddeling. 

In de derde plaats is het van belang om op landelijk niveau criteria te ont
wikkden met behulp waarvan zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de 
output van trajectbemiddeling naar waarde geschat kan worden. In dat 
verband is het wensdijk om de huidige globale outputtaakstdlingen, zoals 
die door de arbeidsvoorzieningsorganisatie worden gehanteerd, te vervan-
gen door meer precieze en genuanceerde outputtaakstdlingen, die gerda
teerd zijn aan de omstandigheden waarin trajectbemiddeling moet wor
den uitgevoerd. Te globale, te hoge of ronduit verkeerde geoperationali-



seerde outputtaakstdlingen, zoals die nu maar al te vaak gehanteerd wor
den, vormen niet alleen een bdemmering voor de bdeidsontwikkding, 
maar kunnen ook een zeer contraproductieve rol spelen in de dagdijkse 
bemidddingspraktijk. 

5.5 Tot besluit 

In de eerste hoofdstukken hebben we aangegeven dat de barrieres voor 
gelijke kansen voor allochtonen op de arbeidsmarkt op lokaal niveau bij 
en met werkgevers en de betrokken werkzoekenden zullen moeten wor
den afgebroken. Daarbij werd ook geconstateerd dat het landelijk beleid 
in bepaalde opzichten in een impasse lijkt te verkeren. Het formuleren 
van taakstellingen zonder het aanreiken van middelen en instrumenten 
om deze taakstellingen te realiseren, is weinig meer dan een machteloos 
gebaar. Maar ook wanneer die middelen en instrumenten wel beschikbaar 
worden gesteld, dan nog zijn de resultaten uiteindelijk afhankelijk van de 
wijze waarop de arbeidsvoorzieningsorganisatie op lokaal niveau samen 
met de gemeente en andere instellingen die middelen en instrumenten 
inzet. ' "''\'\ .'" ^ •'•• ':'- ' '^ '••••' • :' 
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat op lokaal niveau een grote 
variatie bestaat in de aanpak van de arbeidsmarktpositie van allochtone 
werkzoekenden. In veel gevallen is het uitgangspunt — dat wil zeggen: de 
impliciete of expliciete diagnose — weinig adequaat. In andere gevallen 
zijn de organisatorische en/of bdeidsmatige voorwaarden een bdemme
ring voor de ontwikkeling van een effectieve aanpak van de arbeidsinpas
sing van allochtonen. In weer andere gevallen is zowel het diagnostisch 
uitgangspunt als de uitvoeringspraktijk verre van optimaal. Toch zijn er 
ook positieve voorbedden van lokale initiatieven, die in staat zijn geble-
ken een effectieve bijdrage te leveren aan de verbetering van arbeids
marktkansen van allochtonen. De daarbij gehanteerde benaderingen en 
werkwijzen hebben we aangeduid als integrale trajectbemiddeling: een 
bemidddingsaanpak, waarbij niet alleen aandacht wordt besteed aan de 
motivatie en/of kwalificatie van de werkzoekenden, maar ook aan de stig
ma's, vooroordelen en gewoontes, die de werving en selectie door werk
gevers in hoge mate beinvloeden. Het is van belang om op verschillende 
niveaus (landelijk, regionaal en plaatselijk) beleid te ontwikkden om dit 
soort initiatieven te honoreren en op een meer algemene schaal ingang te 
doen vinden. 
Hiervoor hebben we aangegeven dat het arbeidsvoorzieningsbeleid op 

69 



. \ landelijk niveau op verschillende manieren een bijdrage kan leveren om 
' ' integrale trajectbemiddeling op lokaal niveau mogelijk te maken, te 

•-. - ondersteunen en te stimuleren. 
Ook op regionaal en plaatselijk niveau zal veel aandacht moeten worden 

- besteed aan het creeren van voorwaarden voor integrale trajectbemidde-
; ^ ling. Daarbij zullen verschillende barrieres overwonnen moeten worden. 

-'. ' Integrale trajectbemiddeling vereist een organisatie- en samenwerkings-
cultuur, die onverenigbaar is met de verkokering die soms kenmerkend is 
voor rdaties tussen arbeidsvoorzieningsorganisaties en andere voor tra-

. "̂  jectbemiddding relevante instellingen en organisaties. Integrale trajectbe-
• middeling vereist bovendien een werkhouding, die op gespannen voet 

staan met bureaucratische procedures en werkmethoden die de ontwik-
. ' keling van een client-gerichte benadering verhinderen. Integrale traject-

.,; >; " bemiddeling vereist bovendien dat men alert is op het verschijnsd, dat 
stigma's en vooroordelen over allochtonen geen specifieke eigenschappen 
zijn van werkgevers en/of degenen, die in de bedrijven direct verantwoor-

^ 5. ' :̂  delijk zijn voor de werving en selectie van personeel. Het gaat om min of 

.̂  V-; meer algemeen voorkomende stereotypen, die ook bij andere instellingen 
).' ' een rol kunnen spelen in het beleid en in de bonding tegenover allochto-

• I,.- ,"'-' nen en andere zogeheten moeilijk plaatsbare werkzoekenden. Arbeids-
'. ' ' voorzieningsorganisaties zijn van dergelijke invloeden niet uitgezonderd. 

:;. .-. - " -. Er is dus veel meer nodig dan alleen het formuleren van landelijke, regio-
*" ; • *• nale of plaatselijke taakstellingen met betrekking tot plaatsingen van 
• allochtonen op de arbeidsmarkt. 

• ' " • • Deze conclusie hoeft geen aanleiding te zijn tot pessimisme. Er zijn 
. ~, immers op lokaal niveau vaak voldoende aanknopingspunten - soms bin

nen en soms buiten de arbeidsvoorzieningsorganisatie - om een effectief 
^ : . trajectbemidddingsbdeid ten behoeve van allochtonen te stimuleren. 

Bovendien is er - zoals we in het begin van het eerste hoofdstuk gecon-
;• stateerd hebben - in Nederland nog steeds een brede politieke en maat

schappelijke consensus over de noodzaak om de huidige kloof tussen 
allochtonen en autochtonen wat betreft arbeidsmarktkansen te verklei-
nen. Die consensus vormt een belangrijke basis voor de ontwikkeling van 
een effectief arbeidsbemidddingsbdeid op de verschillende niveaus. 
Wanneer een effectief beleid in de komende jaren echter niet of nauwe
lijks van de grond komt, zou deze consensus wel eens sterker onder druk 
kunnen komen te staan dan tot nu toe het geval is. 
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Noten 

'•i'-'"" 

1 In dat opzicht zijn er ook nog verschillen tussen minderheidsgroepen wat betreft de aard van deze 

stereotypen. Met name Turken en Marokkanen worden geconfronteerd met bijzonder negatieve ste

reotypen, en voor zigeuners en woonwagenbewoners geldt dit in nog sterkere mate. 

2 Het zou in dit verband de moeite waard zijn om een tekst-analyse uit te voeren van de Nota Werk 

en minderheden van de Minister van Sociale Zaken (TK, 1992/1993) Het aantal keren, dat in de 

tekst melding wordt gemaakt van "de eigen verantwoordelijkheden van anderen", beloofd wordt dat 

"aangedrongen zal worden bij anderen om aandacht te schenken aan...", en "steun zal worden gege

ven aan inspanningen voor...", is veelzeggend voor de inschatting van eigen positie en eigen moge

lijkheden. 

3 '(...) Er doken geruchten op over gijzelingsakties" (Leenders en de Clerck, 1993: 21). 

4 Twee andere vergelijkende studies laten we om verschillende redenen buiten beschouwing. 

Dat betreft in de eerste plaats een zeer recent (oktober 1993) verschenen studie van de Algemene 

Rekenkamer waarin onder meer wordt nagegaan in hoeverre arbeidsbureaus erin slagen om de bij hen 

ingeschreven allochtonen in dezelfde mate te doen uitstromen als ingeschreven autochtone werkzoe

kenden. Het onderzoek heeft betrekking op een tiental arbeidsbureaus in de periode 1991 tot medio 

1992. Omdat juist in deze periode de structuurverandering (tripanisering) binnen de arbeidsvoor

zieningsorganisatie plaatsvond, zijn de onderzoeksresultaten in een aantal opzichten onnauwkeurig. 

Zo worden de uitstroomresultaten van arbeidsmarktprojecten die formeel niet ressorteerden onder de 

arbeidsvoorzieningsorganisatie, maar in de praktijk al wel in nauwe samenwerking met arbeidsbu

reaus werden uitgevoerd, niet in de analyse betrokken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de uitstroomre

sultaten van het Werkgelegenheidsproject Helmond. Bovendien wordt geen inzicht verschaft in de 

verschillende bemiddelingspraktijken die aan de uitstroom van allochtonen ten grondslag lagen. O m 

die reden is deze rapportage (zie Algemene Rekenkamer, 1993) voor de beantwoording van onze pro

bleemstelling niet relevant. 

In de tweede plaats laten we een vergelijkende studie van het Bureau voor Economische 

Argumentatie (BEA) buiten beschouwing. De reden is in dit geval beslist niet de kwaliteit van het 

onderzoek, maar de aard van de onderzochte projecten. De door BEA geinventariseerde arbeids

marktprojecten ten behoeve van minderheden betreffen namelijk alle projecten die geinitieerd zijn 

vanuit afzonderlijke bedrijven of bedrijfstakken (Bureau voor Economische Argumentatie, 1992; 

1993). Omdat trajectbemiddeling als belangrijkste oogmerk heeft het slechten van barrieres aan 

zowel aanbod- als vraagzijde van de arbeidsmarkt, en omdat bij de bedrijfs(tak)initiatieven tenmin

ste ^^n belangrijke barri&re, namelijk die aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt - de allochtone werk

zoekende is immers al door de werl^ever geworven - , reeds geslecht is, laten wij de vetgelijkende ana

lyse van BEA hier verder buiten beschouwing. In bijlage I is (onder projectnummer 4.3) een voor

beeld opgenomen van dit soort bedrijfs(tak)projecten. 
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5 Het gaat hierbij om de volgende bronnen: > ' . ' " • >•• •' 

- Landelijk Expertise Centrum (LEC), Onderdeel van de Stichting Optie, 

Soestdijkseweg Zd 249, 3721 AE Bilthoven. Tel.; 030 - 25 24 44. ,' . ' • \ 

- V>w«;^>7^ ran Afedlrriznaii? Gfmc^nfCTj, Nassaulaan 12, Postbus 30435, 2500 GK ' . •. 

's-Gravenhage. Tel.: 070 - 373 83 93. 

- Landelijk Studie- en Begeleidingscentrum Nederlands op de werkvloer, Herengracht 514, 1017 CC 

Amsterdam. Tel.: 020 - 525 38 44 of 525 29 22. 

6 Ondanks herhaald telefonisch verzoek kregen wij geen beschikking over de gegevens van de laatst

genoemde organisatie, omdat deze haar "verstandhouding met de arbeidsbureaus niet in gevaar wilde 

brengen". ^ . ~1 , • • ";. ' • , V , '. .' . _ . ' ' - _ '... •'•, 

7 Bureau voor Economische Argumentatie B.V. (BEA), Kruisweg 761, 2132 NE Hoofddorp. Tel.: 

0 2 0 - 6 5 3 1885 . .., • - ••:/•-• . '< '• • - - . - , , 

• . : ; ' , • • - . ' • • • ^ • ' 

. > - • -
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Bijlage I: Trajectbemiddelings-experimenten 

voor allochtonen 

Van de voor dit onderzoek relevante projecten kon op basis van de 
beschikbare informatie ^n aan de hand van twee criteria (gegevens over 
werkwijze al/niet aanwezig en gegevens over resultaat al/niet aanwezig) 
worden vastgestdd tot welk type project zij behoren. De resultaten van 
deze inventarisatie zijn hieronder weergegeven. Bij elk project is, voor 
zover bekend, achtereenvolgens weergegeven de naam van het project, de 
uitvoerende instantie en de gemeente waarbinnen het project werd uitge
voerd. De projecten zijn weergegeven in alfabetische volgorde naar plaats-
naam. Wellicht ten overvloede: het niet beschikbaar zijn van gedocumen-
teerde informatie houdt geen waardeoorded in over de inhouddijke meri-
tes van de betreffende projecten. \ : . " , ' : , i 

1 Projecten waarvan gegevens over zowel werkwijze als resultaat 
ontbreken 

In deze categoric zijn die experimenten ondergebracht waarvan geen, 
onvoUedige dan wel niet relevante informatie omtrent werkwijze en resul
taten beschikbaar was. Het gaat daarbij om de volgende projecten. 

