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Voorwoord 
 

Voor u ligt de rapportage van de evaluatie Leren en Werken. Vanwege het ongewone traject lijkt een voorwoord vanuit 

ons, onderzoekers, ons op zijn plaats. Eind 2019 is de gemeente Utrecht gestart met de Pilot Leren en Werken. Zo 

worden werk, taal en opleiding gecombineerd in één traject. De aanpak is bedoeld voor mensen met een 

bijstandsuitkering in Utrecht die moeilijk aan het werk komen doordat ze de Nederlandse taal (nog) niet goed 

beheersen. Wij zijn gevraagd om de uitvoering van de Pilot Leren en Werken te monitoren en te onderzoeken wat de 

effectiviteit en werkzame elementen van deze aanpak zijn. 

 

Het onderzoek speelde in een bewogen tijd. De coronacrisis zal niemand ontgaan zijn en was ook van invloed op de 

uitvoering van deze pilot, evenals op onze evaluatie. Voor een pilot geldt natuurlijk normaal gesproken al dat het gaat 

om een proces van ervaringen opdoen en aanpassingen doorvoeren, maar dit kreeg in deze tijd een geheel nieuwe 

dimensie. Taallessen waren er vanuit huis; opeens stonden deelnemers in hun eigen keuken gerechten te bereiden of 

zaten zij thuis zonder leerwerkplek. Wij hebben ervaren dat de deelnemers, uitvoerders en gemeente hierbij niet 

opgaven, maar de uitdaging met veel enthousiasme aangingen. Het doorzettingsvermogen van de verschillende kanten 

typeert de wil om dit traject te doen slagen. 

 

Onze evaluatie had niet kunnen slagen zonder de medewerking van betrokkenen. Dit brengt ons tot een woord van 

dank. Allereerst hebben leden van de klankbordgroep meegedacht in de vormgeving van het onderzoek en bijgedragen 

aan de duiding van (tussen)resultaten. Daarnaast hebben wij als onderzoekers een groot beroep gedaan op de pilot-

betrokkenen. Om die reden willen wij onze contactpersonen bij de gemeente Utrecht en de betrokken uitvoerders 

(Queridon, The Colour Kitchen/de Participatieacademie, Randstad, TopTaal en KIT Intercultural Professionals) hartelijk 

danken voor de tijd die zij beschikbaar stelden en de medewerking aan deze evaluatie. Daarnaast willen wij grote dank 

uitspreken aan de deelnemers van de pilots. Door deze evaluatie heen vindt u portretten en quotes van deelnemers die 

in interviews en groepssessies hun ervaringen en ideeën met ons hebben gedeeld. Dit kleurt de beleving van deze pilot, 

dank daarvoor!  

 

Het onderzoek levert een waardevol inzicht op in de (meer)waarde van een combinatie van leren en werken voor 

mensen met een beperkte taalbeheersing, en afstand tot de arbeidsmarkt. In het najaar van 2021 volgt een nameting, 

die inzicht geeft in de langetermijneffecten van de pilot. De trajecten zullen tegen die tijd zijn afgerond.  

 

We hopen dat deze evaluatie een bijdrage levert aan de verbetering van de arbeidsmarktpositie van mensen met een 

niet-westerse migratieachtergrond in Nederland. Wij wensen de betrokkenen veel succes met de verdere uitvoering, en 

kijken uit naar het vervolg van dit onderzoek. 

 

Het onderzoeksteam, 

Linda Bakker (projectleider) 

Nikki Scholten 

Sam Huberts   
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Managementsamenvatting 
 

Significant Public doet in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid evaluatieonderzoek naar 

de pilot Leren en Werken in Utrecht. Deze pilot is onderdeel van het programma Verdere Integratie op de 

Arbeidsmarkt (VIA). Dit programma richt zich op een blijvende verbetering van de arbeidsmarktpositie van personen 

met een niet-westerse migratieachtergrond. Het doel van het onderzoek is de uitvoering van de Pilot Leren en Werken 

te monitoren en te onderzoeken wat de effectiviteit en werkzame elementen zijn.  

 

De hoofdvraag van de evaluatie is: In hoeverre is de Utrechtse aanpak, waarin taalbeheersing en leerwerktrajecten 

een centrale plek innemen, effectief, wat zijn werkzame elementen en hoe is de aanpak overdraagbaar en 

opschaalbaar te maken richting andere gemeenten? 

 

In het tussenrapport van juni 2020 is ingegaan op de eerste vijf onderzoeksvragen, gericht op de activiteiten 

(ontwikkeling, implementatie en waardering) en de output (bereik) van de pilotaanpak. In dit rapport vullen we de 

bevindingen aan en geven we antwoord op de onderzoeksvragen ten aanzien van de outcome, impact, doeltreffendheid 

en doelmatigheid, leerpunten en mogelijkheden voor opschaling van de pilot. De bevindingen in dit rapport hebben een 

voorlopige status. In het najaar van 2021 volgt een zogenaamde nameting op basis waarvan we de hier beschreven 

eerste bevindingen over outcome, impact en doeltreffendheid van de pilot verder aanvullen. 

 

  

 

De gemeente Utrecht is in 2019 gestart met de pilot Leren en werken, waarbij een geïntegreerd programma wordt 

geboden aan alle bijstandsgerechtigden die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen. In deze aanpak worden 

taalverwerving, scholing, cultuurtraining en werk(ervaring) gecombineerd. Het doel is om deelnemers zo snel 

mogelijk te laten meedoen in de samenleving en duurzaam te laten uitstromen naar de arbeidsmarkt. Een flink 

deel van deze werkzoekenden is statushouder. Mensen kunnen aan deze pilot deelnemen van taalniveau A0, 

waar dit normaliter vaak om A2-niveau of hoger gaat. De pilot Leren en werken is vormgegeven als een 

doorgaande lijn. Ontwikkeling en implementatie van de pilot verloopt in cocreatie tussen de gemeente Utrecht en 

marktpartijen. De ontwikkeling en implementatie van het traject is gebaseerd op de visie van de gemeente Utrecht, 

maar men geeft dit samen vorm.  

 

Wanneer nodig, doorlopen mensen in Utrecht het traject Taal en ondersteuning (uitgevoerd door Sagènn), gericht 

op verhoging van taalniveau en arbeidsmarktoriëntatie. Dit kan als voortraject gelden voor sectorpilots binnen de 

pilot Leren en werken (andere instroom komt voort uit de reguliere caseload). De sectorpilots combineren 

taalonderwijs en werkervaring. De trajecten zijn erop gericht om mensen te helpen duurzaam naar werk uit te 

stromen. De opzet verschilt per sector en komt tegemoet aan de praktijk. Er is eind 2019 gestart met leer- 

werktrajecten in de horeca- en logistieksector. In 2020 zijn er ondanks corona twee nieuwe groepen gestart. De 

pilot in de horecasector wordt uitgevoerd door Queridon; in de logistieksector wordt de pilot uitgevoerd door 

Randstad, TopTaal en KIT Intercultural professionals. De gemeente wil op termijn in totaal in vijf sectoren starten. 

Deze trajecten zijn allen verschillend (ook qua eisen en resultaten). Het uiteindelijke doel is dat deelnemers de pilot 

afronden met een diploma (mbo-2) of certificaat en duurzaam aan het werk kunnen.  

 

     Pilotbeschrijving in het kort  
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(Voorlopige) resultaten: Pilots zijn meer dan een route naar werk, maar naar volwaardig burgerschap 

In het kader van deze rapportage is het bereik van de pilot in beeld gebracht. Er zijn in totaal 44 mensen gestart met de 

sectorpilots. De deelnemersgroepen zijn zeer divers. Het gaat om zowel mannen als vrouwen, jong en oud, laag en 

hoger opgeleid. Vaak zijn deelnemers inburgeraars of (eerder) al ingeburgerd. De pilots lopen een jaar. De voorlopige  

opbrengsten zijn: 

a. Taalbeheersing van deelnemers gaat vooruit, praktijkcomponent is hiervoor cruciaal;  

b. Uitstroom naar mbo-opleiding vordert in horeca pilot; in de logistiekpilot is hier nauwelijks behoefte aan;  

c. Deelnemers aan de logistiekpilot stromen mondjesmaat door naar een betaalde baan;  

d. Meer zelfvertrouwen en zelfstandigheid door oefenen met de taal en (zelfstandig) werken in de praktijk; 

e. Verbetering kennis van de mogelijkheden op de Nederlandse arbeidsmarkt en meer vakinhoudelijke kennis; 

f. Digitale vaardigheden en kennis van werknemersvaardigheden en werkcultuur in Nederland nemen toe. 

Weten wat werkt: succesfactoren en leerpunten 

De pilot Leren en Werken probeert op een vernieuwende wijze leren en werken te combineren, voor mensen met een 

laag taalniveau. In deze rapportage zijn verschillende succesfactoren en leerpunten (voor opschaling) beschreven, 

die bij de uitvoering van deze pilot naar boven zijn gekomen. Klik voor een volledig overzicht door naar de 

hoofdstukken. 

Om te weten (te komen) wat werkt zijn werkzame elementen geïdentificeerd. Deze elementen zijn een 

aanvulling op de geschetste succesfactoren uit de tussenrapportage. Inhoudelijk stellen betrokkenen dat 

het belangrijk is in het begin van het traject te investeren in werving en selectie. Dit voorkomt problemen aan de 

achterkant. Daarnaast wordt gesteld dat de integrale (sectorgerichte) aanpak met focus op taal, cultuur en praktijk werkt 

als recept voor vooruitgang. De nut en noodzaak van praktijklessen en cultuurtraining wordt breed gedeeld door 

werkgevers en uitvoerders. Met betrekking tot de uitvoering geven betrokken aan dat bij het betrekken van werkgevers 

het helpt om een positieve businesscase te ontwikkelen zodat uitvoerders kunnen inspelen op de motivatie van 

organisaties en kunnen uitleggen wat het bieden van een werkplek en werken met deze doelgroep kan opleveren. 

Tevens wordt benoemd dat nazorg en begeleiding op de werkvloer essentieel zijn voor een duurzame uitstroom naar 

(betaald) werk.   

De opzet van een nieuwe pilot brengt ook leerpunten voor opschaling waar anderen hun voordeel mee 

kunnen doen. Zo komt in het algemeen naar voren dat de pilot een continu leerproces is en dat beide 

trajecten eigen inzichten opleveren. De energie en het enthousiasme van alle betrokkenen maken dat de 

aanpak voortdurend wordt aangepast aan de omstandigheden (zoals de uitbraak van het coronavirus) en wordt 

verbeterd waar dat kan en nodig is. In het tussenrapport constateerden we al dat de doorgaande lijn niet volledig 

functioneert zoals ingestoken; de potentie van het voortraject, om de competenties van deelnemers in kaart te brengen 

en de arbeidsmarktoriëntatie te doen, blijft onbenut. Voor nieuw te starten pilots is het daarom aan te bevelen om een 

voortraject te benutten bij de werving en selectie van deze deelnemers; wat de kans op succesvolle afronding van de 

pilot mogelijk vergroot. Verder blijkt in de uitvoering dat de aansluiting op de mbo-opleiding nu nog te wensen overlaat 

en de instroom van de deelnemers om een maatwerkoplossing vraagt samen met mbo-scholen. Tot slot lijkt de 

sectorgerichte aanpak op gespannen voet te staan met een (brede) duurzame uitstroom naar betaald werk. Voor 

opschaling van de pilot is de mate van focus op een specifieke sector, in het programma en in het 

verwachtingsmanagement naar de deelnemers, dus een punt van aandacht.     

De pilot wordt grotendeels gefinancierd uit het participatiebudget. De betrokkenen noemen dat de kosten die worden 

gemaakt door zowel de gemeentelijke uitvoering als de externe partijen (die de uitvoering van de sectorpilots 

organiseren) voor de trajecten fors zijn. Volgens betrokkenen dienen deze kosten als investering voor de toekomst; het 

is leergeld. Wel moeten de kosten volgens hen op termijn omlaag door efficiëntiewinst en schaalvoordelen.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/11/09/verdere-integratie-op-de-arbeidsmarkt/Tussenrapportage+Pilot+Leren+en+Werken+in+Utrecht.pdf
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Aanvullend moet opgemerkt worden dat het coronavirus van invloed is (geweest) op de pilot. Dit heeft zowel 

inhoudelijke als procesmatige impact op de pilot, zoals mogelijkheden voor het uitbouwen van de pilot (opstarten van 

nieuwe sectoren) en de verwachte effecten van de pilot (arbeidsmarktkansen voor deelnemers zijn sterk verkleind).   
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Ik houd ontzettend van koken! Ik voel mij gelukkig als ik 
mag koken. Ik houd van de combinatie van leren in de 
praktijk en het leren van nieuwe woorden. Ik en mijn 
vriendin zijn in de les altijd als eerste klaar en de chef is 
altijd tevreden. Op de opleiding krijgen we dikke boeken 
met theorie, dat is wel erg pittig. Ik heb dan ook niet al 
mijn toetsen in één keer gehaald. Het leukste wat ik in de 
lessen heb geleerd zijn de verschillende snijtechnieken.  
 
Mijn favoriete Nederlandse woord is: Ik houd ervan als 
Nederlanders ‘ja hoor’ zeggen, of ‘heerlijk’ als ze mijn 
lekkere eten proeven.  
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1 Inleiding 

Significant Public doet in opdracht van het ministerie van SZW evaluatieonderzoek naar de pilot Leren en Werken in 

Utrecht. Deze pilot is onderdeel van het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt (VIA). Dit programma richt 

zich op een blijvende verbetering van de arbeidsmarktpositie van personen met een niet-westerse migratieachtergrond. 

Binnen het programma VIA richt SZW zich zoveel als mogelijk op evidence based interventies, waarbij inzichten uit 

wetenschap en praktijk centraal staan. Lokale en regionale experimenten en initiatieven gericht op een verbeterde 

arbeidsmarktpositie worden daartoe gemonitord en geëvalueerd, met als doel hieruit de werkzame elementen te 

destilleren die geschikt zijn om landelijk uit te rollen.  

Het programma VIA omvat een meersporenaanpak - gericht op jongeren, werkgevers en werknemers - met in totaal 

acht thema’s. Een van de thema’s die zich richten op werknemers en werkgevers betreft leerwerktrajecten, met als doel 

door combinaties van werken en leren de arbeidsmarktpositie van mensen die in Nederland wonen, met een niet-

westerse migratieachtergrond, te verbeteren. Binnen dit thema zijn verschillende deelpilots opgezet, waarvan de 

‘Utrechtse aanpak’ er een is. SZW beschouwt deze deelpilot als veelbelovend en wil daarom inzicht verkrijgen in de 

effectiviteit, werkzame elementen en lessons learned van deze aanpak.  