1.1 Banenproject voor werklozen in Zuid-Oost, Amsterdam; 
1.2 project Arbeidsinpassing Vluchtelingen, Emplooi, Amsterdam; 
1.3 Geintegreerd Jongeren Project Aktivering en belangenbehartiging 
gericht op de arbeidsmarkt ten behoeve van jongeren op achterstand in het 
stadsdeel Geuzeveld/Slotermeer, Impuls, Amsterdam. 

1.4 project HOG-100 Amhem, Bureau Werkgelegenheid Allochtonen 
(BWA), Arnhem; 
1.5 project HOG-Minderheden, Arbeidsbureau Deventer en de Stich
ting Deventer werkt, Deventer; 
1.6 Project Arbeidsbemiddeling {VCGM-Tczm), Enschede; 
1.7 Project arbeidsinpassing Allochtonen, Stichting Werk en Welzijn, 
Leerdam; 

1.8 Project bemiddeling Allochtonen, Arbeidsbureau Oss, Oss; 
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1.9 Project Integratie Nieuwkomers(P.l.l^.), uitvoerende instzntie onbe

kend, Rotterdam; 
1.10 /)r(7/>rr(projectnaam onbekend). Legato Consultancy, Rotterdam; , .. 

1.11 project Allochtonen bemiddeling, Gemeente Weert, Weert. 

2 Projecten waarvan gegevens over de werkwijze wel, maar over de 
resultaten niet beschikbaar zijn 

In deze categoric valt ^^n project waarvan slechts de werkwijze globaal 

bekend is. • , ',\ .-'• ...^'•-l •',."•' ^ ," : ' ' . . -
2.1 project Medisch receptioniste voor Turkse en Noord-Afirikaanse 
vrouwen, Lena de Graaf School, s-Gravenhage. 

3 Projecten waarvan gegevens over de werkwijze niet, maar over de ..] 
resultaten wel beschikbaar zijn ., < 

Geen van de door ons geinventariseerde projecten valt binnen deze cate
goric. > ',•:•'••: • • ' • • • • . - , •,•'.: ; .,. . ' /..^ '\ '[-

' ' • - " - • • - . • - . ' , • - ' . - ' ' " . • ' ' ' . * • -

4 Projecten waarvan zowel enige gegevens over werkwijze als over ^ ' 
resultaten beschikbaar zijn ; , ' 

In deze categoric vallen die projecten waarvan relevante informatie r 
omtrent zowel werkwijze als resultaat beschikbaar was. Dat betekent niet ',, * ' 
dat de beschikbare informatie over werkwijze en resultaten altijd adequaat . 

is. Integendeel, in het overgrote deel van de gevallen is sprake van grote ' ' 
hiaten. Hoewel onvoUedig zullen we niettemin proberen op basis van het 
verzamdde materiaal over de volgende projecten een beeld te geven van 
de stand van zaken wat betreft trajectbemiddeling. 

4.1 project Arbeidsinpassing Etnische Minderheden (AEM), Arbeids
bureau Almelo, Almelo; 
4.2 project Individuele Trajecten Arbeidsmarkt Molukkers (ITAM-pro-
ject) Alphen aan de Rijn, Arbeidsbureau Alphen aan de Rijn, Alphen aan 
de Rijn; 

4.3 project Allochtone postbestellers, PTT-Post, Amsterdam; 
A.A ipToject Intensieve Traject Begeleiding Amsterdam Oost en Amsterdam 

Zuid-Oost, Gemeente Amsterdam, Amsterdam; 
4.5 (voormalig) project Meer kleuren op het werk, FNV, Amsterdam; 
4.6 Schakeltraject Bouw-Vak-Werk voor Allochtonen, Arbeidsbureau 



Amsterdam Oud-West en Organisatie & Adviesbureau den Uyl, 
Amsterdam; 

4.7 projecten VIA de VIA, Vrouwenvakschool Informatica Amsterdam, 
Amsterdam; 
4.8 project Werk in Zicht, RASP, Amsterdam; 
4.9 Westerparkproject, bureau En Route, Amsterdam, en daarmee ver
gdijkbaar project (naam onbekend), Instituut voor Individueel Onder
wijs (IVIO), Flevoland; 

4.10 project Promotie, Integratie en Omscholing in Nederland {PION), 
Stichting PION, Amsterdam, Utrecht, Haarlem en s-Gravenhage; 
4.11 Arbeids- en Scholingsproject Buitenlanders Breda, Minderheden-
werkwinkd, Breda; 

4.12 Brugprojecten, Stichting CNV Brugprojecten, Breda, Delft, Rotter
dam; .',• '" ".'":-'. 
4A3 project Individuele Trajecten Arbeidsmarkt Minderheden (ITAM), 
Samenwerkingsverband Arbeidsbureau Tiel en andere organisaties/ 
instanties, Culemborg en Kesteren; 

4.14 project Toeleidingsfunctionarissen Arbeidsinpassing Allochtone Vrou
wen en Meisjes, vrouwenverenigingen ETKB, Nese en Achams, in samen
werking met Gemeente Eindhoven en Centrum Buitenlanders Oost-
Brabant, Eindhoven; 

4.15 Instroomproject Begeleiding Marokkanen, dienst Sociale Zaken, 
Werk en Welzijn van de Gemeente Gouda, Gouda; < 
4.16 project Individuele Trajectbegeleiding Allochtonen, Begdeidings-
orgaan Friesland (BOF), Harlingen en Leeuwarden; 

4.17 Werkgelegenheidsproject Helmond (vanaf 1993 onder de naam 
Stichting Arbeidsplaatsen Helmond, Stichting Arbeidsplaatsen Helmond 
(STAP), Helmond; ^, : , • r, 

4.18 Vluchtelingenproject Helmond Ter AA College in samenwerking 
met de Stichting Arbeidsplaatsen Helmond (STAP), Helmond; 
4.19 Bedrijjstrainingsproject minderheden Lochem, Gemeente Lochem, 
Lochem; 
4.20 project Werkwijs, Bureau Course Care, Moordrecht; 
4.21 Arbeidsinpassingsproject Vietnamese vluchtelingen, Gemeente Spijke
nisse (sector zorg, project Werk in Uitvoering), Spijkenisse; 

4.22 Maatwerkproject Utrecht, Arbeidsbureau Utrecht, Utrecht. 

In het vervolg van deze bijlage zijn de laatstgenoemde tweeenrwintig pro
jecten samengevat die met behulp van de in hoofdstuk 4 gehanteerde cri-
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. k .. , teria, door ons werden geselecteerd en geanalyseerd. Als peildatum bij de 
• -._; inventarisatie werd gehanteerd 15 oktober 1993. De projecten zijn ook .- - ; 

hier in alfabetische volgorde op plaatsnaam vermeld. 

4.1 Arbeidsinpassing Etnische Minderheden Almelo . :"> ' 

; . " :'__ Dit project, dat medio 1990 van start ging, beoogt arbeidsinpassing van . ,. 
' "- 100 allochtonen op jaarbasis met behulp van trajectbemiddeling. Uit het •: 

" _' jaarverslag over 1992 blijkt dat de nadruk bij dit project op scholingstra- . ' - \ . ': 

, - ' jecten ligt. Het jaarverslag bevat geen informatie over de criteria op grond ' ' , ' . 
;- ' •,.„ waarvan allochtonen werden uitgenodigd. "Niet passend arbeidsmarktge- ; 

' ; . • drag" (p. 4) - waartoe het niet verschijnen op een afspraak behoort - werd / . . 
~. - ' , gesanctioneerd door een kennisgeving aan de uitkerende instantie. In het .' • V 

; , -•• jaarverslag wordt melding gemaakt van geringe interesse van allochtone . ' • „ , . 
. • . '. '• vrouwen in scholing, maar het is niet duidelijk hoe men de scholingsbe- --, ,' 

!' ' hoefte heeft vastgestdd. Voorts wordt geen informatie verschaft over hoe " ^ ,/ 
>- ,. v; •̂  bemiddelingen plaatsvonden en in hoeverre duurzame contacten bestaan, , . \ ^̂ ; 

respectievelijk werden opgebouwd en onderhouden met werkgevers/ ' ' ' , ; , 
bedrijven. Het jaarverslag vermeldt dat "tot September (1992) de meeste 
energie gestoken werd in het behalen van de taakstelling, toen deze in .' ••• -
augustus gerealiseerd werd, werd alle aandacht besteed aan het verbeteren , 

van de kwaliteit" (p. 1). Dit laatste wilde men realiseren door middel van •, .̂  ;. 
het opstellen van scholingsplannen en het uitzetten van "trajecten op Ian- ~ - . ' 
ge termijn" (p. 1). Tevens werd met ingang van September 1992 extra aan
dacht besteed aan de kwaliteit van de inschrijvingen en het sdectieproces. , • ' ' 
Niet alle cursussen c.q. cursisten voldeden aan de verwachtingen van het . ' ' 
team, zo meldt het verslag. Naar een speciaal voor minderheden georga- . *. -
niseerde sollicitatietraining werden 16 personen verwezen, die tijdens de • -, 
intake verklaarden deze training te willen volgen. (...)"Het was daarom 
heel tdeurstdlend dat slechts 4 personen daadwerkelijk met de training 
zijn gestart. De meeste dednemers zijn zonder opgaaf van van redenen 
weggebleven" (p. 5). In 1992, zo wordt gemeld, werden 1242 gesprekken 
gevoerd. Deze gesprekken hebben tot 131 aktieplannen geleid Ruim 300 
personen werden voorgedragen voor scholing of werden verwezen naar de 
sollicitatieclub. Al deze aktiviteiten hadden uiteindelijk 138 plaatsingen 
tot gevolg. . . 

Bron: Axheidshuieau Aime\o Qinuzti 1993} Arbeidsinpassing Etnische Minderheden jaarverslag 1992. '-
Almelo: Arbeidsbureau Almelo. 



4.2 Het Individuele Trajecten Arbeidsmarkt Molukkers (ITAM) 
project Alphen a/d Rijn 

Dit project ging in februari 1991 van start in de vorm van een samen
werkingsverband tussen het arbeidsbureau, Molukse (zelf)organisaties, de 
Gemeente en het (particuliere) Centrum Ontwikkeling Projecten (COP). 
Er is sprake van scholing, begeleiding, bemiddeling en nazorg na plaat
sing. De extern (via het COP) aangetrokken bedrijfsadviseurs benaderen 
werkgevers en sporen vacatures op; bovendien kan een bedrijf in het kader 
van de nazorg beroep doen op een bedrijfsadviseur. Nazorg van dedne
mers vindt op aanvraag plaats door de consulenten van het ITAM-pro-
ject. 

Deze vorm van trajectbemiddeling bestaat in eerste instantie uit een voor-
voortraject waarbij de opvang binnen het sociaal cultureel werk centraal 
staat. Uitgangspunt bij deze wijze van trajectbegeleiding is, volgens de ini
tiatiefnemers, dat begdeidingsactiviteiten niet alleen beoordeeld dienen te 
worden op hun arbeidsmarktrdevantie, maar eveneens op bijvoorbeeld de 
mate waarin het maatschappelijk isolement van bepaalde personen ver-
minderd, tegengegaan of opgeheven wordt. Het voortraject zelf kan als 
een scholingstraject gezien worden, dat uitmondt in doorstroming naar 
andere trajecten (expliciet worden werkervaringsplaatsen genoemd). De 
uiteindelijk bemiddeling gebeurt door de (Molukse) consulent. Het jaar-
lijks beschikbare bedrag voor al deze activiteiten bedraagt hfl. 250.000. . 
Uit de evaluatie blijkt dat, aan het eind van de looptijd van twee jaar, 26 
van de 105 kandidaten een vaste baan hebben gekregen. Daarnaast wer
den drieenveertig scholingstrajecten met succes doorlopen en werden 
diverse andere activiteiten ontplooid. In dit project wordt het toepassen 
van diverse ARBVO-maatregden (scholing, werkervaring(splaats), 
Banenpool) als doel op zichzdf beschouwd. Het feit dat er akties zijn 
ondernomen, clienten zijn bereikt en (vooral) zijn geschoold, stemt, zo 
blijkt uit de evaluatie, de uitvoerders tot tevredenheid. 
Uit de beschikbare informatie blijkt niet hoe de benadering van werkge
vers plaats vindt en hoe het netwerk wordt onderhouden, en of— en zo ja 
op welke wijze — de benadering van werkgevers is overgedragen aan het 
arbeidsbureau. 

Ten slotte, de gekozen opzet, waarbij de taken met betrekking tot vacatu-
rewerving, plaatsing en nazorg over tenminste drie verschillende instan
ties verdedd zijn, vereist veel coordinatie. 
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Bron: Arbeidsbureau Alphen aan de Rijn (1990) Projectplan ITAM.. Alphen aan de Rijn; 
Arbeidsbureau. Arbeidsbureau Alphen aan de Rijn (juli 1993) Eindverslag ITAM-project Alphen aan 
de Rijn: Arbeidsbureau. 

4.3 Project Allochtone Postbestellers PTT-Post / ' 

Dit project, gestart in 1991, beoogde om de in de CAO gemaakte afspra
ken omtrent het in dienst nemen van allochtonen na te komen. In feite 
gaat het om een interne bedrijfsopleiding tot postbestdler bij PTT post 
in Amsterdam. De kandidaten werden geselecteerd op grond van onder 
meer hun taalvaardigheid. Tijdens de opleiding werd overigens uitvoerig 
aandacht besteed aan het vergroten van taalvaardigheid. Na de opleiding 
volgde een stage in het bedrijf om werkervaring op te doen, en bij geble-
ken geschiktheid volgde een vaste aanstelling. Van de tweeenrwintig ded
nemers werden er zeventien geplaatst bij PTT post, twee werden extern 
bemiddeld en drie werden terugverwezen naar het arbeidsbureau. 
De initiatiefnemers noemen dit project zelf een voorbeeld van intensieve 
trajectbegeleiding. Dit heeft met name betrekking op de begeleiding tij
dens de opleiding. Het evaluatierapport dateert van juni 1992. Het rap
port verschaft geen informatie of deze bedrijfsopleiding voor allochtonen 
een vervolg heeft gekregen. , 

Bron: Breeveld, H. (juni 1992) Evaluatie le project allochtone postbestellers PTT-Post. Amsterdam: 
PTT-Post. 

4.4 ITB Project Amsterdam Oost en Amsterdam Zuid-Oost 

Uit de tussen-evaluatie van dit project, die door de Groep Bdeidsonder-
zoek- en Advies (B & A Groep) is uitgevoerd, blijkt dat hoewel het eigen
lijk om een project gaat, grote verschillen tussen beide lokaties bestaan. 
Intensieve begeleiding van de dednemers is kern van dit individuele tra-
jectbemidddingsproject (ITB project) dat tot doel heeft groepen die nau
welijks kansen op de arbeidsmarkt hebben (migranten, langdurig werklo
zen, herintredende vrouwen en oudere werkzoekenden) aan werk te hel
pen. Dit gebeurt in samenwerking met de Gemeentelijke Sociale Dienst 
(GSD) en het arbeidsbureau. Het project, dat in September 1992 is 
gestart, kent in beginsel een onbeperkte looptijd. 

Het traject verloopt vanaf de presdectie (uitgevoerd door de GSD), via 
het intakegesprek (verzorgd door ITB project zelf en het arbeidsbureau) 

t - ; • , . . -84 



en eventueel scholing en werkervaringsplaatsen tot todeiding naar de 
arbeidsmarkt. Uitvoering van dit laatste ligt in handen van het arbeids
bureau. Met betrekking tot de scholing en werkervaringsplaatsen ver
meldt het rapport dat "In het experiment ITB is gekozen voor begeleiding 
op instrumenten die in het kader van de arbeidsinpassing ingezet worden, 
zoals: scholingsprojecten (...), Streekschoolformule, Individuele Beroe-
penorientatie, Centrum voor Beroepsorientatie en Beroepsoefening, 
Banenpool, werkervaringsplaatsen" (p. 16). De nazorg is facultatief en 
vindt plaats wanneer de noodzaak daartoe is geconstateerd. Indien zulks 
het geval, dan worden aan de hand van een aantal criteria nazorgafspra-
ken gemaakt met de client-werknemer en/of de client-werkgever. 
Op 31 mei 1993 waren in Zuid-Oost 21 personen van de 180 inge
stroomde dednemers naar werk bemiddeld, in Oost waren dat 63 van de 
295 ingestroomden. Opvallend is het hoge percentage uitvallers: in beide 
wijken circa eenderde van de instroom. Het percentage allochtone instro-
mers ligt op respectievelijk 63 (Oost) en 79 (Zuid-Oost). 

Bron: Hoffius, R. en B. Vriend (September 1993) ITB in de eerste helft van 1993; bijdrage B & A 

Groep. s-Gravenhage; B & A Groep Beleidsonderzoek & - Advies BV. 

4.5 FNV project: "Meer kleuren op het werl^'; een ,, 
werkgelegenheidsproject in de grafische Industrie 

Oorspronkelijk wilde de FNV Vakbond Druk en Papier 20 a 30 Turkse 
en Marokkaanse langdurig werkloze jongeren (tot 27 jaar) in een bestek 
van tweeeneenhalf jaar een vaste baan bezorgen als vellenoflfsetdrukker in 
een grafisch bedrijf in de regio's Amsterdam en Utrecht. Door allerlei bar
rieres, en vanwege de wens deze projecten een gidsfunctie voor het toe
komstig beleid van de vakbond Druk en Papier te laten vervullen, nam de 
voorbereiding van de projecten bijna twee jaar in beslag. Uiteindelijk viel 
de regio Utrecht af, omdat daar aan de belangrijkste voorwaarde voor het 
starten van dit project, namelijk medewerking van werkgevers, niet werd 
voldaan. In Amsterdam had men voldoende (monddinge) intentieverkla-
ringen van werkgevers om in december 1990 aan het eigenlijke traject te 
beginnen. 

De werving - oorspronkelijk in samenwerking met het Arbeidsbureau 
Amsterdam, de FNV-jongeren en het Grafisch Lyceum Amsterdam - ver
liep echter anders dan verwacht; deze instanties bleken niet in staat vol
doende technisch geinteresseerde Turken en Marokkanen toe te leiden. 

85 



- : / Nadat men zelf met behulp van allochtone radio- en tdevisiestations kan-
J.'.- didaten had geworven, bleek men nauwelijks in staat om aan de doel-
-. *t. ; groep duidelijk te maken waar de bedrijfstak zich mee bezig houdt. 

Gedurende acht maanden had men intensieve contacten met 65 aspirant 
cursisten. Gedurende het orientatie- en schakdprogramma vielen veel 
cursisten in de oorspronkelijke leeftijdsgroep tot 27 jaar voortijdig af. De 

, [: - groep van 16 cursisten die naar het vakopleidingsded is doorgestroomd is 
' - tussen de 25 en 40 jaar oud en was anders van etnische samenstelling dan 

, men oorspronkelijk had beoogd. Het vakopleidingsded begon met een 
, .' schakeltraject; een 'contractcursus op maat' aan het Grafisch Lyceum 

Amsterdam en een daaraan gekoppeld programma "Nederlands op de 
Werkvloer", uitgevoerd door de FNV-ledenscholing. Ten slotte was het de 
bedoeling deze vdlenoffsetdrukkers in spe, na het voortraject van zes tot 

: , acht maanden, te laten doorstromen naar een primaire vakopleiding op 
J' ' ,, basis van een leer-/arbeidsovereenkomst (een dag school, vier dagen wer-
; , ; " ; •' ken) met een particuliere werkgever. Helaas ontbreken ook wat dit betreft 
'",. „ ' de uitstroomgegevens. Vermeld wordt dat de van tevoren met werkgevers 
' •. , ^ gemaakte afspraken niet worden nagekomen en dat een groot gedeelte 

, van de cursisten zich "het apezuur" (p. 4) solliciteert. Van de 350 in aan-
' '.' ( merking komende drukkerijen in Amsterdam en wijde omtrek, bleek tot 

^.'/ . •; ' de verslagdatum 3 procent bereid om een allochtone leerling in dienst te 
- . •- nemen. Dit betekent dat ten minste 10 cursisten werden geplaatst. 

. ' .-. Bovendien werden deze plaatsingen - vanwege alle tegenslagen - veel later 
dan gepland (namelijk in het najaar 1992) gerealiseerd. De mislukking 

r . . -.• van het project wordt toegeschreven aan het feit dat men zich in onvol
doende mate had kunnen verzekeren van medewerking van werkgevers. 

• J •.' , - Bron: Camphuysen, M. (najaar 1992) Meer kleur aan het werk; een werkgelegenheidsproject in de gra-
• , , •" ^cA^ (WKjm'f. Amsterdam: FNV. 

' 4.6 Schakeltraject Bouw-Vak-Werk Amsterdam 

• ' • Het betreft een in opdracht van het RBA Amsterdam/ Zaanstreek/ 

Waterland door het Arbeidsbureau Zuid-Oost uitgevoerd experiment, 
waarvoor een samenwerkingsverband met met Den Uyl Organisatie-/ 
Adviesbureau voor Scholing en Werk, het RBA, de stichting Bouw-Vak-

. , Werk en de stadsdedraad Zuid-Oost werd aangegaan. Van elke partner in 
dit samenwerkingsverband was een persoon in de begeleidingscommissie 
vertegenwoordigd. 



In verband met de afspraak in de bouw CAO van 1990 werd overeenge-
komen om 400 allochtonen binnen de bouwnijverheid aan een baan te 
helpen. Het Schakeltraject Bouw-Vak-Werk was een van de initiatieven 
die op grond daarvan zijn gestart: Bouw-Vak-Werk deed een voorstel om 
35 Scholings- en Werkervarings-(SWEV-)plaatsen te reserveren voor 
allochtonen uit Zuidoost. Het doel van dit project was om via een scha
keltraject voor 35 allochtonen een naadloze aansluiting op het SWEV-
voortraject te bewerkstelligen en, in aansluiting daarop, te zorgen voor 
instroom in betaalde en gegarandeerde werkervaringsplaatsen. Daartoe 
vond werving plaats onder uit Amsterdam Zuidoost afkomstige allochto- , • •- • ' 
nen die het Nederlands op CITO 2-niveau machtig zijn en — bij voorkeur . . , ' . •- ,• 
— twee jaar vervolgonderwijs hebben genoten. : -' , ' 

In het project werden dertig personen opgenomen die achtereenvolgens >• .- ' 
het schakeltraject (6 maanden, 35 uur per week inclusief 20 uur praktijk) , 'i 
en het SWEV-voortraject (6 maanden. Centrum Vakopleiding (CV)) 
dienden te doorlopen om vervolgens door te stromen naar een SWEV-
plaats. Deze plaatsing duurt 18 maanden, waarbij het CAO-loon bouw
nijverheid (met behulp van subsidie) wordt betaald. Gedurende het scha
keltraject vielen twee personen af, 28 personen zijn doorgestroomd naar 
het CV, sommigen zijn al naar een SWEV plaats doorgestroomd. Het ~. 

project liep van 1 juli 1992 tot 31 juli 1993. De hier weergegeven resul
taten hebben alleen betrekking op het schakeltraject. De kosten bedragen •'' • -
f 35.000 per persoon (incl. loonkosten subsidie ten behoeve van een 
SWEV-plaats), waarbij wordt uitgegaan van 35 personen. 
Uit het eindverslag blijkt niet welke instantie de betrokken werkzoeken
den uiteindelijk gaat bemiddelen naar een vaste baan. Over doorstroming , 
naar vast werk zijn geen gegevens beschikbaar. ' ; 

Bron: Y)en\Jy\,yf/.A. {stpttmhtr \')')'i) Eindverslag Schakeltraject Bouw-Vak-Werk voor allochtonen. \ , 

Amsterdam: Den Uyl Organisatie-Mdviesbureau. - , 

4.7 Vrouwenvakschool Informatica Amsterdam 'VIA de VIA' 

In december 1991 verscheen de evaluatie van vijf jaar vrouwenvakscho-
ling aan deze school. Men richt zich op een doelgroep van herintredende 
vrouwen vanaf 25 jaar en bij de instroom van cursisten geldt als streefcij-
fer bij de bezetting van scholingsplaatsen een percentage van 50 voor 
zwarte (afkomstig uit Suriname of van de Nederlandse Antillen) en 
migrantenvrouwen. 
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In de periode 1985 tot 1991 vormden zwarte en migrantenvrouwen 
gemiddeld 56 procent van het totale aantal cursisten. Toelatingseisen zijn 
met name: voldoende beheersing van de Nederlandse taal, beschikbaar-
heid voor de arbeidsmarkt, en het ingeschreven staan bij het arbeidsbu
reau dan wel bereidheid hiertoe. - 'y '. -'' , '; •/,...'.' \" , 
Ten behoeve van de relatief brede opleidingen op het terrein van infor
matica en automatisering heeft men specifiek op de doelgroep toegesne
den lesmateriaal en een leermethode ontwikkeld. Alle opleidingen wor
den in dedtijd gegeven; de duur van de opleiding is een tot maximaal 
twee jaar. Regelmatig vindt marktonderzoek plaats met betrekking tot de 
vraag naar arbeid op het terrein van automatisering en informatica. 
De werving verloopt via een aantal kanalen waaronder het arbeidsbureau, 
instellingen ten behoeve van scholing en onderwijs voor volwassenen en 
nieuwsmedia. Het belangrijkste wervingskanaal voor allochtone vrouwen, 
blijkt echter mond-tot-mond-reclame te zijn: bijna de helft van de vrou
wen uit deze bevolkingsgroep gaf aan via kennissen over de VIA geinfor-
meerd te zijn. 