De gemeente Utrecht is gestart met de Pilot Leren en Werken waarin werk, taal en opleiding gecombineerd worden in 

één traject. De aanpak is bedoeld voor mensen met een bijstandsuitkering in Utrecht die moeilijk aan het werk komen 

doordat ze de Nederlandse taal nog niet goed beheersen. Een flink deel van deze werkzoekenden zijn statushouders. 

Het gedachtegoed achter de aanpak sluit tevens aan bij de richting van het nieuwe inburgeringsstelsel (vanaf 2022) dat 

als doel heeft nieuwkomers in Nederland zo snel mogelijk te laten meedoen in de samenleving, het liefst via betaald 

werk. 

De uitbraak van de coronacrisis in het voorjaar van 2020 had gevolgen voor de uitvoering van de pilot, het uitbouwen 

van de pilot (opstarten van nieuwe sectoren) en de verwachte effecten van de pilot (arbeidsmarktkansen voor 

deelnemers). In hoofdstuk 2 wordt nader ingegaan op de impact die de uitbraak van het coronavirus heeft op de pilot.   

1.1 Doelstelling van het onderzoek 

Het evaluatieonderzoek wordt in opdracht van SZW uitgevoerd. De gemeente Utrecht is hier uiteraard ook nauw bij 

betrokken. Het doel van het onderzoek is de uitvoering van de Pilot Leren en Werken te monitoren en te onderzoeken 

wat de effectiviteit en werkzame elementen zijn. De kennis die in deze deelpilot wordt opgedaan wordt ter inspiratie 

aangeboden aan werkgevers, overheden en opleiders, maar kan ook aanleiding zijn om landelijk beleid te initiëren.  

De hoofdvraag van de evaluatie luidt als volgt:  

In hoeverre is de Utrechtse aanpak, waarin taalbeheersing en leerwerktrajecten een centrale plek innemen, 

effectief, wat zijn werkzame elementen en hoe is de aanpak overdraagbaar en opschaalbaar te maken richting 

andere gemeenten? 

De hoofdvraag is uiteengezet in tien onderzoeksvragen. In het tussenrapport van juni 2020 is ingegaan op de eerste vijf 

onderzoeksvragen, gericht op de activiteiten (ontwikkeling, implementatie en waardering) en de output (bereik) van de 

pilotaanpak. In dit rapport (februari 2021) vullen we de bevindingen ten aanzien van de eerste vijf onderzoeksvragen 

aan. Nieuw in dit rapport is dat we een eerste antwoord geven op de onderzoeksvragen ten aanzien van de outcome, 

impact, doeltreffendheid en doelmatigheid van de pilot, zoals hieronder opgenomen. Ook wordt er ingegaan op de 

leerpunten en mogelijkheden voor opschaling van de pilot. In het najaar van 2021 volgt een zogenaamde nameting op 
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basis waarvan we de hier beschreven eerste bevindingen over outcome, impact en doeltreffendheid van de pilot verder 

aanvullen. 

De tien onderzoeksvragen zijn: 

Activiteiten 

1. Wat houdt de aanpak in? 

a. Wat zijn doel, doelgroep, interventies, tijdsduur, financiële, materiële en organisatorische 

randvoorwaarden? 

2. Hoe is de ontwikkeling en implementatie van de aanpak verlopen? 

a. Welke activiteiten zijn wel en welke niet uitgevoerd? 

b. Hoe zijn de activiteiten uitgevoerd? 

c. Waardoor zijn activiteiten niet of niet zoals gepland uitgevoerd? 

3. Wat zijn de succes- en faalfactoren? 

a. Welke aspecten van de inhoud van de aanpak en de uitvoering van de aanpak dragen bij aan het 

succes? 

b. Wat zijn tegenvallers en barrières geweest bij de implementatie en uitvoering? Hoe is daarop 

ingespeeld? 

c. Heeft de aanpak gewenste of ongewenste onvoorziene processen op gang gebracht? 

4. Hoe is de waardering en ervaring van betrokkenen bij de aanpak? 

Output 

5.  Wat is het bereik van de aanpak? 

a. Hoeveel deelnemers zijn bereikt? Wat zijn hun kenmerken (onder andere geslacht, leeftijd)? 

b. Welk aanbod is ontwikkeld en welke werkervaringsplekken en leerwerktrajecten zijn opgezet? 

c. Welke resultaten hebben deelnemers behaald? 

d. Hoeveel deelnemers zijn uitgevallen? Waardoor? 

Outcome 

6. Welke effecten van de eerste orde zijn gerealiseerd? 

a. Welke veranderingen zijn gerealiseerd bij deelnemers in termen van kennis van de Nederlandse 

arbeidsmarkt en werkcultuur, taalbeheersing, werkervaring, behalen van praktijkcertificaten en 

startkwalificaties? 

Impact 

7. Welke langetermijneffecten zijn of worden mogelijk gerealiseerd? 

a. Hoeveel deelnemers zijn uitgestroomd uit de uitkering? 

b. Hoeveel deelnemers hebben (duurzaam) betaald werk? 

c. Hoe verhouden de langetermijneffecten zich tot de vooraf gestelde doelen (zie onderzoeksvraag 

1)? 

Doeltreffendheid en werkzame elementen 

8. Hoe werkt de aanpak en is het plausibel dat de aanpak effectief is? 

a. In hoeverre zijn de gevonden effecten bij deelnemers toe te schrijven aan de aanpak? 

b. Wat zijn de werkzame elementen van de aanpak? 

Leerpunten 

9. Welke leerpunten zijn te formuleren wanneer de Utrechtse aanpak op grotere schaal en/of door andere 

gemeenten en werkgevers geïmplementeerd zou worden? 

a. Wat betekent opschaling voor de vormgeving en uitvoering van de interventie? 

b. Hoe zijn andere werkgevers te interesseren om leerwerktrajecten op te zetten voor deelnemers? 
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Doelmatigheid/input  

10. Welke kosten maakt de gemeente voor de uitvoering van de aanpak om de gewenste effecten (outcome) te 

realiseren (eigen medewerkers, inzet van externe partijen en overige kosten)? 

1.2 Korte beschrijving van de pilot 

De gemeente Utrecht is in 2019 gestart met de pilot Leren en werken, waarbij een geïntegreerd programma wordt 

geboden voor alle bijstandsgerechtigden die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen. In deze aanpak worden 

taalverwerving, scholing, cultuurtraining en werk(ervaring) gecombineerd. Het doel is om deelnemers zo snel mogelijk te 

laten meedoen in de samenleving en duurzaam te laten uitstromen naar de arbeidsmarkt. Een flink deel van deze 

werkzoekenden is statushouder. Mensen kunnen aan deze pilot deelnemen van taalniveau A0, waar dit normaliter vaak 

om A2-niveau of hoger gaat. De pilot Leren en werken is vormgegeven als een doorgaande lijn. Ontwikkeling en 

implementatie van de pilot verloopt in cocreatie tussen de gemeente Utrecht en marktpartijen. De ontwikkeling en 

implementatie van het traject is gebaseerd op de visie van de gemeente Utrecht, maar men geeft dit samen vorm.  

 

Wanneer nodig, doorlopen bijstandsgerechtigden in Utrecht het traject Taal en ondersteuning (uitgevoerd door Sagènn, 

taalaanbieder), gericht op verhoging van taalniveau en arbeidsmarktoriëntatie. Dit kan als voortraject gelden voor 

sectorpilots binnen de pilot Leren en werken (andere instroom komt voort uit de reguliere caseload). De sectorpilots 

combineren taalonderwijs, scholing, cultuurtraining en werkervaring, in trajecten van zes maanden tot twee jaar. De 

trajecten zijn erop gericht om mensen te helpen duurzaam naar werk uit te stromen. De opzet verschilt per sector en 

komt tegemoet aan de praktijk. Eind 2019 is gestart met leer- werktrajecten in de horeca- en logistieksector (met 44 

deelnemers in de twee sectoren). De pilot in de horecasector wordt uitgevoerd door Queridon; in de logistieksector 

wordt de pilot uitgevoerd door Randstad, TopTaal en KIT Intercultural professionals. Beide trajecten zijn verschillend 

(ook qua eisen en beoogde resultaten). Het uiteindelijke doel is dat deelnemers de pilot afronden met een diploma en/of 

certificaat en duurzaam uitstromen naar betaald werk.  

In de horecasector heeft uitvoerder Queridon een programma waar taallessen, praktijklessen, een opleiding volgen en 

werkervaring opdoen worden gecombineerd. Deelnemers krijgen hierbij onder andere les in Nederlandse 

werknemersvaardigheden en ontvangen jobcoaching van begeleidende professionals. Dit is een duaal programma 

waarbij het leren van de taal en de (vak)opleiding gecombineerd kunnen worden met de inburgering. Het einddoel is 

uitstroom naar werk. Dit programma kent aan de start in totaal 20 deelnemers. Om deel te kunnen nemen aan de pilot, 

moeten kandidaten een intakeproces door, een leerbaarheidstoets en taaltoets afleggen en gemotiveerd zijn. Het 

programma duurt in totaal 24 maanden: 

a. Het eerste jaar besteden deelnemers ongeveer 6 dagdelen per week aan het programma. Aan het eind van dit 

jaar ontvangen zij een certificaat en een doorstroomadvies. Na dit jaar kan men doorstromen naar regulier 

onderwijs (mbo/hbo); een arbeidsovereenkomst; of doorgaan met het programma (en naar jaar 2). 

i. In deze fase is men gericht op (1) Taal en inburgering (basis taalvaardigheden); (2) Taal en maatschappij 

(kennis van Nederlandse samenleving en taal op de werkvloer/praktijkervaring); (3) Taal en perspectief 

(taallessen, oriëntatie op Nederlandse arbeidsmarkt en praktijkervaring); 

ii. Queridon biedt binnen dit programma zowel het taalonderwijs als de opleiding en praktijkcomponent in 

het eerste jaar van de pilot. 

b. In het tweede jaar is deelname fulltime. Het streven is dat de deelnemer na dit jaar een diploma heeft behaald. 

Dit gaat om niveau 1 horeca-assistent, niveau 2 basiskok of gastheer/gastvrouw) of een praktijkroute op maat. 

Er is een flexibele uitstroom mogelijk, na 6 tot 12 maanden. 

i. In deze fase is men gericht op (4) Oriëntatie (starten met gekozen opleiding); (5) Aandacht en stabilisatie 

(middels gerichte training en coaching aan doelen werken, stage lopen); (6) Stage en persoonlijke groei 

(Verder ontwikkelen) en (7) Externe ontwikkeling (Afronding opleiding en uitstroom). 

ii. Colour Kitchen vult als werkgever voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de 

praktijkcomponent in het programma in.  
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In de logistieke sector hebben Randstad, TopTaal en KIT gezamenlijk een programma ontwikkeld1. Binnen dit 

programma worden taallessen en cultuurtrainingen en het opdoen van werkervaring gecombineerd. Het is mogelijk om 

naast dit programma een inburgeringstraject te volgen. Tevens is het mogelijk voor de deelnemers om een VCA-

certificaat of gelijkwaardig certificaat te behalen. Het doel van de pilot is een duurzame uitstroom naar werk en een 

verhoging van het taalniveau). Dit programma kent bij de start 24 deelnemers (verdeeld over 2 groepen). De intake-

eisen zijn onder meer deelname aan een intakegesprek; taaltoetsing; en voldoen aan het gevraagde profiel2. Het 

perspectief is afhankelijk van de kandidaat, maar kan bijvoorbeeld een opleiding mbo-2 logistiek medewerker, 

heftruckchauffeur of (meewerkend) voorman zijn. Het programma zoals in eerste instantie opgezet duurt in totaal 6 

maanden en kent vijf fases: 

a. Fase 1: Een intensieve taaltraining (taalboost) (10 weken, 6 dagdelen per week). De fase is gefocust op taalles 

en het klaarstomen voor werkervaringsplaats en cultuurtraining; 

b. Fase 2: Aandacht voor taalverhoging en het starten met de werkervaringsplaats (5 weken, 6 dagdelen per 

week). De fase combineert (vak)taalles (4 dagdelen per week) met cultuurtraining (1 dagdeel per week) en het 

opdoen van werkervaring (1 dagdeel per week); 

c. Fase 3: Het opdoen van werkervaring (5 weken, 6 dagdelen per week). In deze fase staat (vak)taalles nog 

steeds bovenaan (3 dagdelen per week), waarnaast cultuurtraining wordt gegeven aan werknemer/werkgever (1 

dagdeel per week) en waarbij werkervaring wordt opgedaan (2 dagdelen per week); 

d. Fase 4: Werk centraal (5 weken, 6 dagdelen per week). In deze fase wordt met name werkervaring opgedaan (4 

dagdelen per week), waarnaast er ongeveer een dag per week (vak)taalles wordt gegeven en 1 dagdeel per 

week cultuurtraining wordt gegeven; 

e. Fase 4b: Deelnemers die na fase 4 nog niet helemaal klaar zijn voor een bbl-opleiding of reguliere baan kunnen 

nog 5 weken extra taalles volgen waarin wordt gewerkt aan de taalvaardigheden die nog onvoldoende zijn om 

direct aan het werk te gaan of een opleiding te volgen; 

f. Fase 5: Uitstroom. Naar betaald werk (onbetaalde tijd), of de genoemde bbl-opleiding (1 jaar).  

In oktober 2019 is een eerste groep gestart in de horecasector en in november 2019 in de logistieksector. Deze 

deelnemers komen voornamelijk uit de reguliere caseload van de gemeente. In maart 2020 is in de logistieksector een  

tweede groep gestart van 16 deelnemers. In juni 2020 is er in de horecasector een tweede groep van 10 deelnemers 

gestart. De originele planning van het programma in de logistieksector was dat het programma 6 maanden zou duren. 

In januari 2021 is mede vanwege de uitbraak van het coronavirus besloten om het traject voor deelnemers met een 

(leer)werkplek te verlengen tot het einde van het eerste kwartaal van 2021. Dat betekent dat het traject van groep 1 is 

verlengd met bijna een jaar (11 maanden) en het traject van groep 2 met ruim een halfjaar (7 maanden). Het 

programma in de horecasector is niet verlengd. De trajectduur is 24 maanden. Zie figuur 1 voor een schematisch 

overzicht van de looptijden van de trajecten. 