Het opleidingstraject wordt eventueel voorafgegaan door een schakdpro
gramma waarin men zich kan orienteren op opleidingen in de informati
ca. Tijdens de opleiding kunnen cursisten extra onderwijs krijgen in vak-
ken als Nederlands en Engels. De opleiding wordt hetzij met een diplo
ma hetzij met een getuigschrift/certificaat gehonoreerd. Criterium voor 
het behalen van het diploma is een voldoende resultaat voor alle onder-
delen en een aanwezigheidspercentage van minstens negentig procent. 
Na de opleiding bestaat de mogelijkheid gedurende een jaar gebruik te 
maken van de trajectbegeleiding naar werk. Vrouwen die nog geen werk 
gevonden hebben kunnen een stage van drie maanden volgen. De stage 
dient door de vrouwen zelf gezocht te worden. Wanneer zij daarin niet 
slagen bemidddt de VIA een stageplaats. Gedurende dat jaar worden twee 
terugkomdagen georganiseerd. Tevens kunnen de ex-cursisten op verzoek 
aanspraak maken op individuele begeleiding bij het soUiciteren of bij het 
verkrijgen van een baan. Sinds September 1991 is een consulente arbeids
markt aangesteld die tot taak heeft de werving van cursisten te intensive-
ren en de herintreding van (zwarte en migranten-) vrouwen op de arbeids
markt te begeleiden door middel van contacten met (doorverwijzende) 
organisaties en bedrijven. ' • , . 

De uitval bedroeg in de periode 1986-1991 zestien procent; daarvan 
stroomde een procent een jaar later weer in. Van degenen die de opleiding 
hebben afgerond behaalde 81 procent het diploma (52 procent daarvan 



was zwart of migrant) en 19 procent een getuigschrift/certificaat. Van 
deze vrouwen vindt 80 tot 85 procent een baan. Circa 5 procent kiest een 
vervolgopleiding; de resterende vrouwen volgen een stage of zijn werk-
zoekend. Opvallend is dat de doorstroom naar werk het hoogst is bij 
zwarte vrouwen (80 procent), gevolgd door 'overige' vrouwen (69 pro-
cent) en het laagst is bij Nederlandse vrouwen (61 procent). 

Bron; Lamers, J. (1991) Via de Via; de juiste vrouw op de juiste plaats. Amsterdam: 

Vrouwenvakschool Informatica Amsterdam. 

4.8 Werk in Zicht - RASP Amsterdam 

RASP is een particuliere organisatie voor extern management van onder
wijs- en arbeidsmarktprojecten. 'Werk in zicht' is een project waarbij een 
samenwerkingsverband bestaat tussen verscheidene gemeentelijke instel
lingen, dodgroeporganisaties en scholingscentra. Het project is voortge
komen uit een eveneens door RASP uitgevoerd pilotproject dat werd ont
wikkeld in opdracht van het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening 
en 1 november 1990 van start ging. Het project heeft tot doel moeilijk te 
bemiddelen allochtonen tussen twintig en veertig jaar naar werk te 
bemiddelen. De dednemers dienen te beschikken over minimaal basise-
ducatie, als ook basismotivatie om zelf en aktief een eigen weg naar werk 
uit te stippden. Kern van 'Werk in Zicht' is het orientatieprogramma met 
een duur van zes weken, waarin een persoonlijk aktieplan wordt opge-
steld. De uitvoering van het aktieplan, dat moet uitmonden in bemidde
ling naar werk, vindt plaats met behulp van bestaande mogelijkheden aan 
scholing en werkervaringsplaatsen en een sollicitatieclub. Gedurende het 
hele traject, dat afhankelijk van het desbetrefFende aktieplan acht tot een-
entwintig maanden kan duren, is een vaste mentor voor de betreflfende 
dednemer beschikbaar. De nazorg loopt 6 maanden door nadat de deel- ' 
nemer een baan heeft gevonden of aan een opleiding is begonnen die lan
ger dan twee jaar duurt. De arbeidsbemiddeling ligt in handen van het 
Arbeidsbureau, Job Centre, Migrantenwerkwinkels, Banencentrum, uit
zendbureaus (waaronder ook START) en mentoren van Werk-in-Zicht. 
Na 15 maanden, op 1 februari 1992, had dertien procent van de dedne
mers om verschillende reden het traject gestaakt, twintig procent had 
werk gevonden en de overige zevenenzestig procent was nog in begelei
ding. 
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Bron: RASP (maart 1992) Verslag plaatsing deelnemers Werk-in-Zicht Amsterdam; RASP. 
RASP (maart 1992) Een methode om allochtonen te begeleiden naar werk. Amsterdam: RASP. 

4.9a Het Westerparkproject (En Route) en 4.9b. het project van het 
IVIO in Flevoland ,; , , i - ^ 

En Route in Amsterdam is een particulier initiatief (van de Buurtontwik-
kdingsmaatschappij (BOM) voor de Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt 
en het bureau Brainwave), evenals het Instituut voor Individueel 
Onderwijs (IVIO) in Flevoland, dat beoogt om het gat dat arbeidsbureaus 
hebben laten vallen tussen het kwalificeren van moeilijk bemidddbaren 
(via scholing) en het uiteindelijk plaatsen van deze (met name allochtone) 
werkzoekenden, te dichten. 

Beide initiatieven zijn opgezet naar aanleiding van het in 1990 gesloten 
accoord in de Stichting van de Arbeid dat in vijf jaar 60.000 allochtonen 
aan werk moet helpen. 
Terwijl arbeidsbureaus in de regel hun aandacht richten op de aanbodzij
de (verbetering van kwalificatie van werkzoekenden om hun arbeids
marktkansen te verbeteren) besteden deze particuliere instanties exclusief 
aandacht aan de vraagzijde van de arbeidsmarkt. En Route bijvoorbeeld 
benadert werkgevers om hen over te halen allochtonen in dienst te nemen 
door hen te wijzen op de voordden zoals loonkostensubsidies - varierend 
van hfl. 4000 tot hfl. 6000 - en vrijstelling van betaling van de werkge-
verspremie gedurende de periode van vier jaar. Tevens begdeidt een con
sulent van En Route de aangestdde allochtoon en worden management-
adviezen gegeven. Deze dienstverlening geschiedt tegen betaling van hfl. 
6000, door de werkgever te voldoen bij indiensttreding van een alloch
toon. , ," ,• ,• '•: ; . • • . - „ •• '• • .., 
De werkwijze van En Route vertoont overeenkomsten met die van het 
bureau IVIO. Deze organisatie heeft naar eigen zeggen — in samenwer
king met bedrijven en werkgevers — een methodiek voor werkgeversbena-
dering ontwikkeld met als oogmerk werkgevers alert te maken op alter-
natieve wervingskanalen en hen te (laten) adviseren bij werving en selec
tie van allochtonen. De feitelijke bemiddeling wordt overgdaten aan het 
arbeidsbureau. De concrete resultaten van dit soort samenwerkingsver-
banden lijken (volgens kranteberichten van medio 1992) hoopgevend, 
maar concrete cijfers zijn helaas niet beschikbaar. • 

Bron: En Route 1991 (September 1991) Tussentijdse rapportage van het onderzoek: 'Werkgeversbe-



nadering'in het "En Route"— Westerparkproject. Amsterdam: En Route. 

Stichting IVIO (1992) Werkgevers en Etnische Minderheden Flevoland Eindrapportage van een onder

zoeksproject uitgevoerd door de Stichting IVIO. Lelystad: IVIO. 

4.10 Project Promotie, Integratie en Omscholing in Nederland 
(PION) 

De stichting PION (Promotie, Integratie en Omscholing in Nederland) 
is een particuliere organisatie, die vanaf 1985 en voor onbepaalde tijd, 
cursussen organiseert met als doel werkloze academici en HBO-ers voor 
functies in de informatica om te scholen en eventueel naar de arbeids
markt te begeleiden. Deze cursussen worden georganiseerd in samenwer
king met de Gewestdijk Arbeidsbureaus Amsterdam, Utrecht, Haarlem 
en 's-Gravenhage. .' 

In de beginjaren bleek, dat migranten zonder uitzondering alviden bij de 
selectie of tijdens het scholingstraject. Om die reden werden speciale pro-
gramma's ontwikkeld ten behoeve van werkloze allochtone academici en 
HBO-ers. Deze programma's (de zogeheten PION-A trajecten) gingen in 
1988 van start. . , , \ ; , 

PION stelt zich tot doel de arbeidsmarktpositie te verbeteren van met 
name hoger, maar ook middelbaar en lager opgeleide migranten: sinds 
enkele jaren organiseert PION ook omscholingstrajecten voor werkloze 
migranten met een middelbare of lagere opleiding. Deze trajecten zijn 
gericht op functies in diverse bedrijfstakken, zoals beveiliging, detailhan
del, politic, bankbedrijf, gezondheidszorg en verzekering. 
De specifiek voor migranten ontwikkelde omscholingscursussen staan 
centraal in de werkwijze. Deze cursussen zijn ingepast in een totaalpro-
gramma bestaande uit werving, voorlichting, selectie, training (van zowel 
cursisten als docenten en begeleiders), de eigenlijke opleiding en tenslot
te de plaatsing. Een bdangrijk element van de training voor cursisten 
wordt gevormd door een bedrijfs- en maatschappelijke orientatie en een 
sollicitatietraining. 

Ten behoeve van de plaatsing wordt door PION in samenwerking met de 
betreffende arbeidsbureaus aktief gezocht naar relevante vacatures. Deze 
vacatures worden doorgespeeld naar cursisten, die naar het oordeel van 
docenten en begeleiders daarvoor in aanmerking komen. De betreffende 
cursisten kunnen op deze vacatures soUiciteren, maar kunnen uiteraard 
ook proberen zdfstandig een baan te vinden. Mocht dat niet lukken, dan 
kunnen ze een beroep doen op ondersteuning van PION. In dat geval 
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bestaat de mogelijkheid om door middel van (aanvullende) stage werker
varing op te doen. 
Wanneer het arbeidsbureau wordt ingeschakeld kan de bemidddaar 
gebruik maken van de kennis die bij PION aanwezig is over de kwalitei
ten van de betreffende werkzoekende. . . "" , , " ; . 
Ook na het vinden van een baan kunnen oud PION-cursisten bij even
tuele problemen een beroep doen op ondersteuning van PION. 
De duur van de trajecten is afhankelijk van de aard van het omscholings-
programma. Elk traject wordt telkens door ongeveer twintig deelnemers 
gevolgd. >. ''••\ , ; ' •';,^ ••.•. - ' .̂' _ , ;•:",.•' 
Het bereik van de PION-programmas is relatief groot. In de rapportage 
van de lange-termijn-evaluatie wordt gesproken over "honderden allocht
one deelnemers". In de eerste periode van PION-A (1988-1989) namen 
bijvoorbeeld meer dan honderd werkloze migranten met een academische 
titel of met een HBO-vooropleiding deel aan de informatica-program-
ma's. In 1993 (dat wil zeggen: vier jaar na voltooiing van deze program
ma's) had meer dan 90 procent betaald werk. In het overgrote deel daar
van (78 procent) gaat het om een vaste baan. 

30 procent van de PION-cursisten vond al tijdens de PION-opleiding 
een baan. 
Of met de recente PION-programma's voor werkloze migranten met een 
middelbare of lagere opleiding vergdijkbare resultaten geboekt kunnen 
worden, is op dit moment nog niet duidelijk. ' . ., : , • 

De kosten per dednemer zijn eveneens onduiddijk. • ., , 

Bron; Van Leest, P.F. en N. Bleichrodt (1990) PION-A: Promotie informatica omscholing in 
Nederland voor allochtonen; eindverslag 1988/1989. Amsterdam; Stichting PION. 
Van Gastel, J.H.M., N. Bleichrodt en A.J. van Heelsum (1993) Het Gelijk van de Praktijk: 
Loopbaanontwikkeling en Werkbeleving van Allochtonen en Autochtonen. Amsterdam: Van de Bunt 
Fundatie. 
Bleichrodt, N. (1989) Samenwerken PION-A, Werk voor allochtonen in banen geleidt. Amsteidara: 
Stichting PION. • . . - , • • 

4.11 Arbeids- en Scholingsproject Buitenlanders Breda 

De min of meer uit het Arbeids- en Scholingsproject (ASP) Buitenlanders 
voortgekomen minderhedenwerkwinkd (MWW) Breda ging op 1 Sep
tember 1990 van start. Het ASP-project kreeg een vervolg in het MWW-
projecr dat zich richt op minderheden in het algemeen, ongeacht werk
loosheidsduur, opleidingsniveau, geslacht en leeftijd. Op grond van hun 



achterstand op de arbeidsmarkt wordt echter extra aandacht aan jongeren 
en vrouwen besteed. De gevolgde methodiek is die van de individuele 
benadering, waarbij de begeleiding door allochtone werkers als een 
belangrijke drempdverlagende factor wordt gezien. De instroom van de 
clienten verloopt via verscheidene instanties (AB, GSD), scholingsinstel
lingen en op eigen initiatief (via familie, kennissen, migrantenorganisa-
ties). Bij de intake wordt met name gelet op de aanwezigheid van moti
vatie. Na voorlichting en advies met betrekking tot de haalbaarheid van 
beroepswensen wordt een individueel stappenplan vastgestdd dat uitein
delijk moet leiden naar betaald werk. Als wezenlijk onderdeel van maat
schappelijke integratie wordt hier het (kunnen) gebruik maken van alge
mene voorzieningen beschouwd. De mogelijke stappenplannen leiden 
dus naar andere instanties, zoals de basiseducatie en het Centrum 
Vakopleiding, en/of naar JWG en Banenpool. Op deze wijze wordt een 
aantal clienten geplaatst. Niet alleen bij deze plaatsingen, maar ook bij de 
directe bemiddeling naar werk is het arbeidsbureau de uiteindelijk ver-
antwoorddijke instantie. Indien een client door gebrek aan motivatie 
(langdurig werkloos, geen toekomstplanning of persoonlijke problemen) 
nog niet aan het traject kan dednemen wordt hij/zij intensief begeleid en 
probeert men de client door middel van regdmatige vervolggesprekken te 
(blijven) activeren. "Voor het uit de weg ruimen van bdemmerende fac
toren worden relevante instanties ingeschakeld; indien langdurige en spe
cifieke persoonlijke begeleiding gewenst is, wordt de client overgedragen 
aan bijvoorbeeld het Instituut voor Maatschappelijk Welzijn (IMW)". 
Vanaf September 1990 tot en met december 1991 werden 410 nieuwe aan-
meldingen bij de MWW geregistreerd; inclusief de 269 van het ASP over-
genomen clienten omvatte het bestand dus 679 clienten. In dezelfde perio
de kende men een uitval van 115 personen (17 procent), terwijl 177 per
sonen (26 procent) naar werk bemiddeld werden. In het scholingstraject 
bevonden zich gedurende dit tijdsbestek in totaal 160 (24 procent) perso
nen, de anderen (33 procent) waren "in begeleiding". Personen die zich na 
een tijdelijke baan weer aanmddden zijn niet opnieuw geregistreerd. 
De minderhedenwerkwinkd verzorgt daarnaast overigens ook de werving 
en aanmdding voor diverse bedrijfs(tak) initiatieven in de regio en voor 
RBA/AB projecten. Werving voor deze "bijzondere projecten" zijn niet 
bij de resultaten opgetdd. 

Bron: Minderhedenwerkwinkd (1991) Jaarverslag 1990 Arbeids- en Scholingsproject (A.S.P.) 

Buitenlanders 1988-1990; op weg naar werk. Breda: Minderhedenwerkwinkd. 
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4.12 Stichting CNV Brugprojecten 

'Maatwerk zonder baangarantie', zo definieert de stichting brugprojecten 
een vorm van ITB, waarin men zelf de rol speelt van "aanjager". Men 
levert het idee en komt met geld over de brug voor een gededtdijke for-
matieplaats ten bate van lokale projecten (geinitieerd door Gemeente, 
RBA of anderszins). Momenteel zijn er drie brugprojecten die zich bezig- - ' : 
houden met allochtonen. Van twee (Rotterdam (10 procent van het aan- •. ' 

tal ingeschrevenen kreeg in 1992 tijdelijk of vast werk) en Delft (40 pro- ,, 
cent kreeg tijdelijk of vast werk)) zijn de resultaten bescheiden. Het naar , 
verhouding nog meest vedbdovende project in Breda wordt voor een - ,- / 
bdangrijk deel gedragen door uitzendbureau START en de daarbij werk- ' , • 
zame allochtone consulenten. De uitzendformule van dit brugproject 
(UNI-START genaamd) is bedoeld om aarzdende werl^evers over de ' '''.-•' 

streep te trekken door hen een allochtone werkzoekende op uitzendbasis ~ 

— en dus tijdelijk — aan te bieden. 
Een deel van de meest kansrijke allochtonen — de "bemidddbaren" vorm- ,' •', .̂ ') • 

den 47 procent van de in totaal 447 ingeschreven clienten — werden via . >; , ;, > 
START, in samenwerking met het arbeidsbureau, aan een (tijdelijke) baan , • ^ '•• >.. 

geholpen. De niet direct bemidddbaren werden ten bate van een soort . ' \ 
voor-voortraject verwezen naar de Minderhedenwerkwinkd. De meesten ! -
van hen keerden echter niet als 'bemidddbaar' terug bij START. Uit de <. '' 
beschikbare gegevens valt af te leiden dat alien die niet via Uni-Start aan • • 
een tijdelijke baan konden worden geholpen als moeilijk bemidddbaar / '.• . 
worden beschouwd. Het aantal personen dat, na de tijdelijke baan, uit- ', 

eindelijk een vaste baan kreeg bedraagt 30 procent van degenen met een ' -

tijdelijk contract; 70 procent raakt dus weer werkloos. In totaal werd 14 
procent van het oorspronkelijk aantal ingeschrevenen (447) aan een vaste -, 
baan geholpen. 
Het project is dus vooral gericht op het doen vervullen (op tijdelijke basis) 
van vacatures door de naar verhouding best bemidddbare kandidaten. De 
minder of niet goed te bemiddelen kandidaten worden naar de 
Minderhedenwerkwinkd verwezen en dit traject blijkt voor hen voorals
nog niet uit te monden in plaatsing naar werk. 

Bron: Goedbloed, J.A. (September 1993) Concept evaluatie Uni-Start Brugproject De vraag ah uit

gangspunt. Gouda: Uni-Stan. 

Hoogesteijn, P. (januari 1993) Creatief met individuele begeleiding^ jaarverslag 1992 Stichting CNV 

Brugprojecten. Utrecht: Stichting CNV Brugprojecten. 
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4.13 Minderheden meer toekomst, ITAM Amhem 

Dit betreft een tweetal, in het kader van de zogeheten Werkgdegenheids 
Verruimende Maatregel (WVM) verbrede werkgelegenheidsprojecten ten 
behoeve van Molukkers in Culemborg en Kesteren. In 1989 zijn de faci
liteiten van het verbrede WVM-project Tiel overgenomen door de 
Gemeenten Culemborg en Kesteren. In april 1990 werden beide projec
ten in het ITAM project ingekapsdd. De basisgedachte van ITAM is "het 
bevorderen van een gelijke uitstroomkans van de Molukse werkzoeken
den naar kwalitatief werk" (ITAM, 1991, p. 25). De werving vond plaats 
onder personen in de leeftijdscategorie 18-40 jaar met hetzij LBO/ 
MAVO niveau (behaald of afgebroken), hetzij minimaal twee jaar werk-
zoekend ongeacht de opleidingsachtergrond. Hoewel ook herintredende 
vrouwen specifiek worden genoemd als doelgroep komen deze in het rap
port verder niet aan de orde. Tegenwoordig richt men zich in Culemborg-
Kesteren overigens op minderheden in het algemeen. Naast orientatie en 
schakding (maximaal twee maanden) doorliepen de deelnemers een kwa-
lificatie-fase van vijf tot acht maanden. Van de negentien Molukkers die 
aan dit project (1989-1990) meededen konden vervolgens vijftien naar 
werk bemiddeld worden. In het kader van de nazorg werden de werken-
de deelnemers tot maximaal zes maanden na plaatsing gevolgd. De 
nazorg-strategie voor de niet geplaatsten bestond uit pogingen om deze 
alsnog aan het werk te helpen. .?• . • ; \. 

Als projectspecifiek kndpunt werd op lokaal niveau ervaren dat het in 
elkaar op laten gaan van verschillende projecten tot gevolg had dat de aan
dacht van lokaal naar regionaal beleid werd verlegd. Dit had tot gevolg 
dat de individuele problematiek van een gemeente met de lokale doel
groep enigszins uit het oog werd verloren. 

Bron: ITAM Arnhem (1991) Minderheden meer toekomst; Het concept-minderhedenbeleid van het 

CBA. Arnhem; ITAM. 

ITAM Arnhem (juni 1992) Verbrede WVM-projecten Molukkers; Eindverslag Culemborg - Kesteren. 

Arnhem: ITAM. 

4.14 Project toeleidingsfunctionarissen arbeidsinpassing allochtone 
vrouwen en meisjes 

Drie vrouwenverenigingen (ETKB, Nese en Achams) hebben voor dit 
gezamenlijke project en contract afgesloten met de gemeente Eindhoven 
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en het Centrum Buitenlanders Oost-Brabant. Doel is het todeiden van 
Marokkaanse en Turkse meisjes en vrouwen (vanaf zestien jaar, zowel 
schoolgaand als (nog niet) bij het arbeidsbureau als werkloos ingeschre
ven) naar opleidingen en banen, zodanig dat, meer in het algemeen, hun 
kansen op intrede op de arbeidsmarkt worden vergroot. Het project is 
gestart in december 1990 en heeft een looptijd van drie jaar. Per jaar 
streeft elke organisatie er naar twintig allochtone vrouwen tot de arbeids
markt toe te leiden (totaal zestig per jaar). 
Hoewel er een gezamenlijke begeleidingscommissie en een door deze aan-
gewezen werkbegdeidster bestaat, wordt de werving via activering tot 
nazorg door iedere organisatie afzonderlijk gedaan. Wel maakt men geza-
menlijk gebruik van de opgebouwde contacten met (scholings)instellin-
gen en werl^evers. Elk van de drie organisaties heeft een eigen toelei-
dingsfiinctionaris die de dedneemsters gedurende het traject begdeidt. 
De bemiddeling verloopt via het arbeidsbureau en via onafliankelijk daar
van gelegde contacten met werkgevers. 

In de periode 1991-1992 hadden de drie organisaties samen 114 vrouwen 
in begeleiding. Daarvan volgden 52 vrouwen/meisjes op de peildatum 
een opleiding; 43 vrouwen/meisjes hebben een betaalde baan gevonden, 
voor een deel in het kader van een JWG-, Banenpool- of werkervarings
plaats. Drie vrouwen zijn uitgevallen. 

Bron; Stichting ETKB (juli 1993) Project toeleidingsfj^nctionarissen arbeidsinpassing allochtone vrou

wen en meisjes; jaarverslag 1992. Eindhoven. 

Stichting ETKB (juni 1992) Stichting Arbeid en Scholing ETKB; Jaarverslag 1992. Eindhoven; 

Stichting Arbeid en Scholing ETKB. , _ , , 

4.15 Instroomproject Begeleiding Marokkanen \ 

Dit binnen de regio Gouda in het kader van Sociale Vernieuwing opge
zette project (evaluatie november 1992) tracht kansarme Marokkaanse 
jongeren - lage opleiding, gebrek aan motivatie, weinig financieel voor
ded bij werkaanvaarding - naar beroepsonderwijs of naar de arbeids
markt te leiden door middel van een orienterend, vormend en schakdend 
leerprogramma met intensieve begeleiding. Het gaat hier dus om een pro
ject gericht op het realiseren van een voortraject. Het scholingstraject 
werd uitbesteed aan reguliere scholen. Groepsvorming werd bevorderd 
door een survivaltocht in de Ardennen en een wekdijkse zwemavond. Bij 
deelname werd arbeidsbemiddeling naar een vaste baan na afloop van 



voortraject of eventueel na aanvullende beroepsopleiding in het vooruit-
zicht gesteld. Deze 'bemiddelingsgarantie' bleek volgens de coordinatoren 
doorslaggevend voor de beslissing van kandidaten om deel te nemen aan 
het project. 
Van de vijfendertig deelnemers hebben er uiteindelijk zeventien - meest
al met behulp van een bemidddaar op het arbeidsbureau - een baan 
gevonden. Het aantal 'echte' uitvallers is gering: een dednemer is (weer) 
werkloos en een is op de peildatum 1 oktober 1992 gedetineerd; de ove-
rigen volgen een beroepsscholing. 