 

Figuur 1. Schematisch overzicht van looptijden van trajecten in de horeca- en logistieksector 

 

 

1 Randstad: Bemiddeling naar arbeidsmarkt; KIT: Interculturele trainingen; Toptaal: Taaltrainingen. 

2 Hiertoe behoort bijvoorbeeld dat deelnemers in staat moeten zijn tot werken in de logistiek (veel staan, tillen, et 

cetera), men moet flexibel inzetbaar zijn (qua diensten/tijden), minimaal 24 uur per week beschikbaar zijn en bereid zijn 

tot reizen (maximaal 45 minuten). 
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1.3 Onderzoeksaanpak op hoofdlijnen 

Dit onderzoek naar de Leren en Werken pilot is gestart in januari 2020 en heeft een doorlooptijd van 2 jaar. Dit 

onderzoek bevat zowel een proces- als een effectevaluatie. In de zomer van 2020 verscheen het eerste tussenrapport. 

De onderzoeksaanpak is gebaseerd op een evaluatiekader dat in samenspraak met de betrokkenen is opgesteld. In 

augustus 2020 is geconstateerd dat de pilotgroep te klein is om een gedegen netto-effectiviteitsmeting uit te voeren. Er 

is daarom voor gekozen om, naast de voortgang van de deelnemers op meetbare indicatoren, een kwalitatieve 

resultaatmeting uit te voeren. Een kwalitatieve resultaatmeting betekent dat de resultaten en effecten van de aanpak 

(outcome) in beeld zijn gebracht op basis van gesprekken met betrokkenen. Dit levert zoals is te lezen in hoofdstuk 3, 

veel informatie op over de opbrengsten en resultaten, ook wel de unieke of toegevoegde waarde, van de pilot. De 

concrete bijbehorende onderzoeksactiviteiten zijn: een documentstudie, locatiebezoeken, interviews, twee verdiepende 

groepssessies met deelnemers en twee ‘whole system in the room’-sessies met alle betrokkenen. Op basis van deze 

onderzoeksactiviteiten beschrijven wij de werking, outcome, impact, doeltreffendheid en doelmatigheid van de aanpak. 

Ook beschrijven we de nieuwe werkzame elementen (ten opzichte van het voorgaande rapport van de zomer 2020) en 

besteden we uiteraard ook aandacht aan leerpunten.  

Eén locatieonderzoek vond plaats bij een taalles als onderdeel van de logistiek pilot en één locatieonderzoek vond 

plaats tijdens de praktijklessen en stage van deelnemers van de horeca pilot. Tijdens beide bezoeken zijn foto’s 

gemaakt door een fotograaf. Deze foto’s komen op verschillende pagina’s terug in de rapportage. De interviews zijn 

afgenomen bij betrokkenen vanuit de gemeente Utrecht, uitvoerders van de twee pilots, werkgevers en deelnemers aan 

de pilot (zie bijlage B voor een overzicht van respondenten). Werkgevers waren in de eerste fase van het onderzoek 

(ten behoeve van het tussenrapport zomer 2020) nog niet gesproken, omdat deze nog weinig in beeld waren in de 

eerste fase van de trajecten. Het ophalen van het perspectief van werkgevers is een belangrijk onderdeel van dit 

evaluatieonderzoek. Naast de aparte interviews met betrokkenen hebben we ook twee ‘whole system in the room’- 

sessies georganiseerd. Dit zijn sessies waar we samen met betrokkenen hebben gereflecteerd op de werking, 

samenhang en effecten van de pilot in de horeca en logistieksector. Hierbij waren zowel werkgevers, uitvoerders als 

medewerkers vanuit de gemeente aanwezig.  

Voorafgaand aan de ‘whole system in the room’-sessies zijn er in de twee pilots deelnemerssessies georganiseerd. In 

deze twee sessies zijn we met behulp van twee tolken (Tigrinya en Arabisch sprekend) in gesprek met deelnemers over 

de inhoudelijke effecten die zij merken van de pilot, de veranderingen die zij bij zichzelf zien door het traject en wat zij 

nodig hebben om aan het werk te kunnen. In de documentenstudie is gekeken naar de voortgangsrapportages, 

relevante plannen voor de Utrechtse aanpak (plan van aanpak en de specifieke uitwerking daarvan voor de 

verschillende kansrijke sectoren waarin wordt gestart) en stukken die de samenwerking beschrijven tussen 

de gemeente Utrecht en de overige betrokken actoren (uitvoerder, werkgevers, sectorvertegenwoordigers, taalscholen).  

1.4 Reikwijdte 

In dit eindrapport formuleren we bevindingen over de pilot Leren en Werken op het niveau van de specifieke 

sectorgerichte pilots in de horeca en logistiek. Tevens wordt er kort aandacht besteed aan de opzet van de nieuwe 

sectorpilot in coronatijd (hoofdstuk 2). 

In dit rapport worden de inzichten op basis van de procesevaluatie in de tussenrapportage aangevuld en volgt de 

beantwoording van de vijf onderzoeksvragen over de outcome, impact, doeltreffendheid en mogelijkheden voor 

opschaling van de pilot. Omdat de pilot nog loopt is het in deze fase te vroeg om conclusies te trekken over de mate 

waarin duurzame uitstroom als gevolg van de pilot door de deelnemers wordt bepaald. Dit moet in het najaar van 2021 

bij de nameting blijken. In deze nameting zullen we de bevindingen over outcome, impact en doeltreffendheid van de 

pilot verder aanvullen en duiden. 
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1.5 Leeswijzer 

In het volgende hoofdstuk (2) gaan we in op de doorontwikkelingen en aanpassingen van beide pilots. Daarbij geven we 

een beschrijving van de procesevaluaties en de implicaties van de uitbraak van het coronavirus op de initiële aanpak 

zoals deze in dit hoofdstuk zijn beschreven. In hoofdstuk 3 beschrijven we de beoogde resultaten, het bereik van de 

pilot en de meetbare en andere type resultaten die in deze onderzoeksfase zijn opgehaald. In hoofdstuk 4 gaan we in 

op de werkzame elementen van de pilot, het traject en de combinatie van taal, praktijk en cultuur. In hoofdstuk 5 

bespreken we de kosten en doelmatigheid van de pilot. Het laatste hoofdstuk 6 geeft een reflectie op de Utrechtse 

aanpak en de leerpunten voor opschaling.   

In de bijlagen zijn de volgende zaken opgenomen: een volledig overzicht van de beleidstheorie (A) en een overzicht van 

wie in deze fase geïnterviewd zijn (B).
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Ik ben al klaar met mijn inburgering en heb vorige 
week mijn paspoort gekregen. In Syrië wilde ik altijd al 
studeren maar dat lukte niet. Ik ben zó blij dat ik nu 
hier mag studeren en dat ik samen met andere 
collega’s mag leren. Ik houd van de Nederlandse taal 
en de Nederlandse lente. Het is zo leuk om ook 
Nederlands te praten met de andere collega’s. Mijn 
droombaan is om assistent-kok te worden.  
 
Mijn favoriete Nederlandse woorden zijn ‘gefeliciteerd’ 
en ‘samenwerken’! 
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2 Doorontwikkeling van de pilot 

Het afgelopen jaar (2020) werd getekend door de uitbraak van het coronavirus. Dit had grote gevolgen voor de 

samenleving, de arbeidsmarkt, de omgang tussen mensen en daarmee ook voor deze pilot in Utrecht. In dit hoofdstuk 

beschrijven we in de eerste plaats welke aanpassingen zijn gedaan in de pilot als gevolg van het coronavirus en wat de 

implicaties daarvan zijn voor de werking van de pilot (2.1). Ten tweede gaan we in dit hoofdstuk in op de algemene 

doorontwikkeling van de pilot, los van het coronavirus. De pilot is immers een continu leerproces wat betekent dat sinds 

het verschijnen van het tussenrapport (zomer 2020) diverse leerpunten zijn opgepakt. We beschrijven de aanpassingen 

die zijn gedaan op basis van deze geleerde lessen en de implicaties daarvan (2.2).    

2.1 Aanpassingen in de pilot door corona en de implicaties  

We beschrijven hier de belangrijkste aanpassingen en gevolgen van het coronavirus voor de pilot. We maken hierbij 

onderscheid tussen de logistiek en horeca pilot. 

2.1.1 Impact coronavirus op logistiek pilot: programma werd diffuus (zomer 2020) 

Als gevolg van het coronavirus volgden deelnemers van de pilot in het voorjaar van 2020 de taallessen online. In de 

logistiek pilot werd geconstateerd dat met alleen online taallessen het gewenste resultaat (voldoende voortgang op 

taalverwerving) niet kon worden behaald. Daarom is een zomerprogramma van 6 weken ingezet. Dit is een combinatie 

van fysiek en online taalonderwijs met het doel de beoogde taalverhoging toch te bereiken. Een andere belangrijke 

complicerende factor was dat juist in deze fase (zomer 2020) van het traject deelnemers (uit groep 2) hadden moeten 

starten met een werkervaringsplek (WEP). Werkgevers waren volgens Randstad echter zeer terughoudend in deze 

onzekere periode (door het coronavirus) met het beschikbaar stellen van deze werkervaringsplekken. Dit was een 

aanvullende reden voor de inzet van het zomerprogramma. Naast het verbeteren van de taal was het ook de bedoeling  

de deelnemers zo betrokken en gemotiveerd te houden (bij gebrek aan WEP). Ook de derde component van de 

aanpak, de cultuurtraining, werd in deze periode (zomer 2020) stilgelegd. De uitvoerders van de logistiek pilot geven 

aan dat het niet mogelijk was deze cultuurtraining online te verzorgen. De werkvorm is zeer interactief en heeft online 

onvoldoende effect. Bovendien is het uitgangspunt van de aanpak dat de verschillende onderdelen elkaar versterken. 

Met andere woorden, dat wat je leert in de cultuurtraining kun je toepassen op de werkvloer (tijdens WEP) en anders 

kun je situaties van de werkvloer bespreken in de cultuurtraining. Met het ontbreken van de component WEP heeft de 

cultuurtraining ook minder effect, zo geven de uitvoerders aan. Hetzelfde geldt voor de taaltraining. Ook hier is het 

uitgangspunt dat deelnemers vooruitgang boeken door de taal geleerd in de lessen toe te passen op de werkvloer. De 

situatie bood deze mogelijkheid niet. Kortom: de uitbraak van het coronavirus had een behoorlijke impact op de drie 

pijlers van de aanpak in de logistieksector, en daarmee ook op de samenhang van het programma.  

2.1.2 Trajecten logistiek pilot vertraagd door uitblijven werkervaringsplekken 

In het najaar van 2020 wordt in de logistiek pilot een onderhoudsprogramma voor taal aangeboden. De aanwezigheid 

en motivatie van de deelnemers is inmiddels laag omdat deelnemers vooral aan het werk willen, maar 

werkervaringsplaatsen zijn nog steeds schaars. Pas in oktober/november 2020 komen langzaam enkele 

werkervaringsplekken beschikbaar en start de cultuurtraining weer op wanneer 50% van de groep een 

werkervaringsplek heeft. “Het leereffect van het programma was te klein op afstand. Daarom is de training on hold 

gezet. Het is pas waardevol om de trainingen te hervatten wanneer 50% van de deelnemers een werkervaringsplaats 

heeft of een betaalde baan.” (uitvoerder logistiek pilot). 

De motivatie van de deelnemers voor een werkervaringsplaats (die onbetaald is) is echter inmiddels laag. Volgens de 

tijdlijn van het originele traject hadden ze het traject in deze periode moeten afronden en kunnen doorstromen naar 
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betaald werk (zie paragraaf 1.2). Dat aan deze verwachting, mede door het coronavirus, niet kan worden voldaan wekt 

onbegrip en verwarring bij de deelnemers. De trajecten in de logistiek pilot hebben dus een vertraging opgelopen van 

enkele maanden door de uitbraak van het coronavirus. Dit met name door het uitblijven van de werkervaringsplaatsen 

waardoor het opdoen van praktijkervaring en het ontwikkelen van taal- en werknemersvaardigheden op de werkvloer 

niet mogelijk is.  

2.1.3 Impact coronavirus op horeca pilot: beperking stagemogelijkheden en uitstroommogelijkheden 

Voor de horeca pilot geldt ook dat in het voorjaar van 2020 de taallessen en ook de praktijklessen online plaatsvonden. 

Zodra het mogelijk was werden de lessen weer fysiek georganiseerd op een nieuwe (ruimere) locatie met in achtneming 

van alle coronamaatregelen. De basis van het programma, en ook de kruisbestuiving tussen taal- en praktijklessen, was 

hiermee geborgd. Het coronavirus heeft in de horeca pilot vooral impact op de stagemogelijkheden. Deze zijn door 

sluiting van horeca en afgelasting van festivals, zeer beperkt. In deze periode worden deelnemers daarom alleen bij de 

Colour Kitchen geplaatst voor een stage. Dit heeft geen invloed op de doorlooptijd van het traject, in de horeca pilot 

constateren we nog geen vertraging. Wel constateren uitvoerders dat door het gebrek aan stagemogelijkheden de 

diversiteit van de werkervaring die de deelnemers opdoen beperkt is. Dit bemoeilijkt mogelijk de 

uitstroommogelijkheden. De matching en uitplaatsing naar betaald werk is daarom duidelijk een punt van aandacht van 

alle partijen. Uiteraard speelt hierbij ook mee dat de arbeidsmarkt in de horeca momenteel wegens de coronacrisis (en 

de lockdown) zeer krap is. Dit betekent dat onderzocht wordt in welke aanpalende sectoren deelnemers mogelijk 

kunnen worden uitgeplaatst.  

2.2 Algemene doorontwikkeling van de pilot (sinds voorjaar 2020) 

Naast de aanpassingen in de pilot als gevolg van het coronavirus is de pilot ook op een aantal punten doorontwikkeld 

op basis van geleerde lessen in de voorgaande periode. We beschrijven de voornaamste doorontwikkelingen. Ook hier 

maken we onderscheid tussen de horeca en logistiek pilot.  