De totale kosten van het project bedragen ruim vier ton, dat wil zeggen: 
ongeveer 12.000 gulden per dednemer. 

Bron: Brander, M. (november 1992) Verslag van het instroomproject begeleiding Marokkanen 1990-
1992. Gouda: Gemeente Gouda — Dienst sociale zaken en welzijn. , ,.. 

4.16 Begeleidings Orgaan Friesland (BOF): Individuele 
Trajectbegeleiding voor Friese Allochtonen — Projecten Leeuwarden 
en Harlingen • ; , <• x _ • 

Dit project ontstond in het voorjaar 1990 in Leeuwarden en breidde zijn 
werkterrein na 1 jaar uit naar de gemeente Harlingen. Bovendien werd 
het project naar Heerenveen en Zuid-West Friesland uitgebreid. Uit de 
evaluatie zijn uitsluitend de resultaten van Leeuwarden en Harlingen 
bdicht omdat dit de langst lopende en best gedocumenteerde projecten 
zijn. De trajectbegdeider (in dienst van het BOF) onderhoudt contacten 
met GSD, GAB, scholingsinstellingen en bedrijfsleven. Voor elke fase van 
het 'Todeiding, Scholing en Uitplaatsings-(TSU-) model' werd een eigen 
netwerk opgebouwd c.q. onderhouden. . - , '•• 

Het project wil allochtonen todeiden naar arbeids- en/of scholingstrajec
ten, c.q. voortrajecten en "bemidddend, informatie verstrekkend en pleit-
bezorgend optreden naar potentiele werkgevers/opleidingsinstituten" (p. 
14). Hoewel geen duidelijke criteria zijn omschreven om welke allochto
nen het gaat, kan uit de context worden afgeleid dat de nadruk op allocht
one jongeren ligt en dat het opleidingsniveau in Leeuwarden bij minimaal 
LBO-niveau ligt, terwijl het in Harlingen iets lager is. Het traject verliep 
in eerste instantie volgens een zogeheten "7-stappenaanpak" (p. 15). Later 
volgde een opdding in drie fasen van het TSU-modd. Van begin af aan 
speelt de nazorg voor deelnemers en bedrijven een belangrijke rol. De ver-
slaggeving over resultaten is niet erg duidelijk. Hoewel bekend is dat tot 
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maart 1992 van de 220 clienten 49 en in de periode maart tot September 
1992 zeven van de 62 clienten naar werk bemiddeld zijn, is het onduide-
lijk wat precies onder clienten wordt verstaan, in hoeverre Harlingen erbij 
betrokken is en hoe groot de uitval is. De kosten van dit project bedragen 
circa hfl. 110.000 per jaar. ,- \ ' ..^ • •. 

Bron: ^uygroV,'^. [nowtrnhcr \992) Individuele Trajectbegeleiding voor Friese allochtonen; een onder-
-, zoek naar een drietal projecten. Bilthoven: Landelijk Expertise Centrum (LEC). 

<, ' 4.17 Werkgelegenheidsproject Helmond ' c^- .• ' - , ^ 

Basis van dit project is de maatwerk-methode, waarbij individuele bena
dering en intensieve begeleiding van deelnemers, als ook het onderhou
den van (goed ftmctionerende) netwerken - enerzijds met todeidings- en 
scholingsinstanties en anderzijds met werkgevers - centraal staan. Het 

V project, dat de kansenongdijkheid op de arbeidsmarkt wil terugdringen 

door arbeidsbemiddeling van moeilijk bemidddbare werkzoekenden, is in 
V'; 1986 in e^n achterstandswijk gestart. Deze wijkgerichte aanpak is echter 
/ ; in 1987 omgezet in een doelgroepgerichte aanpak in geheel Helmond. 
•'-• Daarbij richt men zich op de groep moeilijk plaatsbare werkzoekenden: 

werkzoekenden die via de reguliere todeidings- en arbeidsinpassingsvoor-
zieningen een geringe tot zeer geringe kans hebben op een vaste baan 
(waaronder in meerderheid allochtonen). Men werkt met individuele 
bemiddelingstrajecten met de mogelijkheid een scholingstraject en/of 

, ander traject te volgen wanneer dat in het kader van een bestaande of te 
verwachten vacature zinvol is. Met name bij volwassen allochtonen blijkt 
het project "Taal-Werk" (intensieve cursus Nederlandse taal met daarbij 
praktische en theoretische orientatie op beroepsopleiding en/of werk) van 
groot belang. Daarnaast bestaat het Vluchtelingenproject Helmond, in 
het kader waarvan voor deze doelgroep een tweejarige MBO-opleiding is 
ontwikkeld (zie ook hieronder). 

De nadruk ligt echter op het combineren van informatie over de dedne
mer, met informatie aan de werkgeverszijde; kortom uitgaande van 
iemands kwaliteiten voor diegene 'werk-op-maat' vinden. De duur van 
het traject is voor elke persoon verschillend, afhankelijk van individuele 
kenmerken. 

De meeste deelnemers krijgen uiteindelijk een vaste baan (alleen al in de 
categoric allochtone werkzoekenden gaat het hierbij om vele honderden 
personen). Het netto-rendement blijkt eveneens hoog. De kans om bin-



nen een jaar na inschrijving een vaste baan te krijgen was in 1992 opgelo
pen tot drieenzestig procent (de instroomkans voor migranten was in 1989 
landelijk gemiddeld circa drieenveertig procent). Twee jaar na inschrijving 
is meer dan 80 procent van de deelnemers bemiddeld naar werk. 
De kosten bedragen ongeveer hfl. 8000,- per geplaatste persoon. 

Bron: Van den Berg, H. en K. van der Veer m.m.v. Peter Reinsch (1990) Hoezo onbemiddelbaar? 

Amsterdam; VU Uitgeverij. 

Van den Berg, H. en K. van der Veer (1993) Wegen naar werk; informatielogistiek bij arbeidsbemid

deling. Amsterdam; VU Uitgeverij. 

4.18 Vluchtelingenprojert Helmond 

Dit project betreft e^n van de langst durende experimenten op het gebied 
van de verbetering van de werkgdegenheidspositie van migranten in 
Nederland. Het project startte in 1983 en loopt nog steeds door. 
Het project berust op een samenwerkingsverband tussen het Ter AA 
College (sector Techniek) voor middelbaar beroepsonderwijs en de 
Stichting Arbeidsplaatsen (STAP) Helmond. Deelnemers aan dit project 
worden geselecteerd uit vluchtelingen met A-status (en kansrijke asidzoe-
kers) met een vooropleiding van voldoende niveau en de beschikking over 
voldoende taalvaardigheden. In eerste instantie waren dit Vietnamezen, 
vanaf 1987 werden ook vluchtelingen uit het Midden-Oosten, (Noord-) 
Afrika en van elders bij de sdectieprocedure betrokken. Met behulp van 
de in Helmond ontwikkelde Maatwerk-Methode, waarbij gestreefd wordt 
naar een nauwe aansluiting tussen opleidings- en bemidddingstraject, 
wordt elke dednemer aan het twee jaar durende traject (inclusief stage) 
vast werk gegarandeerd. 

Door het Ter AA College is speciaal voor de vluchtelingen een lespro-
gramma op MBO-niveau ontwikkeld, waarbij, naast het opdoen van 
technische kennis, ook aandacht geschonken wordt aan taalvaardigheid, 
omgangsvormen, de staatkundige inrichting van Nederland, etcetera. 
Begonnen werd met een opleiding dektrotechniek; later kwam daar de 
opleiding werktuigbouwkunde bij. In aansluiting op het opleidingstraject 
wordt voor elk van de dednemers een stageplaats in een bedrijf gezocht 
dat in beginsel ook bereid is deze persoon een vast dienstverband aan te 
bieden, vaak met gebruikmaking van een loonkostensubsidie. 
Nadat een dednemer geplaatst is, wordt zowel met hem als met de werk
gever contact onderhouden. 
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In de periode 1983-1993 zijn 129 deelnemers gestart. Daarvan zijn 21 
personen uitgevallen, voornamelijk als gevolg van psychische problemen 
die zich tijdens het eerste cursusjaar manifesteerden. Van de overige deel
nemers had medio 1993 circa 80 procent werk. 

Bron: Van den Berg, H. en K. vander Veer (1993) Tussen herkotrut en toekomst; een vergeten kant van 
het vluchtelingenbeleid. Amsterdam: Uitgeverij Jan Mets. 

4.19 Bedrijfstrainingsproject Minderheden Lochem 

Het Bedrijfstrainingsproject Lochem is een samenwerkingsverband tussen 
de gemeente Lochem, het GAB Zutphen, Stichting De Garve/BE, 
Uitzendbureau Start, de Gdderse stuurgroep Werkgelegenheid, het 
Centrum Buitenlanders Gdderland en de Stichting PBVE Zutphen. Er 
wordt een stuurgroep ingesteld die de verdere uitvoering van werkzaam
heden overdraagt aan de projectbegeleidster en een begeleidingscommis
sie. 

"Het bedrijfstrainingsproject wil door een op maat gesneden scholing in 
combinatie met betaalde werkervaring de arbeidsinpassing van allochto
nen op de arbeidsmarkt bevorderen waarbij het realiseren van een vast 
dienstverband voorop staat" (p. 4). Men richt zich op Turken en Marok
kanen (tussen 18 en 35 jaar) met geringe kansen op de arbeidsmarkt. 
Naar aanleiding van een mailing onder het clientenbestand GSD Lochem 
en GAB Zutphen hebben 120 allochtonen een van de twee voorlich-
tingsavonden bezocht, negentien hebben zich vervolgens ingeschreven en 
daarvan zijn dertien personen aan het traject begonnen. 
Op het introductieprogramma en de algemene beroepenorientatie (drie 
tot zes maanden, twintig uur per week) volgde de bedrijfsgerichte ftinc-
tietraining en stage (drie maanden, achtendertig uur per week). 
Uiteindelijk mondde dit uit in en, met behulp van subsidie, betaalde 
werkervaringsplaats gedurende twaalf maanden. In de tweede helft van 
deze fase vond "nazorg" in de vorm van zes terugkomdagen plaats. De 
projectbegeleidster onderhidd intensief contact met de verscheidene 
instanties, de scholingsinstellingen en de bedrijven. Alle bedrijven hebben 
voor het project van start ging een intentieverklaring afgegeven met daar
in vastgelegd dat zij bereid zijn tot het in dienst nemen voor een jaar van 
een dednemer. Bovendien hebben zij allemaal, op een na, de intentie uit-
gesproken de deelnemers na het jaar werkervaring een vast dienstverband 
aan te bieden. 



Van der dertien deelnemers hebben tien een vast dienstverband, drie daar
van zijn echter vroegtijdig gestopt en hebben zelf werk gevonden. Twee 
deelnemers zijn ten tijde van de evaluatie nog bezig met hun traject op het 
C W . De dertiende dednemer is vroegtijdig gestopt en naderhand weer, 
buiten het project om, ingestroomd bij het CBB. 

Bron; BML Lochem (juni 1992) Eindverslag Bedrijfstrainingsproject Minderheden Lochem. Lochem: 
Gemeente Lochem. 

4.20 Project Werkwijs 

Dit project is een samenwerkingsverband tussen arbeidsbureau en een 
aantal scholingsinstellingen en andere instanties, gecoordineerd door par
ticulier adviesbureau Course Care, ten bate van de verbetering van de 
arbeidsmarktpositie van Molukkers in de regio Gouda. Het project werd 
door Course Care zelf geevalueerd. Het eerste projectjaar (1991) werd 
vooral besteed aan plaatsing in 'todeidingstrajecten' gericht op scholing. 
Het tweede projectjaar concentreerde men zich vooral op bemiddeling en 
nazorg. Twee Molukse consulenten waren in verband met de vertrou-
wensrdatie met de doelgroep bij het project betrokken. 
Het project hanteert, naar eigen zeggen, de methode van 'Individuele 
Traject Begeleiding' (ITB), bestaande uit individueel toeleidingstraject 
vedal met al dan niet collectieve scholing, aanleren sociale vaardigheden, 
sollicitatietraining en dergelijke. Werkgevers werden via mailing aange-
schreven. 

Omdat men zich in eerste instantie concentreerde op de gemakkelijkst te 
bemiddelen groep Molukkers kan men stellen dat dit project de groep 
aanbieders 'afgeroomd' heeft. Dit werd dodbewust gedaan omdat "goede 
resultaten effect hebben op de motivatie van (minder gemakkelijk te 
bemiddelen leden van) de doelgroep" (p. 9). Scholing alleen bleek onvol
doende garantie op vast werk. Vandaar dat in het tweede projectjaar de 
nadruk op bemiddeling en nazorg lag. In totaal heeft het project 70 van 
de 120 ingeschreven personen op het moment van overdracht van het 
project aan het arbeidsbureau aan een baan kunnen helpen, waarvan circa 
40 zonder aanvullende (scholings)maatregelen. Kosten per bemiddelde 
persoon: hfl. 7764,—. Uit het verslag blijkt niet wat het perspectief is van 
de moeilijk(er) bemiddelbare Molukkers na overdracht van het project 
aan het arbeidsbureau. "De problemen van deze groep zijn vooral in de 
persoon gelegen", aldus Course Care (p. 18). 
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Bron: Maas, J. en J. Pille (maart 1993) Verslag Project Werkwijs 1991 - 1993. Gouda/Leiden/ 
Moordrecht; Course Care. 

' • ' . ' ' • ' . ' . , . , ' • . ' . - . " ' 

4.21 Arbeidsinpassingsproject Vietnamese vluchtelingen 
te Spijkenisse .̂  ' > ,. ." 

Uit het evaluatieverslag met bovengenoemde titel blijkt dat het hier een 
experiment betreft met trajectbemiddeling voor (voormalige) boot-vluch-
tdingen die, hetzij gedurende lange tijd (sedert komst naar Nederland) 
werkloos waren, hetzij einde tachtiger jaren werkloos waren geworden. 
Dit project is wat betreft uitgangspunten in hoge mate vergdijkbaar met 
het Helmondse vluchtelingenproject. Looptijd van 1989-1991; onduide-
lijk is of daarna een vervolg is gekomen. 

Evenals bij het Helmondse vluchtelingenproject richt men zich op de 
doelgroep vluchtelingen. Ook de opzet (taaltraining, beroepsgerichte 
opleiding en intensieve bemiddeling), de wijze van samenwerking met 
Arbeidsbureau, de mogelijkheid om bij bemiddeling naar werk gebruik te 
maken van loonkostensubsidie en de nazorg vinden op overeenkomstige 
wijze als in Helmond plaats. In tegenstdling tot de Helmondse aanpak 
waar een op de doelgroep toegesneden lesprogramma werd ontwikkeld 
verlopen de individuele scholingstrajecten in Spijkenisse via reguliere 
voorzieningen zoals PBVE en C W . De stage loopt niet uit op vast werk 
maar op een werkervaringsplaats met de mogelijkheid van bemiddeling 
naar elders. 

De intake verliep via de Herorienteringsgesprekken (HOG) waarbij als 
criterium de maximale leeftijd van 50 jaar werd gehanteerd. 
Van de uiteindelijk 46 deelnemers vonden dertien een vaste baan; vijftien 
deelnemers worden als moeilijk tot niet bemidddbaar gedefinieerd; de 
overigen (vijf personen) werden geschoold of zijn nog in bemiddeling. De 
kosten bedroegen in totaal hfl. 171.000. 

Bron: Sector Vorming/ Afd. Inhouddijke Beleidsvoering/ Bureau Educatie (maart 1991) Evaluatie
verslag Arbeidsinpassingsproject Vietnamese Vluchtelingen. Spijkenisse: Gemeente Spijkenisse. 

4.22 Stichting Maatwerk Utrecht 

De Stichting Maatwerk verzorgt in de Gemeente Utrecht individuele tra
jectbemiddeling van langdurig werklozen, waaronder allochtonen, vanuit 

' " • , . - • • ' 

102 -



een wijkgerichte aanpak. Het betreft vier stadsdden: Noord, Noord-Oost, 
Zuid-Oost en Mid-West. 
De werkwijze komt voor een bdangrijk deel overeen met de wijkgerichte 
aanpak van het voormalige Werkgelegenheidsproject Hdmond-Noord. 
De Todeiding verloopt min of meer identiek, maar de bemiddeling is 
'gevarieerder'. Naast bemiddeling door twee speciaal hiervoor vrijgemaak-
te consulenten van het arbeidsbureau zijn er vanuit de stichting contacten 
met werkgevers en uitvoeringsorganisaties van Banenpool en JWG (in 
Utrecht 'Trajectplan' geheten), en WSW ('UW bedrijven'); verder met 
een bemidddingsproject voor WAOers (het 'GAUW project'). Volgens 
rapportage in Werknieuws September 1993 zijn er nog (te?) weinig inten
sieve contacten met werkgevers. Wellicht dat dit mede van invloed is op 
het bemidddingsrendement van de stichting Maatwerk. 
Uit informatie vanuit Maatwerk Noord blijkt het rendement van de aan
pak, in vergelijking met dat in Hdmond-Noord, bescheiden. Hoewel de 
gerapporteerde resultaten kennelijk betrekking hebben op het aantal 
ondernomen akties ten aanzien van werkzoekenden — zoals intake, plaat
sing naar scholing, stage of plaatsing naar (een) werk(ervaringsplaats) — 
kan uit de beschikbare gegevens worden opgemaakt dat het aantal allocht
one werkzoekenden dat geplaatst werd naar regulier werk in de periode 
van 1 januari tot 1 oktober 1993 ten hoogste zeventien bedroeg. Dat 
betreft ongeveer negenentwintig procent van het totaal aantal allochtone 
werkzoekenden dat in deze periode bij Maatwerk Noord was ingeschre
ven. , , i «. •• . ' , 

, • \ • ' • . • ' • : . ' \ . ' ^ ' ' 

Bron: Maatwerk in beweging. tt^ifr/^«;>M«'i September 1993, p. 1 6 - 1 7 . ^ - - '-

Stichting Maatwerk Noord. Resultaatmeting t.b.v. rapportage aan RBA, d.d. 4 oktober 1993. 
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Bijlage II: Integrale trajectbemiddeling, een 

mogelijke uitwerking 

In hoofdstuk 5 zijn conclusies getrokken met betrekking tot de voor- en 
nadelen van verschillende typen trajectbemiddeling en de condities waar
onder een effectieve en efficiente bemiddeling van allochtone werkzoe
kenden kan plaatsvinden. Het type trajectbemiddeling dat we hebben 
aangeduid als integrale trajectbemiddeling lijkt naar verhouding de beste 
perspectieven te bieden mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan 
met betrekking tot de specificatie van outputtaakstdlingen, case-load en 
netwerkontwikkding. 

Integrale trajectbemiddeling bevindt zich momenteel nog de beginfase 
van een ontwikkdingsproces. Er is dan ook geen sprake van het bestaan 
van ^^n, laat staan 'de' meest adequate, uitwerking van deze bemidde-
lingsmethode. 

In deze bijlage zullen we, bij wijze van voorbeeld, de contouren schetsen 
van een zo'n mogelijke uitwerking van integrale trajectbemiddeling in ter
men van werkwijze, methodische richtlijnen en organisatorische vormge
ving. Deze uitwerking is gebaseerd op eerder verrichte case-studies naar de 
implementatie en uitvoering van integrale trajectbemiddeling (Van den 
Berg, Denolf en Van der Veer, 1993). Uit dat onderzoek blijkt dat het 
succes van integrale trajectbemiddeling uiteindelijk afliangt van de mate 
waarin de bij de arbeidsbemiddeling betrokken (todeidende en bemidde-
lende) personen en instanties kunnen beschikken over adequate informa
tie betreffende de aanbod- en de vraagzijde van de arbeidsmarkt, oftewel 
over werkzoekende en vacature. Voor succesvolle arbeidsbemiddeling is in 
de optiek van integrale trajectbemiddeling dan ook eerst en vooral een 
aktieve verzameling en verwerking van informatie vereist. 
Vanuit deze invalshoek is de arbeidsbemidddaar een aktieve informatie-
specialist, die zowel achter de schermen van het bedrijf als achter de faca
des van de (allochtone) werkzoekende probeert om die informatie te krij
gen, die noodzakelijk is voor een verantwoorde beslissing over het al of 
niet plaatsen van werkzoekenden. Om een reed beeld te krijgen van capa
citeiten en beperkingen van een werkzoekende, is het soms niet voldoen-
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de zich te beperken tot de informatie, die de betrokken werkzoekende zelf 
verschaft. Nader onderzoek - bijvoorbeeld naar thuissituatie of levensloop 
— kan nodig zijn. lets dergdijks geldt ook voor de informatie over vaca
tures. Nader onderzoek naar de arbeidssituatie, de arbeidsomstandighe-
den, loopbaanperspectieven en bedrijfscultuur kan wensdijk zijn. De 
arbeidsbemidddaar kan bovendien proberen om beide partijen — werkge
vers en werkzoekenden — te adviseren over de manier waarop zij de 
beschikbare informatie gebruiken bij de beslissing om te soUiciteren en de 
beslissing om een soUicitant in dienst te nemen. ' .• . • ''' 
Deze aktieve arbeidsbemidddaar kan dan ook ideaaltypisch beter geka
rakteriseerd worden als veldwerker dan als bureauwerker. Bij integrale tra
jectbemiddeling, waarbij voortdurend een aktieve inbreng van de bemid
ddaar en eigen initiatief is geboden, zijn vddwerkers een vereiste. 

De volgende zes factoren waren beslissend voor het succes van het 
Helmondse integrale trajectbemiddelingsproject (SCP, 1993a: 146; Van 
den Berg en Van der Veer, 1993a): 

1 een intensieve persoonlijke begeleiding van de (allochtone) werkzoe
kende om het vertrouwen te herstdlen en demotivatie — als gevolg van 
vergeefse speurtochten naar niet bestaande banen - weg te nemen; 
2 een nauwe samenwerking bij de afstemming van activiteiten en bij 
informatie-overdracht tussen de organisaties die bij de arbeidsinpassing 
van de betreffende (allochtone) werkzoekende zijn betrokken, en zonodig 
case-management in de vorm van overleg tussen medewerkers van ver
schillende organisaties over bepaalde deelnemers; 

3 een aktieve opsporing van vacatures; het verlenen van diensten aan de 
werkgever bij de selectie en werving en het wegnemen van vooroordelen 
bij de werkgever; 
4 het zorg dragen voor een adequate 'matching' van vacature en (allocht
one) werkzoekende 

5 de toepassing van een flexibde loonkostensubsidie ter compensatie van 
inwerkkosten, lagere produktiviteit en de kosten van scholing en begelei
ding; 
6 de begeleiding van de werknemer en werkgever na plaatsing (nazorg). 

Het optimaal kunnen beschikken over relevante informatie is afhankelijk 
van de mate waarin bemiddelaars er — als vddwerkers — in slagen om deze 
uitgangspunten te vertalen in de dagdijkse praktijk. Die vertaling is lang 
niet altijd eenvoudig. De ervaringen die daarmee tot dusverre zijn opge-
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daan zijn verwerkt in een aantal globale richtlijnen (Van den Berg, 
Denolf, Van der Veer, 1993: 86-89). Deze richtlijnen hebben zowel 
betrekking op de bemidddingspraktijk als op de organisatorische voor
waarden waaronder een optimale integrale trajectbemiddeling zou kun
nen plaats vinden. Bij de formulering van deze richtlijnen is rekening 
gehouden met de mogelijkheid dat binnen een projectteam, dat is opge
zet ten behoeve van integrale trajectbemiddeling, een taakverdding kan 
bestaan tussen degenen, die verantwoorddijk zijn voor de werving en 
intake van werkzoekenden (todeiders) en degenen, die veranrwoordelijk 
zijn voor de plaatsing van werkzoekenden (bemiddelaars). 

Systematische informatieverzameling over de werkzoekende 
Trajectbemiddeling vereist dat, naast de voor arbeidsbemiddeling relevan
te informatie die door de betrokken werkzoekende wordt aangdeverd, 
ook andere informatiebronnen worden geraadpleegd. Soms verdient het 
aanbevding om informatie te controleren door middel van huisbezoek. 
Daarnaast kan het van belang zijn om bepaalde informatie via contacten 
met hulpverleningsinstellingen en/of scholingsinstellingen na te trekken. 
Systematiek bij het verzamden en registreren van informatie is om meer 
dan een reden onontbeerlijk. Systematiek bevordert de uitwissdbaarheid 
van ervaringen. Dat is van belang voor het leervermogen van de bemid
ddingsorganisatie. Toegankdijkheid van de informatie voor andere 
bemiddelaars en todeiders bevordert ook de flexibiliteit van de organisa
tie. 

Voor een systematische informatieverzamding is het gewenst een check
list te onrwerpen van aspecten waarover informatie nodig is om plaat
singsmogdijkheden te kunnen beoordden. Deze check-list kan ook 
gebruikt worden in combinatie met speciaal voor de bemidddingsprak
tijk ontwikkelde informatiesystemen. 