2.2.1 De hoeveelheid overleg wordt afgestemd op het reilen en zeilen van de pilot  

De gemeente en uitvoerders van de pilot komen in verschillende samenstellingen samen. Bij de gemeente zijn 

bijvoorbeeld de contractmanagers, werkmatchers en (soms) projectleider betrokken. De verschillende partijen hebben 

contractoverleg3, uitvoeringsoverleg en verschillende bilaterale overleggen over de pilot en de uitvoering hiervan. Het 

gaat dan bijvoorbeeld om afstemming over onderlinge afspraken; locaties; uitwisseling van gegevens; opzet en 

uitvoering van het traject. Er was veel overleg nodig om tijdens onduidelijkheden ten tijden van de eerste coronagolf 

samen tot oplossingen te komen. Tegelijkertijd kost dit alle partijen veel tijd, dus is het belangrijk deze overleggen, 

zodra dit kan, in kwantiteit af te bouwen. Een zekere mate van overleg blijft nodig tijdens de pilot om op 

uitvoeringsniveau afspraken te maken, maar ook om de neuzen van de gemeente en uitvoerders dezelfde kant op te 

houden. Bij een lang traject kan de centrale gedachte soms uit het oog verloren worden, bijvoorbeeld door personele 

wisselingen (bij uitvoerder dan wel gemeente). Hiertoe is het volgens betrokkenen belangrijk om met elkaar in gesprek 

te zijn en te blijven, en daarbij verwachtingen duidelijk af te stemmen.  

2.2.2 Aanpassing(en) programma horeca pilot ten behoeve van betere doorstroom naar mbo 

De uitvoerder van de horeca pilot geeft aan dat bij de eerste pilotgroep bleek dat de toelatingstoets voor het mbo te 

lastig was voor de deelnemers. Dit zat in twee aspecten: de wijze van toetsing en rekenen als onderdeel van de 

toetsing. De wijze van toetsing was onbekend voor de deelnemers. De uitvoerder zelf had ook onvoldoende zicht op het 

type toets, type vragen en dergelijke om de deelnemers hier goed op voor te bereiden. Verder bleek voor een deel van 

 

3 Wat hierbij aanvullend helpt, is dat in de gemeente Utrecht de contractmanagers ook de inkopers zijn. Zo hebben zij 

reeds inzicht in de pilot en bepalende onderdelen rondom (bijvoorbeeld) resultaatafspraken. 
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de deelnemers die nooit naar school zijn geweest rekenen een struikelblok in de toelatingstoets. Deze leerpunten zijn 

opgepakt wat tot een aantal aanpassingen in het programma heeft geleid voor de tweede groep. Rekenen is nu 

onderdeel van de lessen in de horeca pilot. Dit is onder andere van belang voor het afmeten van juiste hoeveelheden 

van ingrediënten voor een recept en voor het afrekenen. Wat betreft toetsing lukt het de uitvoerder steeds beter om 

deelnemers voor te bereiden op de toetsing. Struikelblok blijft dat de opleider geen (oefen)toetsen wil/kan delen met de 

uitvoerder. 

Bij de doorstroom naar het mbo komen deelnemers nog twee uitdagingen tegen. Ten eerste sluit het taalniveau van 

deelnemers op basis van het NT2 onderwijs niet aan bij het startniveau voor het mbo, namelijk 1F (voor mbo niveau 1) 

of 2F (voor mbo niveau 2). Deze laatste taalniveaus veronderstellen bijvoorbeeld meer kennis van zinsopbouw en 

grammatica (zoals het naamwoordelijk gezegde). In het NT2 onderwijs komt dat niet aan de orde want is niet van 

belang voor het spreken, begrijpen en schrijven van de Nederlandse taal. Ten tweede is de overgang van het eerste 

naar het tweede trajectjaar voor deelnemers groot vanwege de intensiteit van de mbo-opleiding. Bij deze opleiding is 

meer stage verplicht dan in het pilotprogramma (namelijk 18 uur). De overgang naar het tweede jaar, waarin dus zowel 

de mbo-opleiding als de stage start, is voor de deelnemers best zwaar.  

 

2.2.3 De aansluiting bij werkgevers is in de logistieksector een uitdaging gebleken en levert vertraging op  

In beide sectorpilots is samenwerking met werkgevers en uitplaatsing naar een duurzame baan een punt van aandacht. 

In de eerste plaats door de huidige situatie rondom corona en de daardoor krappe en grillige arbeidsmarkt. Toch zijn er 

ook daarnaast inzichten opgedaan over de wijze van samenwerking met werkgevers binnen deze pilot.  

Voor de logistiek pilot geldt dat in eerste instantie werd ingezet op samenwerking met een select aantal betrokken 

werkgevers die elk meerdere deelnemers konden plaatsen. Voordeel hiervan is dat veel aandacht kan worden besteed 

aan het opbouwen van de relatie met de werkgever, het begrip voor de doelgroep, het (cultuursensitief) trainen van de 

werkvloer en de inrichting van de begeleiding. In de praktijk blijkt echter dat het plaatsen van meerdere deelnemers bij 

één werkgever vaak niet realistisch is. Het begeleiden van een deelnemer kost de werkgever veel tijd en bovendien is 

het tegelijkertijd plaatsen van meerdere deelnemers een risico voor het werkproces. Vervolgens is het lastig gebleken 

om werkgevers te motiveren voor het beschikbaar stellen van werkervaringsplekken en vervolgens ook betaalde 

werkplekken. Doordat het beperkt lukt om aansluiting te vinden bij werkgevers komt de overgang waarbij men toegaat 

naar minder les en meer werkervaring in de praktijk minder goed van de grond dan voorafgaand aan het traject 

bedacht. Dit bemoeilijkt de combinatie van werken en leren, één van de centrale doelstellingen in de pilot. Dit zorgt er 

eveneens voor dat de motivatie van deelnemers daalt; wanneer zij na een jaar nog geen werkplek hebben terwijl ze na 

een half jaar aan het werk dachten te zijn. “Mensen zijn niet voorzichtig maar kijken ook naar een plan B. Als stagelopen 

niet doorgaat: wat dan?” (verbinder, Utrecht). 

“Vanuit het Rijk is bepaald dat ze op een bepaald niveau moeten doorstromen, en bij MBO horen ook generieke vakken. 

Dit niveau is hoog voor de deelnemers.” (uitvoerder). 

 

“Het zijn moeilijke taallessen op het mbo. Er zijn heel veel nieuwe woorden. Wanneer de docent uitlegt, wordt alles 

uitgelegd, met veel nieuwe woorden. Er is wat taalles, maar vooral grammatica. Er komen zoveel nieuwe woorden 

voorbij, dat het lastig is.” (deelnemer). 
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Randstad heeft in het afgelopen jaar contact gehad met meer dan 100 werkgevers. Naar eigen zeggen is ongeveer 

10% van hen geïnteresseerd in medewerking aan de pilot vanuit MVO overweging. Echter een MVO motivatie alleen is 

niet voldoende voor het realiseren van een samenwerking met werkgevers. Het plaatsen van deelnemers op een 

werkervaringsplaats moet rendabel zijn en voor beide partijen (deelnemer en werkgever) een win-win situatie zijn. Het 

belang van een dergelijke positieve businesscase wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 4. Ook de gemeente heeft met 

haar Werkgeversservicepunt bedrijven benaderd voor plaatsing van de deelnemers, toen het Randstad niet lukte om tot 

voldoende werkervaringsplekken te komen. Uit de gesprekken met werkgevers in de logistieksector blijkt verder dat er 

maar weinig werkgevers zijn die de deelnemers van de werkervaringsplek ook zien doorstromen naar een betaalde 

baan. Redenen hiervoor zijn dat de deelnemers nog niet voldoende taalvaardig zijn om volledig zelfstandig 

werkzaamheden uit te voeren en systemen te gebruiken. Voor het starten van een volgend traject is het volgens 

betrokkenen van belang om een groep gecommitteerde werkgevers klaar te hebben staan voor de 

werkervaringsplekken.  

2.2.4 Aansluiting bij werkgevers is in de horecasector nog beperkt nodig, praktijklessen lukken intern 

In de horeca pilot is het praktijkonderdeel van het traject vormgegeven door The Colour Kitchen. Ze verzorgen 

praktijklessen in de eigen keuken. Hierdoor is het hier wel mogelijk om de deelnemers veel praktijkervaring op te laten 

doen, ondanks de beperkte aansluiting bij werkgevers. Daarnaast is een partij, de Participatieacademie, aangesteld 

voor de uitplaatsing van de deelnemers. Dit is nu nog niet aan de orde omdat de deelnemers nog bezig zijn met het 

traject. Toch heeft het uitplaatsen in de toekomst aandacht, zeker in deze coronatijd voorziet men dat dit lastig kan 

worden. “Werkgevers houden de boot nog af. Ze focussen eerst met het hoofd boven water houden. Ze hadden wel 

interesse in kandidaten”. (uitvoerder). De uitvoerders constateren dat na afloop van het traject nog ‘iets extra’ nodig is 

om de deelnemers duurzaam te kunnen uitplaatsen. Met andere woorden, ze zijn dan (als het goed is) in het bezit van 

een mbo diploma, hebben voldoende taalniveau en kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt, maar het slaan van de 

brug naar de werkgever vraagt aandacht, bijvoorbeeld d.m.v. langdurige jobcoaching en cultuurbewustzijn van 

werkgevers.    

Een pilot gericht op Leren en werken opzetten ‘in coronatijd’ 

De gemeente Utrecht zit niet stil. Hoewel de sectorpilots die wij bestuderen zich afspelen in de logistiek en horeca, is er inmiddels 

zicht op de start van twee aanvullende pilots (in de zorg en de productie). Deze partijen hebben we gesproken om een aantal 

inzichten mee te geven over het opzetten van een pilot in coronatijd.  

a. In coronatijd is het lastiger om bij werkgevers ‘binnen te komen’. Zij zoeken daarbij veelal naar werknemers die gelijk 

inzetbaar zijn.  

b. In coronatijd is het moeilijker begeleiding op de werkvloer te verzorgen vanwege geldende maatregelen. Het is daarom nog 

belangrijker om goed contact te houden met geplaatste werknemers. 

c. De uitdagingen verschillen echter per sector. In de zorg valt het mee, er is voldoende vraag. Wel hebben de pilots een 

digitale toevoeging (in de vorm van een app voor begeleiding; of mogelijkheid voor digitaal les). 

De nieuwe pilots laten enkele veelbelovende elementen zien zoals een go-no go gesprek na de eerste week ten behoeve van een 

zorgvuldige selectie; uitgebreide aandacht voor aansluiting bij werkgevers en begeleiding op de werkvloer. Er wordt aansluiting 

gezocht bij grotere werkgevers waar minimaal 3-5 mensen geplaatst kunnen worden. Verder geldt een positiever kosten-

batenplaatje voor de gemeente, doordat bijvoorbeeld ook een werkgever bijdraagt (dit is mogelijk in krappe sectoren). Dit maakt het 

kansrijk in coronatijd, aangezien gemeenten minder geld te besteden hebben aan de doelgroep vanuit het participatiebudget.  

“Ik heb geleerd van deze pilot: het is belangrijk dat je werkplekken garandeert. Als je dat niet kan doen, moet je niet 

starten.” (gemeente). 

“Er is veel tunnelvisie in bedrijven. Je zoekt altijd naar de meest efficiënte makkelijkst geplaatste kandidaat voor een 

vacature, dus wordt er niet meteen aan onze kandidaten gedacht.” (gemeente). 



 

 

 

 
20 

 

 

 

 
  

Vroeger in Syrië werkte ik als opticien. Ik kan hier in 
Nederland niet aan de slag als opticien. Ik woon pas 
sinds kort in Utrecht maar ik ben blij dat ik in dit 
traject zoveel mag leren en dat ik een mbo-opleiding 
kan volgen. Laatst leerden we in de lessen 
bijvoorbeeld welke vitamines er zitten in fruit en uit 
welk land bepaalde gerechten komen, erg leuk!  

 
Mijn favoriete gerecht: Paddenstoelen met toast vind 
ik het leukste om hier te maken. 
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3 Pilot is meer dan een route naar 
werk; ook naar volwaardig 
burgerschap  

In dit hoofdstuk geven we allereerst een beschrijving van de deelnemersgroep aan de pilot. Dan gaan we in op de door 

de gemeente en uitvoerders beoogde resultaten en daarmee beoogde impact van de pilot. Vervolgens volgt een 

uitgebreide beschrijving van de behaalde resultaten in de praktijk. We sluiten dit hoofdstuk af met een reflectie op de 

doeltreffendheid van de pilot, waarbij we de beoogde en behaalde resultaten tegen elkaar afzetten.   

3.1 Diverse deelnemersgroepen met uiteenlopende achtergronden en ervaringen 

De deelnemersgroepen zijn zeer divers. Het gaat om zowel mannen als vrouwen, jong en oud, hoog- en 

laagopgeleiden. Vaak zijn deelnemers inburgeraars of (eerder) al ingeburgerd. Deelnemers aan de logistiek pilot zijn 

allemaal mannen, deels met gezin. Deelnemers zijn tussen de 29 en 49 jaar oud. Het opleidingsniveau loopt sterk 

uiteen, van laaggeschoolden zonder werkervaring tot hoogopgeleiden. Een aantal heeft ervaring in de logistiek, een 

deel ook niet. Het overgrote deel van de deelnemers aan de logistiekpilot zijn reeds ingeburgerd. Slechts twee 

deelnemers zijn nog bezig met de inburgering. Aan de horeca pilot nemen veelal vrouwen deel. Ze zijn vaak 

alleenstaand (al dan niet met kinderen), inburgeringsplichtig (op twee na) en tussen de 21 en 55 jaar. Met name voor 

ouderen (>30 jaar) is deze pilot een mooie kans om nog een opleiding te volgen, omdat ze geen aanspraak meer 

kunnen maken op studiefinanciering. Volgens de uitvoerder hebben de meeste deelnemers een laag tot midden hoog 

opleidingsniveau. In de horecapilot is de helft van de deelnemers nog bezig met de inburgering. De andere helft heeft 

de inburgering afgerond. De portretten in de deze rapportage geven een gezicht aan de diverse deelnemersgroep. 

3.1.1 Meer deelnemers in 2e groep logistiek pilot, maar ook meer uitval   

Er zijn in totaal 45 deelnemers gestart aan de pilot Leren en Werken. Waarvan 21 in de horeca pilot (1ste groep 11 

personen, 2de groep 10 personen) en 24 in de logistiek pilot (1ste groep 8 personen, 2de groep 16 personen). Dat laat 

zien dat het bereik van de pilot in de logistiek pilot is toegenomen. De eerste groepen in beide sectoren zijn gestart in 

oktober en november 2019. De tweede groep in de logistiek pilot is gestart in maart 2020. De tweede groep in de 

horeca pilot is gestart in juni 2020. 

 
Pilot Startmoment Start aantal 

deelnemers  
Uitgevallen 

Horeca groep 1 Okt-19 11 1  

Horeca groep 2 Jun-20 10 - 

Logistiek groep 1 Nov-19 8 1 

Logistiek groep 2 Mrt- 20 16 5 

Totaal  45 7 

Tabel 1. Status start en totaal aantal deelnemers horeca en logistiek pilot in december 2020 

In totaal zijn er op het peilmoment van het onderzoek (december 2020) zeven deelnemers uit beide pilots uitgevallen 

vanwege motivatie, medische redenen of complexe (psychische) problematiek. Het gaat vooral om uitvallers uit de 

logistiekpilot. Een kwart van de deelnemers aan de logistiekpilot (6 van de 24) is in de loop van het traject uitgevallen. 

De uitval in groep 2 van de logistieksector is, ondanks de zorgvuldigere selectie ten opzichte van de eerste groep, 

opvallend groot. Vijf van de 16 deelnemers zijn in de loop van het traject gestopt omdat zij vanwege het coronavirus 

lang hebben moeten wachten op een werkervaringsplek en daarom op de langere termijn geen onbetaald werk (op een 

WEP) wilden doen. Andere redenen voor uitval zijn complexe problematiek en schulden of vanwege een ontbrekende 
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motivatie. Wat opvalt is dat alle deelnemers in de leeftijd tussen de 20-29 jaar uit dit traject zijn uitgevallen. De 

ontbrekende motivatie is deels ook toe te schrijven aan de coronacrisis waardoor het perspectief op (betaald) werk voor 

de deelnemers kleiner werd. 

  

3.2 Beoogde resultaten in horeca en logistiek pilot zijn gericht op duurzame uitstroom en verhoging taalniveau 

De beoogde impact is om deelnemers duurzaam te laten participeren op de arbeidsmarkt. In de horeca pilot wordt 

hiertoe ingezet op het behalen van een diploma of certificaat. Met duurzame uitstroom bedoelen de uitvoerders dat 

deelnemers na uitstroom minimaal zes maanden een baan behouden en gemakkelijker(er) zelfstandig een baan kunnen 

vinden. De minimale uitstroom uit de bijstand van zes maanden is de ‘formele’ definitie van duurzame uitstroom zoals 

deze door de gemeente wordt gehanteerd. Uit de interviews komt naar voren dat de deelnemende partijen in de pilot 

het nog belangrijker vinden dat deelnemers door het programma (werknemers)vaardigheden leren die hen helpen om 

zelfstandig (opnieuw) een baan te vinden dan dat zij zes maanden op dezelfde werkplek blijven werken. Heet (opnieuw) 

werk vinden hoeft wat hen betreft ook niet per se in de sector te zijn waar de pilot op is gericht: 

De activiteiten in het leer-werktraject in de horeca en logistieksector zijn gericht op: 

a. Betere beheersing Nederlandse taal - Hierbij gaat het met name om spreekvaardigheid; en beheersing van taal 

op de werkvloer; 

b. Behaalde diploma’s, certificaten of startkwalificaties - Zoals (1) certificaten voor afleggen programma, (2) een 

VCA4, (3) mbo-opleiding (bijvoorbeeld tot logistiek medewerker (mbo-2); of niveau 1 Horeca Assistent/niveau 2 

basiskok of gastheer/gastvrouw); 

c. Relevante werkervaring - (1) door ervaring op te doen op de werkvloer (onder andere tijdens het leren van de 

taal), (2) tijdens het lopen van stages bij (externe) bedrijven en (3) uiteindelijke uitstroom in de sector; 

d. Beter beeld van arbeidsmarkt en werkcultuur - (1) deelnemers worden getraind in culturele aspecten en 

interculturele communicatie, (2) ook werkgevers/bedrijven worden getraind in (omgaan met) cultuur(verschillen). 

 

De verwachting voorafgaand aan het traject in de horecasector was dat 75% van de deelnemers doorstroomt naar het 

tweede jaar. De vooraf gestelde verwachting is dat van de deelnemers die instromen in het opleidingsprogramma 80% 

een diploma of certificaat haalt. Daarnaast stelt men dat binnen 3 maanden na uitstroom minimaal 60% betaald aan het 

werk is of verder gaat met een reguliere vervolgopleiding. Van alle deelnemers die in het programma inburgeren en het 

programma afronden, behaalt naar verwachting 90% een inburgeringsdiploma.  

 

 

4 Of gelijkwaardig, zoals ‘Start Werk Blijf Veilig’ een veiligheidsopleiding voor deelnemers met een laag taalniveau. 

“Bij alle deelnemers die uitvallen is de grote gemene deler vanwege uitval de lange termijn. Ze willen het gewenste 

beroep ‘nu’ al behalen. Er is echter vaak een tussenstap nodig voor men dat kan bereiken. Dat snappen de 

deelnemers nu in het traject al wel beter. Het maakt wel dat er deelnemers zijn uitgevallen die zich hier niet in kunnen 

vinden. Het is lastig om deelnemers het belang van een duurzame baan uit te leggen. Ze willen bijvoorbeeld graag op 

korte termijn geld verdienen omdat zijn hun familie moeten onderhouden. Soms heb ik ook een aantal mooie 

(werkervarings)plekken geregeld, maar haken deelnemers af omdat zij toch liever fulltime in de nacht werken omdat 

daar meer geld kan worden verdiend.” (uitvoerder).  

“Dit programma is gericht op duurzame uitstroom in de horecasector. Deelnemers worden echter breder getraind op 

werknemersvaardigheden. We willen bereiken dat iemand meer is toegerust om in Nederland te werken en dat als het 

werk niet bij iemand past, hij of zij ook zelf een andere kan werkplek vinden.” (docent).  
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Ook in de logistiek pilot zijn resultaatafspraken opgesteld met betrekking tot de gewenste effecten. De uitvoerders 

maken de inschatting dat uiteindelijk 75% het traject volledig afrondt. Van de deelnemers die het traject hebben 

afgerond verwacht Randstad dat 60% duurzaam uitstroomt en dus geen beroep meer hoeft te doen op een uitkering. 

Hiervan verwachtte men uitstroom naar bbl: 30% en uitstroom direct naar werk: 70%.  

 

In de projectplannen is voorafgaand aan de start van het traject beschreven dat de logistiek pilot ook streeft naar een 

verhoging van het taalniveau (zodat men beter kan functioneren op het werk en gemakkelijker een vakopleiding kan 

volgen). Ook wordt verwacht dat door de competenties die de deelnemers ontwikkelen, zij beter in staat zijn om 

(taal)vaardigheden uit te voeren die van belang zijn voor de functie van logistiek medewerker. De uitvoerders 

verwachten dat deelnemers meer kennis en kunde opdoen van culturele aspecten en interculturele 

communicatievaardigheden. Hierdoor worden deelnemers op de langere termijn breder inzetbaar op de arbeidsmarkt. 

Tot slot streeft de taallesaanbieder ernaar om het taalniveau van de deelnemers te borgen, ook als ze aan het werk zijn 

en geen taalles meer volgen.  
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3.3 Taalniveau verbetert, uitstroom naar betaald werk mondjesmaat  

3.3.1 Taalbeheersing van deelnemers gaat vooruit; praktijkcomponent is hiervoor cruciaal 

Uit de voortgangsrapportages blijkt dat het taalniveau van de meeste deelnemers stijgt (zie tabel 4). De uitvoerders en 

deelnemers noemen dat juist de combinatie met de praktijk de taalbeheersing versnelt. Bij deelnemers die een mbo-

opleiding volgen in de horeca pilot gaat hun taalniveau volgens docenten met grote sprongen vooruit. Zij zijn daardoor 

ook makkelijker te plaatsen in een werkomgeving waar enkel Nederlands wordt gesproken. Deelnemers vinden de 

combinatie van leren in de praktijk erg prettig omdat dit hun helpt om de taal sneller te leren. In de praktijklessen bij de 

Colour Kitchen wordt een combinatie gemaakt tussen werkervaring opdoen en de taal leren. In de lessen leren 

deelnemers de namen van groenten, kruiden en werkinstrumenten kennen. Het is belangrijk dat de deelnemers leren 

over de veiligheid van een restaurant; hoe instrumenten heten maar ook bijvoorbeeld hoe een oven werkt. Tijdens het 

locatiebezoek valt op met hoeveel geduld de docenten verschillende snijtechnieken uitleggen. Ook wordt er geoefend 

met jargon wat belangrijk is in de sector zoals het woord ‘blikopener.’ Tijdens de observatie valt op hoe dit woord 

gedurende de hele les weer terug komt. Ook worden de deelnemers tijdens de les actief bevraagd wat welk apparaat in 

de keuken is dit. “Dit is een fornuis, dit is een snijplank, dit is een appelschiller”.  

 

De keerzijde hiervan is dat volgens uitvoerders bij gebrek aan een (passende) werkervaringsplek de taalbeheersing bij 

een aantal deelnemers stagneert. Bij sommige werkplekken wordt in mindere mate Nederlands gesproken, waardoor 

sommige deelnemers aangeven dat hun taalniveau door hun WEP (nog) niet erg is verbeterd. Uitvoerders zien dat bij 

een deel van de deelnemers het taalniveau blijft hangen rond het A2 taalniveau. Uitvoerders van de logistiek pilot 

verwachten dat de verhoging van het taalniveau met name zal toenemen wanneer deelnemers worden gekoppeld aan 

een werkplek. “Er zit een grens aan hun werk- en denkniveau om te leren uit de boeken. Om echt verder te komen met 

de taal is de praktijk nodig.” (uitvoerder).  

 

Deelnemers groep 1 Taalniveau bij aanvang Taalniveau na 1 jaar 

Logistiek, deelnemer 1 A1/A2 A2 

Logistiek, deelnemer 2 A0/A1 A1 

Logistiek, deelnemer 3 A2 B1 

Logistiek, deelnemer 4 A1/A2 B1 

Logistiek, deelnemer 5 A1/A2 A2/B1 

Logistiek, deelnemer 6 A1/A2 A2/B1 

Horeca, deelnemer 1 A1 A1+/A2- 

Horeca, deelnemer 2 A1+ / A2- A2+ 

Horeca, deelnemer 3 A1 B1- 

Horeca, deelnemer 4 A0 A1+/A2-  

Horeca, deelnemer 5 A1+ A2+ 

Horeca, deelnemer 6 A1+/A2- A2+ 

Horeca, deelnemer 7 A2- B1 

Horeca, deelnemer 8 A0 (schrijven) A1+ A1/ A2- 

Horeca, deelnemer 9 A2 B1+ 

Tabel 2. Voortgang taalniveau van groep 1 

Ervaringen van deelnemers 

“We leren veel woorden in de praktijklessen. Het is wel moeilijk om alle woorden te onthouden. Elke les komen er 

weer zoveel nieuwe woorden bij.”  

“Ik wilde altijd studeren. In Syrië kon dat niet. Ik ben nu heel blij dat ik mag studeren en de taal leer. Ik vind het super 

om met andere mensen Nederlands te praten.”  
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Deelnemers groep 2 Taalniveau bij aanvang Taalniveau meting nov ‘20 

Logistiek, deelnemer 7 A1  

Logistiek, deelnemer 8 A1  

Logistiek, deelnemer 9 A2/B1  

Logistiek, deelnemer 10 A2  

Logistiek, deelnemer 11 A2  

Logistiek, deelnemer 12 A1  

Logistiek, deelnemer 13 A1/A2  

Logistiek, deelnemer 14 A1  

Logistiek, deelnemer 15 A2  

Logistiek, deelnemer 16 A2  

Logistiek, deelnemer 17 A2/B1  

Logistiek, deelnemer 18 A2  

Horeca, deelnemer 10 A2 A2+ 

Horeca, deelnemer 11 A0 A1- 

Horeca, deelnemer 12 A2- A2 

Horeca, deelnemer 13 A2- (schrijven A1+) A2+ 

Horeca, deelnemer 14 A1+ A1+ 

Horeca, deelnemer 15 A1 A1+ 

Horeca, deelnemer 16 A2 A2+ 

Horeca, deelnemer 17 A2- A2+ 

Horeca, deelnemer 18 A1+ A1+ 

Horeca, deelnemer 19 A2- A2+ 

Tabel 3. Voortgang taalniveau van groep 2 
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Deelnemers geven daarnaast aan dat hun taalniveau kan verbeteren als zij meer contact hebben met andere 

Nederlanders. Deelnemers in beide pilots geven aan dat ze buiten de lessen (en stage of werkplek) proberen om de 

taal te oefenen door gesprekken aan te gaan met andere Nederlanders. Door de uitbraak van het coronavirus is het 

echter lastig om buiten de lessen om de taal te oefenen. Verder blijkt uit de gesprekken dat de omstandigheden van de 

lessen tijdens de coronacrisis voor een aantal deelnemers niet bevorderlijk werkt. De combinatie met gezin en thuis 

leren is intensief en digitale lessen worden als vermoeiend ervaren. Ook het gebrek aan perspectief op werk werkt 

demotiverend op het leren van de taal. Tot slot geven betrokkenen aan dat de taallessen in de logistiek pilot soms als te 

vrijblijvend worden gezien en dat er verschillende taaldocenten zijn geweest. Daarnaast benadrukken deelnemers dat 

het niveauverschil in de groep een uitdaging kan zijn. Hoewel het voor de uitvoering van de pilot werkzaam is om de 

pilot in kleine groepen met verschillende (niveaus van) deelnemers uit te voeren, geven deelnemers aan dat zij dit als 

lastig ervaren. Dit zijn factoren die de voortgang van de deelnemers in de weg kan staan en de motivatie van de groep 

kan verminderen. 
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In de logistiek pilot is voor groep 2 het taalniveau nog niet opnieuw gemeten nadat zij in maart ’20 zijn gestart. Wat 

opvalt is dat deze groep in vergelijking tot groep 1 bij aanvang een hoger taalniveau heeft.   