Systematische informatieverzamding over vacatures 

Evenals bij de informatie-inwinning over allochtone werkzoekenden is 
ook bij de informatie-inwinning over werkgevers een systematische aan
pak gewenst. Het gaat daarbij om informatie over functie-eisen, arbeids-
omstandigheden, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en bedrijfs
cultuur. Het verdient aanbevding om relevante informatie over bedrijven 
via de werkgever maar ook bijvoorbeeld via consulenten leerlingwezen op 
een uniforme wijze via een check-lijst te registreren. Op deze wijze wordt 
de basis gelegd voor een beter gebruik (en een eventuele uitbreiding of 
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aanpassing) van het geautomatiseerde Primaire Gemeenschappdijke 

Informatiesysteem (PGI), waarmee de arbeidsbureaus momenteel werken. 
Daardoor wordt informatie over vacatures en werkgevers te alien tijde 
overdraagbaar. 

Deskundigheidsbevordering 

Een optimale inwinning van informatie vereist van bemiddelaars en toe-
leiders een grote mate van deskundigheid. Men moet immers weten wat 
men tijdens het proces van trajectbemiddeling moet vragen en aan wie. 
Voor een dodtreffende omscholing van bureauwerker tot veldwerker is 
het daarom van belang dat in de arbeidsvoorzieningsorganisatie ruimte 
wordt vrijgemaakt voor deskundigheidsbevordering op het gebied van 
gesprekstraining, intake, omgang met werkgevers, kennis omtrent bran
ches, sectoren en beroepen. ' j, , • ,' -, / ' „) . . , . .-'_ 

Het belang van regelmatige intervisies 

Systematische informatieverzamding is in beginsel de motorolie voor elke 
organisatie. Toch kan informatieverzamding ook ontaarden in bureau
cratische praktijken. Dat risico is vooral groot wanneer de geregistreerde 
informatie niet of nauwelijks wordt benut. 
Daarom is het van belang dat bemiddelaars en todeiders regelmatig om 
de tafel zitten om ervaringen uit te wissden en kndpunten door te spre-
ken. Systematische case-besprekingen zijn bij uitstek geschikt om elkaars 
visie/werkwijze te leren kennen. Daarnaast kan regelmatig overleg een bij
drage leveren aan het bevorderen van de verantwoordelijkheid van het 
gehde team ten aanzien van de kwaliteit van het werk. 

Nazorg bij mislukte plaatsingen ' •..-• ;,. 
Voor het bevorderen van bemidddings-expertise is het niet alleen wense-
lijk dat bemiddelaars informatie kunnen uitwissden en elkaar kunnen 
adviseren. Ook negatieve ervaringen dienen systematisch verwerkt en 
geanalyseerd te worden. Bij elke mislukte plaatsing dient zo mogelijk een 
exit-interview gehouden te worden met de werkzoekende en met de werk
gever, zodat inzicht wordt verkregen in de aard van het tekort aan infor
matie (wat ging er mis en waarom?). Voor een meer precieze diagnose van 
de werkplek en met name de ongeschreven regels in de werksituatie, waar
mee een werkzoekende wordt geconfronteerd, zijn exit-interviews onmis-
baar. Op grond van de hiermee verkregen informatie kan worden beslo
ten het bemidddingsproces (tijdelijk) te stoppen. Tevens kunnen op 
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grond ervan naar de werkzoekende eventueel voorwaarden worden gefor
muleerd waaronder hij of zij op een later tijdstip terug kan komen voor 
een nieuwe bemidddingspoging. 

Motivering van werkzoekenden 
Het verdient aanbevding tijdens training van todeiders en bemiddelaars 
en tijdens hun coaching nader aandacht te besteden aan de vraag wat 
motivatie precies inhoudt. In beginsel leeft ook bij de zogenaamde 'moei
lijk plaatsbare werkzoekenden', zoals allochtone werkzoekenden, de wens 
om een plek op de arbeidsmarkt te verkrijgen. Maar de motivatie om veel 
energie te steken in het veroveren van zo'n positie is vaak zwak geworden. 
Belangrijke factoren daarbij zijn de negatieve ervaringen en frustraties die 
in het verleden zijn opgedaan bij vergeefse pogingen om een vaste baan te 
krijgen. Mede als gevolg daarvan weten deze werkzoekenden zelf lang niet 
altijd precies wat zij willen en kunnen. Gebrek aan zdfvertrouwen en arg-
waan tegenover officiele instanties en — met name — werkgevers bevorde
ren inadequaat zoek- en sollicitatiegedrag. 

Werkzoekenden moeten regelmatig worden geprikkdd tot nadenken over 
eigen capaciteiten en interesses. Dat betekent uiteraard ook dat aan werk
zoekenden duidelijk gemaakt wordt dat begeleiding en bemiddeling geen 
vrijblijvende aangdegenheid is en dat ook van hen medewerking wordt 
verwacht. 

Het verdient aanbevding deze afspraken en wederzijdse verwachtingen 
vooraf duidelijk te expliciteren en eventueel vast te leggen in een over-
eenkomst. 

Motivering van werkgevers ' , • ,' ; 
Bemiddelaars dienen op aktieve wijze — onder andere door middel van 
regelmatig bedrijfsbezoek - contact te onderhouden met bedrijven, met 
name ook met die bedrijven waarbij een bemiddeling van een allochtone 
werkzoekende is mislukt. Het houden van orienteringsgesprekken met de 
werkgever en het afleggen van bedrijfsbezoek samen met de werkzoeken
de lijken daartoe adequate middelen. 

Deze persoonsgerichte werkwijze biedt bovendien uitstekende mogelijk
heden om bij werkgevers oneigenlijke selectiecriteria uit de weg te rui
men. Immers, etniciteit is evenmin als sexe en leeftijd een relevant selec
tiecriteria. In dat opzicht is samenwerking in bdeidsmatig opzicht met 
andere actoren — zoals vakbonden, werkgeversorganisaties en overheidsin-
stdlingen - van groot belang. 
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' ' : : ' , Nazorgals noodzaak • " t • • • _ - •._, ,. ' ,' ' • 
• . ; , • , Bemidddingsactiviteiten zijn niet afgesloten met de plaatsing van een • ., 

allochtone werkzoekende, want juist de periode daarna — het inwerken 
', ,' - van de betreffende client in het bedrijf- is cruciaal voor het plaatsings- : 
']•" •' succes. . ' " \ . '.'"- ': ., • " ; \ ,̂  ! . % : : ' ' i - - j —. . •• •:' " - - • -
- ' ' . . Systematische nazorg maakt deel uit van trajectbemiddeling. Het gaat , ' ' , 
•-̂  . ', immers uiteindelijk om duurzame plaatsing. Van een geslaagde todeiding ] . , . ' 

':..-.: '' , c.q. plaatsing is pas sprake wanneer de werkzoekende tenminste een half i, ~ ', . 
jaar bij hetzelfde bedrijf werkt, dan wel op eigen initiatief ander werk . ' 

;_ ,' ,, ' heeft gevonden. • . .•; .", "'^''' ..̂  ' „ v ' '• 
' . ! ;' Nazorg dient in elk geval op geregdde tijdstippen te gebeuren, zowel na 

^̂  " *; succesvolle als na mislukte bemiddelingen. Daarbij zou bijvoorbeeld kun- ".";. 
: . ~ nen worden uitgegaan van een zestal vaste momenten, namelijk: de eerste • ' 
" , ' \ ^ dag, na 2 dagen, na 2 weken, na 2 maanden, na een half jaar en na een 'S 

, <.' , heel jaar en vervolgens afhankelijk van de individuele behoefte daartoe. .-• , 
, ., • .. .. Nazorg kan eventueel ook betrekking hebben op de loopbaanontwikke- . , ' 
, , , .:' %- ling van geplaatste personen, met name in die gevallen waarin bij de ! - ' •'•_.'. 

'•.''..•';: plaatsing afspraken zijn gemaakt. ' / - ; • . - ^ 
-̂ , V- Voor een systematische nazorg is een eenduidig registratiesysteem uiter- • ; .• 

,r.. , ,- aard een vereiste. ,- .„ - ,,, '•-^-, ,- , 

• ' • Het opbouwen van een netwerk -'- • • ;• • L • ., • -

^ . Voor een succesvolle integrale trajectbemiddeling is de opbouw van een ' ; " 
,. . extern netwerk een noodzakdijke voorwaarde. Zo'n netwerk is van belang 

.. • i, voor het verzamden van relevante informatie en daarmee voor het verbe- . ^ 

— , " • •' teren van de kwaliteit van de voor bemiddeling noodzakdijke informatie. 
: • . '-"' Met name met personen en instanties, die als externe todeiders ftinctio- , . '̂  

* ' neren is een hechte samenwerking nodig. Daarbij is het van belang goede 
werkafspraken te maken over het aanleveren van de voor de bemiddeling -

' - ^ - relevante informatie en over de terugrapportage van de bemidddaar naar 
de externe todeider. 

•' , Daarnaast is een netwerk met werkgevers evenzeer van belang. Werk

gevers moeten inzicht krijgen in de manier van werken, die kenmerkend 
is voor integrale trajectbemiddeling en dienen overtuigd te worden van 
het belang dat zij kunnen hebben bij deze manier van werken. 

"• Doelgroepenbdeid en personeelsbeleid 

- ' Wanneer je als bemidddingsinstantie te maken hebt met verschillende - . 
.'- groepen van allochtone werkzoekenden is het van belang dat het eigen 

1 1 0 ^ - '•• 
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personedsbestand een min of meer adequate afspiegding vormt van die 
verschillende doelgroepen. Immers, de kans is daardoor optimaal dat de 
betreffende doelgroepen ook daadwerkelijk worden bereikt. In sommige, 

. maar zeker niet in alle, gevallen is het wensdijk dat allochtone werkzoe-
; kenden worden begeleid door iemand die afkomstig is uit dezelfde etni

sche groep. Dat stelt eisen aan het personeelsbeleid van de bemidddings
organisatie. Tegdijkertijd moet voorkomen worden, dat personeelsleden 
afkomstig uit deze doelgroepen alleen voor die functies worden geselec-

,̂. teerd, die verband houden met de todeiding van werkzoekenden uit de 

' '[- overeenkomstige etnische groep. 
Afgezien van bijzondere omstandigheden — het kan soms nuttig zijn om 
iemand die uit een bepaalde doelgroep afkomstig is te laten fungeren als 
contactpersoon ten behoeve van die betreffende dodgroeporganisatie bin
nen het externe netwerk van todeidende instanties - ligt het voor de hand 
dat eventuele etnische scheidslijnen in de organisatie worden doorbroken. 

" •' " Alleen dan kunnen todeiders en bemiddelaars ervaringen opdoen met alle 
..-• doelgroepen en zowel succesvolle als minder succesvolle ervaringen met 
.1, ' elkaar delen in de vorm van een gedeelde verantwoordelijkheid ten aan

zien van de moeilijkste doelgroepen. Ten slotte zal de doelgroep beter 
worden bereikt omdat niet alle werkzoekenden een specifieke voorkeur 
hebben voor een todeider uit de eigen gemeenschap (Van den Berg, 
Denolf en Van der Veer, 1993). '.;' , .̂  • , ' ^ 

•-v Het voorkomen van etnisch-gebonden werken betekent niet dat er geen 
/^:' taakverdding zou kunnen bestaan ten aanzien van netwerken en/of doel

groepen. Het betekent dat deze taakverdding niet bewust of onbewoist 
•̂  gebaseerd wordt op etnische herkomst van de betrokken medewerk(st)ers. 

Het voorkomen van etnisch-gebonden werken, kan worden bevorderd 
door een aktief loopbaanbdeid. • .- . , 

De hiervoor geschetste methodische en organisatorische richtlijnen vor
men, zoals in het begin van deze bijlage al uiteengezet, slechts een speci
fieke uitwerking van de praktijk van integrale trajectbemiddeling. Het 
regelmatig evalueren, bijstdlen en aanvullen van dit soort richtlijnen is 
van groot belang voor een effectieve arbeidsbemiddeling van moeilijk 
plaatsbare werkzoekenden, zoals allochtonen. Immers, integrale trajectbe
middeling is geen kwestie van het kritiekloos navolgen van recepten, maar 
vereist voortdurend creativiteit en inventiviteit. Daardoor kan integrale 
trajectbemiddeling niet alleen curatief worden ingezet, dat wil zeggen 
voor het met succes bemiddelen van diegenen die tot dan toe kansarm 
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waren en waarvan het grootste deel gevormd wordr door allochtone werk- ',>. 

zoekenden, maar ook preventief, om te voorkomen dat werkzoekenden in 
een vicieuze cirkel terechtkomen die hun kansen op werk alleen maar ver
der verkleint. 