3.3.2 Uitstroom naar mbo-opleiding in horecasector vordert; in logistieksector is hier nauwelijks behoefte aan  

In de horeca pilot zijn er in groep 1 van de 9 deelnemers drie deelnemers naar een mbo 1 opleiding en drie naar een 

mbo 2 opleiding doorgestroomd. Doorstroom naar een mbo-opleiding is niet voor alle deelnemers haalbaar. Daarom is 

er ook een ‘Project op maat’ ingericht, waar ook 3 deelnemers naar zijn doorgestroomd. In 2021 wordt er bij de 

deelnemers in groep 2 nog gekeken of zij willen en kunnen doorstromen naar een mbo 1 of mbo 2 opleiding of een 

project op maat. Naast de mbo-opleiding of het traject op maat project lopen deelnemers ook stage bij de Colour 

Kitchen. De uitvoerder is voornemens om meer werkgevers te vinden waar deelnemers werkervaring op kunnen doen.  

In de logistiek pilot werd er initieel ingezet op het behalen van startkwalificaties en certificaten. Er wordt afhankelijk van 

de behoefte van deelnemers ook door de uitvoerders gestimuleerd om een VCA/heftruck te behalen. In beide groepen 

zijn er in totaal vier deelnemers die hebben geprobeerd om een VCA-certificaat te halen. In december ’20 heeft één van 

deze deelnemers zijn VCA-certificaat gehaald. Eén deelnemer heeft een test gedaan voor het behalen van een 

reachtruck-certificaat. Dat is nog niet gelukt. Er is onder de deelnemers geen behoefte om door te stromen naar een 

mbo-opleiding. Vandaar ook dat uitstroom naar een bbl-opleiding bij de deelnemers niet aan de orde is. Deelnemers in 

de logistiek pilot gaan liever aan het werk dan dat zij een opleiding gaan volgen. Dit kan potentieel van invloed zijn op 

de mate van duurzame uitstroom uit de logistiekpilot5. Dit is een verschil met de deelnemers in de horeca pilot. 

Deelnemers in de logistiek pilot willen graag financieel onafhankelijk worden zodat ze hun gezin en/of familieleden in het 

thuisland of in andere landen kunnen onderhouden. Dit zorgt voor extra druk op de schouders van de deelnemers als 

kostwinnaar.  

 

5 In de nameting is hier aandacht voor. 

Ervaringen van deelnemers: 

“Elke week alleen 2,5 uur praten in de les is voor mij niet voldoende. Ik zou wel meer willen doen. We vragen in de 

lessen steeds wat alles betekent. De lessen zouden ook langer mogen duren. Ik zou graag meer Nederlands praten, 

ook zodat ik straks kan gaan werken. Ik houd van werken. Ik word er niet blij van om alleen thuis te zitten. Het is niet 

goed voor mij. Met corona is dit voor velen een probleem.”  

“Ik sprak voor corona wel vaak af met een vriend van mij die in een garage werkt. Ik hoor hem daar ook in het 

Nederlands praten met klanten, dat helpt. We praten over auto’s en drinken koffie en thee. Soms probeer ik ook in 

centrum in de supermarkt met mensen te praten. Maar door corona is het wel moeilijker om de taal te oefenen.”  

“Voor mij waren digitale lessen niet fijn, ik vind het moeilijker om online les te volgen. Ik had bijvoorbeeld een ziek 

kindje thuis. En er zijn altijd mensen in mijn huis. Iedereen is altijd thuis. Dan is het lastiger om lessen te volgen en 

word ik afgeleid.” (deelnemer). 

 “Ik zeg niet dat we niks hebben geleerd in de taallessen, we hebben nieuwe woorden geleerd, nieuwe zinnen en 

grammatica geleerd. Het leerproces was alleen te langzaam en het doel van de docenten is niet bereikt.” 

(deelnemer). 

“Bij alle drie de trajecten is het taalcomponent doorslaggevend. We proberen dit in de praktijk aan hun te leren” 

(docent). 

“Het is mijn taak om te kijken welk taalniveau haalbaar is. Ik kijk naar welke richting ze kunnen uitstromen. Ik kijk naar 

het maximale wat in een kandidaat zit. Ik kijk wat mogelijk is.” (docent). 
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3.3.3 Deelnemers aan de logistiekpilot stromen mondjesmaat uit naar een betaalde baan 

Van de 24 deelnemers die zijn gestart in de logistiekpilot zijn op moment van schrijven (december 2020) twee 

deelnemers uitgestroomd naar een betaalde fulltime baan. Twee deelnemers hebben een parttime baan terwijl ze nog 

bezig zijn met het traject. Daarnaast hebben acht deelnemers als onderdeel van het traject een werkervaringsplaats 

(WEP). Momenteel heeft een kwart van de deelnemers (zes) die nog in traject zit geen werkcomponent (WEP of een 

betaalde werkplek), waarvan een aantal al de WEP hebben afgerond, maar geen betaalde baan hebben gevonden.  

In de horeca pilot is het tijdens het schrijven van deze rapportage nog te vroeg om uitstroom naar betaald werk te 

verwachten. Het traject heeft immers een looptijd van 2 jaar. De deelnemers in groep 2 zijn sinds juni 2020 gestart met 

het traject en zitten nog niet in de fase van het traject dat zij werkervaring opdoen bij een leerwerkplek of uitgeplaatst 

kunnen worden naar een betaalde baan. Ook voor deelnemers uit groep 1 is nog niet te verwachten dat zij al 

doorstromen naar betaald werk. Dit is te verwachten als zij het traject uitstromen (oktober ’21). Wel lopen alle 9 

deelnemers in groep 1 stage in de Colour Kitchen en volgen zij een mbo-opleiding, zoals toegelicht in paragraaf 3.3.2. 

Eén deelnemer in de horeca pilot heeft voortijdig het traject gestopt om in een pizzeria te gaan werken.  

 
Pilot Start-

moment 
Start 

aantal 
deel-

nemers  

Totaal aantal 
deelnemers 

Opleiding 
& stage 

WEP Betaald werk Uitval In traject 
zonder 

werk-
component 

Horeca groep 1 Okt-19 11 9 9  16 1 (medisch)  

Horeca groep 2 Jun-20 10 10      

Logistiek groep 1 Nov-19 8 6  4 1 (pt) 1 (ft)7 1 (motivatie) 1 

Logistiek groep 2 Mrt- 20 16 10  4 1 (pt) 1 (ft)8 5 (medisch en 
motivatie) 

5 

Tabel 4. Status opleiding/WEP/werk van deelnemers horeca en logistiek pilot in december 2020 

De uitvoerders in de logistiek pilot geven aan dat de cijfers voor uitstroom naar werk op dit moment nog mager zijn. Het 

blijkt lastiger voor de uitvoerder en de gemeente om passende WEP te vinden. De verwachting was dat de meeste 

deelnemers bij een paar grotere werkgevers ondergebracht konden worden. In de praktijk blijkt dit moeilijker te zijn dan 

verwacht. Ook geven de uitvoerders in de logistiek pilot aan dat sommige deelnemers eerder aan de slag zouden willen 

gaan bij een tijdelijke baan. Deze deelnemers hebben geen interesse hebben om eerst het traject af te maken of een 

opleiding te starten zodat ze vervolgens op een hoger werkniveau kunnen doorstromen. De pilot is er op gericht om 

 

6 Deelnemer is uitgestroomd. 

7 Deelnemer is uitgestroomd. 

8 Deelnemer is uitgestroomd. 

Ervaringen van deelnemers in de logistiek pilot:  

“We zitten al een jaar in dit traject en tot nu toe heeft er niemand werk gekregen. Dus dat betekent dat het traject helemaal 

niet werkt en de doelen niet worden bereikt”.   

“Je kan deelnemers niet dwingen om werk te doen dat enkel is gerelateerd is aan de wensen van de gemeente. Op deze 

manier stroomt niemand door naar werk en is het traject niet positief voor deelnemers.” 

“We zien dat andere deelnemers in het traject zo’n 3 tot 6 maanden in het magazijn werken. Ze worden geplaatst van het 

ene in het andere magazijn. Maar ze hebben nog steeds geen contract”. 

“Wij willen werken en kunnen werken. Een uitkering is voor mensen die niet kunnen werken. Ik wil dat niet. Ik heb het 

traject doorlopen en ik heb een proeftijdplek gehad bij een bedrijf. Aan het einde van het contract van 2 weken zeiden ze 

‘We gaan dit traject niet verlengen’. Bij deze werkgever mocht ik alleen maar afval verzamelen. Ik heb niets geleerd van 

die werkplek, dat is jammer. Het was geen eerlijk contract met de werkgever. Het moet bespreekbaar zijn wat werkt en wat 

mogelijk is”.  
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deelnemers te laten doorstromen naar werk waar ze de beheersing van de Nederlandse taal kunnen verbeteren, zij 

kennis opdoen van de Nederlandse werkcultuur en bagage krijgen om later zelfstandig aan de slag te kunnen op de 

arbeidsmarkt. De andere kant van de medaille is dat sommige deelnemers in de logistiek pilot hun teleurstelling 

uitdrukken dat er enkel werkplekken beschikbaar zijn waar zij in proeftijd kunnen werken. Deelnemers bij de logistiek 

pilot geven aan teleurgesteld te zijn als ze na een WEP geen contract krijgen. Ook zijn er deelnemers die willen 

doorstromen naar een baan buiten de logistiek. 

3.4 Route naar volwaardig burgerschap door ontwikkeling van zelfvertrouwen, sociaal netwerk, vakinhoudelijke 

kennis en kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt en cultuur 

Naast individueel meetbare resultaten van deelnemers, noemen betrokkenen ook andere resultaten van de pilot. 

Betrokkenen zien vooruitgang van deelnemers op de volgende gebieden: taal, groepsgevoel en sociaal netwerk, 

zelfvertrouwen, vakinhoudelijke kennis en kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt en cultuur. Deze resultaten 

beschrijven we in deze paragraaf.  

3.4.1 Meer zelfvertrouwen en zelfstandigheid door oefenen met de taal en (zelfstandig) werken in de praktijk 

In de tussenrapportage rapporteerden we al dat het oefenen in praktijksituaties ervoor zorgt dat deelnemers vertrouwen 

krijgen in hun eigen kunnen, vooral in omgang met Nederlanders in een Nederlandse werkcontext. De drempel om 

Nederlands te spreken wordt hierdoor lager. Het zelfvertrouwen groeit en mensen worden mondiger. Docenten leggen 

uit dat, doordat deelnemers voelen dat ze de taal beter beheersen, ze ook vertrouwen krijgen dat ze zich buiten de 

lessen, ‘in het normale leven’, kunnen redden. 

In interviews wordt benoemd dat door toename van het zelfvertrouwen deelnemers van de horeca pilot zelfstandiger 

worden. Zo zijn zij bij het uitvoeren van opdrachten tijdens de praktijklessen niet bang om nieuwe recepten te maken of 

nieuwe dingen te leren. In de logistiek pilot probeert de uitvoerder deelnemers meer zelfvertrouwen op het werk te 

geven door de eerste dag een dagdeel met de deelnemers mee te doen.  

 

Door meer zelfvertrouwen is er bij deelnemers ook ontwikkeling op andere leefdomeinen te zien. Zo gaan deelnemers 

bijvoorbeeld zelfstandig naar de huisarts of spreken ze af met buren. Uitvoerders zijn erg te spreken over het traject: 

“Wij denken dat we hen iets meegeven voor de rest van hun leven. Ze kunnen dit ook op andere domeinen toepassen. 

We zien dat mensen veel zelfstandiger worden. Dat gaat ook door in digitale vaardigheden, gezondheidsvaardigheden. 

Dat is veel meer winst dan alleen uitkeringswinst.” Een uitvoerder legt uit dat de groepen uit de horeca pilot (in 

vergelijking met andere groepen statushouders in andere taal en werkprogramma’s) meer initiatief tonen. Ze zijn meer 

in contact met de organisatie en met elkaar. Dit is ook positief voor maatschappelijke organisaties en de gemeente die 

als taak hebben de doelgroep te ondersteunen. Door toegenomen zelfstandigheid, gezondheidsvaardigheden en 

digitale vaardigen van de deelnemers zullen zij wellicht minder ondersteuning nodig hebben, nu en in de toekomst. Dit 

“De kennismakingsdag geeft de kandidaten meer zelfvertrouwen op een eerste dag. En daarnaast is het voor mij 

hierdoor makkelijker om contact met de werkgevers te onderhouden”. (uitvoerder). 

“Ze gaan zelf aan de slag in de keuken. Maar daar buiten maken ze ook zelf afspraken. Ze zijn niet afhankelijk van 

een persoon bij VluchtelingenWerk om iemand te bellen. Ze hebben geen houding van: ‘die doet het wel,’ dat is erg 

positief om te zien!” (uitvoerder). 

“Zodra ze hun kokspak aan doen zie je dat de dames de keuken overnemen. Mooi om te zien hoe ze taken verdelen. 

Ze hebben grote stappen gemaakt, vorig jaar was men nog meer schuchter.” (gemeente). 

“Ik zie veel veranderen in het gezicht van de mensen. De mensen voelen dat ze goed bezig zijn voor hun toekomst. 

Ze stralen dat uit, ze zijn positief.” (verbinder, gemeente). 
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kan bijvoorbeeld schelen in het wmo-budget van de gemeente; en in inzet van sociale partners, zoals 

VluchtelingenWERK. Door de huidige status van de pilot, is het te vroeg om hier conclusies over te trekken of dit te 

kwantificeren.  
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Beschrijving van enkele casussen met betrekking tot verhoging zelfvertrouwen in horeca pilot: 

“Eén deelnemer was voor het traject erg onzeker. Nu merk ik dat ze positiever en meer open is. Bij een bijeenkomst met 

het college B&W kwam de deelnemer zichzelf voorstellen aan de wethouder. Door dit programma hebben mensen een 

ander gezicht om te kijken naar de toekomst. Deelnemers worden zelfstandiger van dit programma. Het verbreedt hun 

beeld en ze zien meer mogelijkheden.” (gemeente). 

“De deelnemer was eerst heel bang, haar man bracht haar overal naar toe. Nu doet ze alles zelf. Zo vertelde ze laatst 

trots dat ze zelf naar de dokter was gegaan.” (uitvoerder). 

“Er is een deelnemer met 3 kleine kinderen. Vroeger had ze altijd een contactpersoon die veel regelde. Nu pakt ze ook 

dingen zelfstandig op. Zo had ze zelfstandig de buurman ingeschakeld of hij haar kinderen van school kon halen zodat 

ze zelf ergens naartoe kon gaan voor werk. Het loopt nog niet altijd soepel, maar ze zet wel zelfstandig de eerste 

stappen in de goede richting.” (uitvoerder). 

“Deze deelnemer durfde vroeger niet zelf met de bus te gaan. Nu durft ze zelf dingen te ondernemen. Ze weet nu dat 

het niet uitmaakt als je taalniveau nog niet zo hoog is. Het is niet erg om fouten te maken. Deze deelnemer ging ook 

mee naar een festivalbezoek en bloeide helemaal op. Dit zijn kleine dingen, maar zijn erg waardevol voor de 

ontwikkeling van de deelnemers.” (uitvoerder). 

3.4.2 Stage- en werkplekken dragen bij aan meer sociale contacten en groepsgevoel bij horeca pilot is groot 

Bij de horeca pilot zorgt onderdeel zijn van een groep voor een sociaal netwerk. Dit maakt ook dat deelnemers tijdens 

corona blijven deelnemen aan onlinelessen en dat verzuim laag is. Door het groepsgevoel onder deelnemers, groeit de 

motivatie en betrokkenheid. Het groepsgevoel in de horeca pilot is volgens betrokkenen ontstaan doordat de 

deelnemers in een korte periode veel activiteiten binnen en buiten de lessen hebben ondernomen, zoals een bezoek 

aan de Tweede Kamer en de Sligro. Door samenwerking te stimuleren en confrontaties niet uit de weg te gaan wordt er 

geleerd samen te werken. Tijdens het locatiebezoek valt op dat de sociale betrokkenheid groot is en dat de deelnemers 

makkelijk met elkaar en hun andere collega’s contact leggen. Bij de logistiek pilot ervaren de deelnemers een sociaal 

netwerk niet of in mindere mate. 

In beide pilots werken de deelnemers via een stageplek of een WEP samen met Nederlanders. Respondenten geven 

aan dat deze sociale interactie waardevol is voor de verdere ontwikkeling van de deelnemers. De 

werk(ervarings)plekken zorgen voor meer sociale contacten en connecties voor de deelnemers. Werkgevers vertellen 

echter ook dat het voor deelnemers niet altijd makkelijk is om gelijk hun weg te vinden op de werkvloer. Werkgevers 

zien het belang van sociale contacten tussen de deelnemers en op de werkvloer. Een werkgever legt uit dat hij ziet dat 

deelnemers in zijn bedrijf vaak nog apart pauze nemen en er nog niet veel contact is met andere medewerkers. 

Aangezien de deelnemers nog niet lang in het bedrijf zitten, verwacht de manager dat dit sociale contact met anderen 

nog wel zal komen. Ook bij andere bedrijven wordt aangegeven dat deelnemers het in het begin van de plaatsing vaak 

nog lastig vinden om contact te zoeken met andere medewerkers.  
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“Je ziet dat ze ontwikkelen, ze trekken zich aan elkaar op.” (uitvoerder).  

“Eén deelnemer ging tijdelijk met verlof. Ze kon niet wachten om weer te beginnen omdat de sfeer in de groep zo goed 

is.” (gemeente).  

“Ik heb lessen met mensen uit verschillende landen. Ik houd daarvan! Ik ben blij met al die vrienden die ik heb gemaakt 

door de pilot. Niet uit één land, maar ze komen uit heel veel landen.” (deelnemer). 

“Sociale contacten op het werk zijn belangrijk. We hebben daarom nu specifiek een vacature gemaakt zodat de 

deelnemer altijd tijdens het werken ook contact kan hebben met andere werknemers.” (werkgever). 
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3.4.3 Verbetering kennismogelijkheden op de Nederlandse arbeidsmarkt en meer vakinhoudelijke kennis 

Door het programma doen de deelnemers kennis op van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dankzij de pilot krijgen 

deelnemers een realistisch beeld van type functies die mogelijk zijn in de horeca. Deelnemers krijgen door het 

programma ook een beter beeld van functies die hen wel of niet aanspreken. Dit komt ook in de gesprekken met de 

deelnemers naar voren. Uitvoerders geven aan dat het voor deelnemers in de logistiek pilot lastiger is om een beeld te 

vormen bij werken in de logistiek. Omdat de logistiek een brede sector is waarin de verschillende mogelijkheden 

onduidelijk zijn.  

 

“Door de lessen krijgen deelnemers meer vertrouwen in hun toekomst. Ze leren welke vaardigheden ze nodig hebben 

en leren hun niveau kennen. Ze weten dan ook meer wat er mogelijk is. Bijvoorbeeld of ze als assistent-kok aan de slag 

willen of dat ze misschien wel meer willen.” (gemeente).  

Deelnemers leren door de praktijklessen en stage bij de horeca pilot en werk(ervaringsplekken) bij de logistiek pilot 

vakinhoudelijke kennis die nodig is om te werken in de horeca of de logistiek. Tijdens de locatiebezoeken bij de horeca 

pilot vertellen deelnemers trots hoe zij op verschillende manieren leren snijden en dat de woorden uit de taalles zoals 

raspen, persen en maatbeker ook weer terugkomen in de praktijklessen. Deelnemers zijn ook trots als het lukt om een 

gerecht te maken: 

Op de werk(ervaringsplekken) leren deelnemers voornamelijk taakgerichte werkzaamheden, zoals orderpikken of 

magazijnwerk. Het is voor de deelnemers met een nog beperkt Nederlands taalniveau (dus het merendeel) echter lastig 

om ook andere taken op te pakken en te leren hoe te werken met systemen en technologie. Werkgevers leggen uit dat 

er geduld nodig is voordat deelnemers meer vakinhoudelijke kennis in het werk opdoen. “Het is niet dat deelnemers niet 

willen, maar ze hebben extra tijd nodig om de handelingen te begrijpen,” aldus een werkgever. Een werkgever in de 

logistiek legt uit dat er in zijn organisatie veel gebeurt in één fabriekshal. Dat kan overweldigend zijn voor de 

deelnemers. Er is daarom voldoende tijd nodig dat de deelnemers kunnen wennen. Hier is zeker begrip voor en de 

verwachtingen en begeleiding vanuit de werkgever is hierop ingericht.  

  

“Laatst heb ik voor een grote groep mensen vanuit de gemeente eten gekookt. Dat was het allerleukste wat ik heb 

gedaan. Een van de gasten vroeg: ‘Wie heeft dit eten gemaakt, dit is echt heel lekker!?’ Ik kreeg een groot compliment 

en hij vond het eten fantastisch! Iedereen at hun eten op!” (deelnemer horeca pilot).  

“Het is jammer dat ik op school bijna geen woordenschat krijg geleerd die te maken heeft met mijn vakgebied.” 

(deelnemer logistiek pilot). 
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Ervaringen van werkgevers 

“Omdat deelnemers vanuit het programma maar 2 à 3 dagen per week rondlopen op de werkplek duurt het minstens 

een maand tot zij het werk in de vingers krijgen. Dit is relatief langer dan andere medewerkers met een afstand tot de 

arbeidsmarkt.” 

 “We waren tevreden over deze deelnemer. Hij kon orders verzamelen, goed pallets opstapelen en kon zelf van de 

paklijst herleiden wat hij moest doen. Hij kon de Nederlandse taal aardig lezen en zelf de vertaalslag maken wat er 

fysiek moest gebeuren. Dit is belangrijk bij ons werk. Hij liet zien dat hij geïntegreerd was. Als hij iets niet snapte vroeg 

hij ook het aan anderen. Deze houding is nodig bij medewerkers.”  

“Deelnemers hoeven echt niet foutloos te lezen en te schrijven. Ze moeten vooral overweg kunnen met werkinstructies 

en in pauzes zich met sociale interacties kunnen vinden. Het is wel fijn als de deelnemer snijtechnieken en 

hygiëneregels kent. Maar je leert ook nog veel in de praktijk als je aan de slag gaat bij een werkgever.”  
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3.4.4 Digitale vaardigheden en kennis van werknemersvaardigheden en werkcultuur in Nederland nemen toe 

Deelnemers krijgen door het programma meer kennis van de Nederlandse werkvloer. Zowel werkgevers als 

praktijkdocenten spreken de deelnemers aan over op tijd komen, kledingvoorschriften, contact met collega’s en contact 

met klanten. 

 

In de lessen in de horeca pilot oefenen deelnemers gesprekken met klanten en leert men af te rekenen en de 

hoeveelheid en benodigde ingrediënten voor een recept. De deelnemers leren ook van andere Nederlanders op de 

werkvloer:

Tot slot, in beide pilots heeft de uitbraak van het coronavirus ervoor gezorgd dat de digitale vaardigheden van de 

deelnemers verder zijn ontwikkeld. Tijdens de taallessen leren de deelnemers om berichten en e-mails op te stellen 

naar de werkgever. Zowel in de horeca als de logistiek pilot zijn veiligheid en hygiëne belangrijke thema’s. Deze komen 

zowel terug tijdens de lessen als in de begeleiding vanuit de stage- of de werkplek.  

3.5 Reflectie op de resultaten van de aanpak na een jaar in uitvoering 

Het is in deze fase van de pilot nog te vroeg om definitieve uitspraken te kunnen doen over de doeltreffendheid en 

effectiviteit op de lange termijn van de aanpak. De trajecten zijn immers nog in volle gang. Zowel het horeca- als het 

logistiektraject zijn op het moment van schrijven ruim een jaar in uitvoering. Op basis van de beoogde en behaalde 

resultaten trekken we een aantal tussentijdse conclusies over de doeltreffendheid van de aanpak. Het is goed om de 

voorlopige resultaten van de aanpak in het licht te zien van eerder onderzoek naar re-integratiemaatregelen. Uit eerder 

onderzoek komt naar voren dat voor mensen in de bijstand arbeidsbemiddeling/directe baanmatching een van de meest 

effectieve re-integratiemaatregelen is.9 10 Taalbeheersing is voor de doelgroep een belangrijke factor in het niet vinden 

van werk en warme introductie/matching kunnen helpen.11 Dit wordt ook bevestigd in deze pilot. 

 

 

9 Bolhaar, J.; Ketel, N.; & Van der Klaauw, B. 2020. Effectiviteit van re-integratieinstrumenten voor 

bijstandsgerechtigden met een migratieachtergrond in Amsterdam. 

10 SEO. 2019 Langetermijneffecten re-integratie. 

11 Significant Public. 2020. De weg naar werk. 

Ervaringen van werkgevers 

“De deelnemer snapt nu dat hij een spijkerbroek aan moet naar werk en dat een jogging broek niet representatief is. 

Om dit uit te kunnen leggen, heb je wel echt de basis van de Nederlandse taal nodig is. Naast de taal zijn ook 

werknemersvaardigheden belangrijk. De vraag is of je ‘dé Nederlandse werkcultuur’ echt kan leren. Het is een 

kwestie van ervaren of je het iets vindt en of het bij je past om op deze manier met elkaar om te gaan. Dat moet je 

ervaren. Iedereen is anders, dit kan je niet aan iemand opdringen.”  

“In Nederland spreekt men elke dag met elkaar even over koetjes en kalfjes, en over het weer. In andere culturen 

zijn ze dit minder gewend. Dit beïnvloedt wel of iemand aansluiting vindt op de werkvloer.”  

“Er werken hier verschillende groepen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We integreren de deelnemers van de 

pilot met mensen die vanuit andere groepen bij onze organisatie werken. Wij vinden het belangrijk dat statushouders 

ook leren van Nederlandse jongens en meiden en niet alleen met elkaar werken.” (docent). 
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3.5.1 Beide pilots zijn niet alleen gericht op werk, juist op volwaardig burgerschap 

Beide pilots hebben diverse groepen met uiteenlopende achtergronden en ervaringen. Beide pilots zijn gericht op 

duurzame uitstroom en een verhoging van het taalniveau. Bij een overgrote meerderheid van de deelnemers is 

vooruitgang van het taalniveau zichtbaar. Wel valt de uitstroom naar betaald werk nog tegen. De pilot is echter meer 

dan een route naar werk. Vanwege de ontwikkeling op diverse leefgebieden (dagbesteding, gezondheid, sociale 

contacten, dagbesteding, contact instanties) is het zeker ook een route naar volwaardig burgerschap. Door het 

programma vergroten deelnemers hun sociale netwerk, kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt en cultuur. Ook 

vergaren ze meer vakinhoudelijke kennis van de logistiek of horecasector. Door de uitbraak van het coronavirus werden 

deelnemers genoodzaakt een periode online onderwijs te volgen. Hierdoor zijn hun digitale vaardigheden met grote 

stappen verbeterd. De praktijkgerichte lessen en werk(ervarings)plekken maken dat deelnemers meer kennis opdoen 

van werknemersvaardigheden en de werkcultuur in Nederland.  

3.5.2 Horeca pilot: doorstroom naar mbo-opleiding vraagt maatwerk 

In de horeca pilot wordt sterk ingezet op het behalen van een diploma. Doel hiervan is dat deelnemers na de opleiding 

makkelijker werk vinden. Zes van de 19 deelnemers zijn doorgestroomd naar een mbo-opleiding. Drie deelnemers 

volgen een traject op maat. De 10 deelnemers in groep 2 zullen afhankelijk van hun profiel en groeirichting in 2021 

doorstromen naar een mbo-opleiding of traject op maat. Gelet op de doorstroom naar opleiding lijkt de aanpak 

doeltreffend te zijn. Wel is het belangrijk te vermelden dat er nog geen sprake is van uitstroom naar werk. Dit moet 

blijken in de nameting in het najaar van 2021.  

3.5.3 Logistiek pilot: uitstroom naar (betaald) werk en opleiding valt tegen 

Deelnemers stromen in de logistiek pilot slechts mondjesmaat door naar een betaalde baan. Slechts 2 deelnemers 

hebben bij afronding van het traject een fulltime baan en twee een parttime baan. Deelnemers blijken na een 

werkervaringsplek nauwelijks door te stromen naar een betaalde baan. Dit resultaat valt tegen afgezet tegen de 

verwachting die de uitvoerders vooraf hadden. Uiteraard is de coronacrisis hier deels debet aan. Door de uitbraak van 

het coronavirus was plaatsing bij werkgevers lastig, en daarmee ook het maken van de combinatie tussen taal, werk en 

cultuur. Dit heeft geleid tot diverse geleerde lessen die nu in de praktijk worden gebracht en mogelijk voor volgende 

groepen de aanpak, en daarmee ook de effectiviteit, verbeteren. De trajecten in de logistiek pilot zijn tot 1 april 2021 

verlengd omdat de resultaten nog tegenvallen. 

 

Ten aanzien van de ambities op het vlak van de opleiding blijkt dat slecht één deelnemer een VCA-certificaat heeft 

behaald. Er is onder de deelnemers verder geen behoefte om door te stromen naar een bbl-opleiding. De deelnemers 

gaan liever aan het werk dan dat zij een opleiding gaan volgen. Ook dit is niet naar verwachting van de uitvoerders aan 

de start van de pilot.  
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Ik zou graag weer aan de slag gaan als 
magazijnmedewerker, maar chauffeur worden 
lijkt mij ook een mooie baan. Ik ben bezig om 
een heftruckbewijs te halen. In de lessen vind ik 
vooral het praten met elkaar leuk. Het is fijn dat 
de lessen weer fysiek zijn; digitale lessen 
vanwege corona vond ik minder prettig.  

 
Mijn favoriete Nederlandse woord is: ‘Boerderij’.  
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4 Weten wat werkt in de pilot 

Met deze evaluatie proberen wij een licht te schijnen op de werking van de pilot Leren en Werken. Weten wat werkt (en 

evidence based policymaking) helpt bij de verbetering en doorontwikkeling van de begeleiding naar werk. In dit 

hoofdstuk schetsen we de werkzame elementen die bij de evaluatie van de pilot tot op heden naar boven komen. In de 

bespreking hiervan volgen we het proces waar de pilot in voortgaat, uitgesplitst naar vier fases zoals weergegeven in 

figuur 2. De werkzame elementen in deze rapportage gelden aanvullend op de geschetste succesfactoren uit de 

voorgaande tussenrapportage.12 Omdat er geen nieuwe ervaringen zijn opgedaan met de opstart en voorbereiding van 

de pilot komt dit onderdeel niet (opnieuw) aan bod.  

 

Figuur 2. Werkzame elementen in het pilotproces 

4.1 Investeren in werving en selectie aan de voorkant voorkomt problemen aan de achterkant  

Het gaat in de pilot om kostbare langlopende trajecten, vandaar is een optimale werving en selectie van deelnemers 

van groot belang. Het is hierbij nodig om tijdig de juiste personen (binnen de gemeente, en bij de uitvoerder) te 

betrekken. Daarnaast is er zicht nodig op minimale (en maximale) toetredingscriteria. Aanvullend leert voortschrijdend 

inzicht dat motivatie van deelnemers nodig is, en verplichting niet bevorderend is voor de effectiviteit van het traject.  

4.1.1 Begin op tijd met de werving en selectie van deelnemers en zoek aansluiting bij de juiste medewerker(s) 

Om tot een optimale werving en selectie te komen is het belangrijk om op tijd te beginnen. Het kost tijd om de juiste 

deelnemers voor een traject te selecteren. Dit begint bij het zoeken van aansluiting bij de juiste mensen binnen de 

gemeente/bij de uitvoerder. Bij de pilot Leren en Werken geven de betrokkenen aan dat aanmeldingen voor de pilot in 

eerste instantie achterbleven en er last minute deelnemers vanuit Sagènn Taal & Ondersteuning benaderd moesten 

worden, dit helpt niet om tot een grondige selectie van deelnemers te komen. Het is belangrijk gebleken om ook 

werkmatchers (op tijd) in dit proces te betrekken, als uitvoerder. In een grote organisatie als de gemeente Utrecht bleek 

dit een uitdaging, onder meer doordat de pilot projectmatig is opgezet, en slechts een radertje is in de grote machine. 

 

12 Significant Public. 2020. Door cocreatie Integraal begeleiden naar werk bij lage taalbeheersing is een continu 

leerproces. 
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Zo werkt incidentele werving (tweemaal 10-15 personen) niet mee aan het ‘tussen de oren krijgen’ van de pilot bij de 

werkmatchers. Werving en selectie vindt daarnaast plaats aan het begin van een samenwerking/traject tussen 

uitvoerder en gemeente. In deze fase is het voor uitvoerders prettig om hierover één contactpersoon te hebben bij de 

gemeente. De afdeling met werkmatchers is voor andere partijen vaak groot en onoverzichtelijk.  

4.1.2 Bepaal de toetredingscriteria voor een traject en leer deelnemers kennen tijdens selectie  

Een intensief traject inzetten voor iemand voor wie het traject niet bedoeld is, is zonde van tijd, geld en energie. Om 

deze reden is het belangrijk om duidelijk vast te stellen welke minimale en maximale toetredingsvoorwaarden en 

randvoorwaarden benodigd zijn voor de pilot. Het kan helpen om bijvoorbeeld een duidelijke checklist te hebben met de 

kenmerken die benodigd zijn voor deelname aan een traject. Minimale toetredingsvoorwaarden gaan bijvoorbeeld over 

dat het voor iemand fysiek mogelijk moet zijn om het werk uit te kunnen voeren; of dat de leerbaarheid van iemand 

voldoende is om aan de slag te kunnen. Ook het taalniveau valt hieronder. Daarnaast is het belangrijk zicht te hebben 

op geldende randvoorwaarden en om genoeg tijd te nemen om deze te regelen. Denk hierbij aan kinderopvang en 

regelingen omtrent vervoerskosten. Dit kan ook gaan om praktische benodigdheden.13 Naast minimale criteria, zijn er 

ook maximale criteria passend. Deze pilot is gericht op mensen die een zekere afstand tot de arbeidsmarkt hebben, en 

de selectie moet daar dus ook op gericht zijn. “Het is niet de bedoeling om de deelnemers nog scherper te selecteren 

op beschikbaarheid, competenties, dan kan ik net zo goed een vacature starten.” (projectleider Utrecht). 

Om goed te kunnen selecteren op de toetredingscriteria is het belangrijk om potentiële deelnemers goed te leren 

kennen. Dit kost een zekere investering, maar wees wat dit betreft niet penny wise, pound foulish. Op de lange termijn 

is een juiste selectie volgens betrokkenen van groot belang voor een effectieve toepassing van de pilot. In een van de 

nieuwe pilots14 is ter waarborging hiervan bijvoorbeeld vroeg in het traject een ‘go/no-go’ moment ingebouwd.15 Op deze 

manier kan vroeg in het traject vastgesteld worden of er inderdaad sprake is van een juiste match, voor beide partijen. 

4.1.3 Verplichting werkt niet, motivatie (en motiveren) is de sleutel tot succes 

Een traject werkt het best wanneer deelnemers hier gemotiveerd voor zijn. Dit klinkt als een open deur, maar inspelen 

op deze motivatie is een belangrijk werkzaam element voor een effectief traject. Gemeenten zijn bij arbeidstoeleiding 

van bijstandsgerechtigden soms geneigd om druk uit te oefenen op werkzoekenden (men moet immers participeren 

naar vermogen, zoals de Participatiewet voorschrijft). Maar het is belangrijk te beseffen dat dit type (langdurige 

scholingstrajecten) beperkt werkt wanneer deelnemers hier niet gemotiveerd voor zijn. Een meer cultuur sensitieve 

manier van gespreksvoering kan helpen om de motivatie van deelnemers (uitvoeriger) te bespreken. Om deelnemers 

meer te motiveren helpt het bijvoorbeeld om bij de werving en selectie (meer) aandacht te hebben voor de 

communicatie over het traject voor het resultaat wat het traject iemand individueel kan opleveren, en daarbij het belang 

duidelijk te maken van nu investeren om later te oogsten.  

Waar de deelnemers in beide trajecten aan de start gemotiveerd waren voor de trajecten, bleek dat met name in het 

traject in de logistieksector de motivatie met de tijd afnam, door het uitblijven van werkervaringsplekken/doordat men 

onbetaalde werkervaring moest opdoen. Door bij de werving en selectie duidelijk stil te staan bij de verschillende 

onderdelen van het traject (zoals een onbetaalde stage of werkervaringsplaats) is voor deelnemers duidelijk waar zij 

aan deelnemen. Dit kan het nut en de noodzaak van onderdelen verduidelijken en motivatieverlies tijdens het traject 

tegengaan. 

 

13 Zo geldt voor een nieuwe pilot in de (thuis)zorg dat deelnemers moeten kunnen fietsen. 

14 Zie ook de tekstbox op pagina 18. 

15 In dit traject doet men ook gelijk praktijkervaring op; en geldt dit moment reeds na een aantal weken. 
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4.2 Integraliteit tussen taal, cultuur en praktijk als recept voor vooruitgang 

Nu de pilot een jaar in uitvoering is, is er ruimte om alle pilotonderdelen onder de loep te nemen. De gemeente Utrecht 

heeft een integraal traject opgezet, dat tegelijkertijd bestaat uit verschillende onderdelen. Door taal te combineren met 

de praktijk gaat vooruitgang sneller volgens betrokkenen. Ook lijkt er zeker behoefte te bestaan voor de 

cultuurtrainingen, al zijn deze nog beperkt uitgevoerd. Praktijklessen vragen om een zorgvuldige invulling en goede 

begeleiding.  

4.2.1 Taal is van groot belang en door dit te combineren met praktijk gaat vooruitgang sneller en gericht 

De pilot is gericht op mensen met een beperkte beheersing van de Nederlandse taal. Taallessen zijn dan ook een 

belangrijk onderdeel van het traject dat deelnemers doorlopen. Tegelijkertijd is dit een grote uitdaging, veel deelnemers 

zijn al ouder en hebben in het land van herkomst enkel (of niet) de basisschool afgemaakt. Het leren van specifieke 

‘werktaal’ en de combinatie met de praktijk maakt dat deelnemers sneller vooruitgaan volgens betrokkenen.  

Uit de ervaringen met de pilot blijkt dat de beheersing van de Nederlandse taal op de werkvloer van groot belang is voor 

de uitvoering van werkbeheersing. Hierbij gaat het zowel om taalbeheersing gericht op ‘werken in het algemeen’ (denk 

aan ziekmelden/dienst ruilen en dergelijke) als om taalbeheersing gericht op ‘werkzaamheden in een specifieke sector’ 

(denk aan kookgerei, braden en bakken of magazijntermen zoals duwen, trekken en laden). Door de keuze voor 

specifieke sectoren kan gericht(er) taalles gegeven worden. Door de taal daarnaast te combineren met de praktijk kan 

het leren van een taal sneller gaan. Deelnemers zien door het gelijktijdig opdoen van praktijkervaring ook nut en 

noodzaak hiervan meer in, en door taal en praktijkervaring te combineren is er meer herhaling en oefening. Dit werkt 

vooruitgang volgens betrokkenen en deelnemers in de hand. Daarnaast draagt de intensiteit van het programma zo bij 

aan effectief leren. Doordat deelnemers veel taal- en praktijkles krijgen ontstaat er een intensief programma. Ook dit 

draagt bij aan het leren van de taal, hetgeen deelnemers weer motiveert om door te leren. 

“Je kan niet iemand dwingen om werk te doen dat enkel is gerelateerd is aan de wensen van de gemeente. Op deze 

manier gaat niemand door en is het traject niet positief voor deelnemers.” (deelnemer logistiek pilot). 

“De westerse manier van het uitvragen van passie en ambitie past niet bij deze doelgroep. En ja is niet altijd ja.  

Er is in het werving- en selectieproces meer aandacht nodig voor hiërarchie en senioriteit.” (cultuurtrainer logistiek 

pilot). 

“Deelnemers weten vaak niet wat zij zich bij een traject moeten voorstellen. Dat wil niet zeggen dat er geen mensen 

zijn die dit wel kunnen en leuk vinden. De vraag is daarbij hoe je boven tafel krijgt dat ze de juiste kwaliteiten voor de 

baan hebben.” (gemeente). 

“Vooruitgaan in de Nederlandse taal is belangrijk. Het is heel belangrijk om beter te worden om te kunnen communiceren 

op het werk. Ik heb geleerd goede zinnen te maken en werkwoorden te gebruiken.” (deelnemer). 

“We zijn niet meer zo jong, zelfde woord heel vaak herhalen om niet te vergeten.” (deelnemer). 

“In de praktijkles leer ik echt wat ik moet doen. Zo leer ik verschillende manieren om te snijden. In de taalles leer ik ook 

woorden voor in de keuken. Bijvoorbeeld raspen, persen, maatbeker, kookwekker.” (deelnemer). 

 “Er was bijvoorbeeld een deelnemer die al jaren bezig was met het leren van de taal. Maar, pas toen hij bij ons op de 

werkvloer moest hij echt gaan oefenen met de Nederlandse taal. Deelnemers voelen dat ze de taal aan het leren zijn, 

deze motivatie is minder wanneer je het rustig aan doet.” (uitvoerder). 
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4.2.2 Nut en noodzaak van cultuurtraining wordt breed gedeeld door werkgevers en uitvoerders 

De cultuurtrainingen16 komen volgens betrokkenen tegemoet aan een behoefte. In de cultuurtrainingen worden 

deelnemers onderwezen in de Nederlandse cultuur en wijze van omgang; werkgevers en praktijkbegeleiders krijgen 

daarentegen training in de cultuur(verschillen) van deelnemers. De trainingen zorgen zo voor wederzijds begrip. Hoewel 

er beperkte ervaring is opgedaan met de trainingen, worden nut en de noodzaak breed gedeeld door met name 

werkgevers en uitvoerders. Uitvoerders en werkgevers noemen deze trainingen expliciet als een werkzaam element van 

de aanpak. Zij krijgen hiermee meer oog voor (oorzaken voor) verschillen. Dit helpt bij de begeleiding van deelnemers. 

Om een cultuurtraining voor werkgevers te laten slagen moet je het werkgevers makkelijk maken. Zo moet de training 

niet te lang zijn (werkgevers hebben weinig tijd en er is een voorkeur voor liever één dan twee sessies). De training is 

daarnaast het moment om werkgevers aan te geven dat de medewerkers ook iets meebrengen naar het bedrijf.  

In de horecasector zijn betrokkenen erg positief over deze trainingen. Zo gaf een praktijkbegeleider aan dat hiermee 

opeens veel duidelijker werd welke historie de doelgroep (met name statushouders) met zich meebracht en welke 

onderliggende problematiek aan de oppervlakte niet snel zichtbaar is. In de logistieksector is nog in beperkte mate 

ervaring opgedaan met deze trainingen, doordat dit pas mogelijk was zodra er werkplekken geregeld waren. Gesproken 

werkgevers die deze training reeds hebben ontvangen geven aan dat deze trainingen nuttig voor hen zijn, en tegemoet 

komen aan een behoefte. Voor deelnemers is de training van belang voor het oefenen met de Nederlandse werkcultuur 

en te leren wat obstakels zijn (in de omgang) waar anderen (ook) tegenaan lopen. Inhoudelijk is het voor de 

cultuurtraining belangrijk dat er onderling vertrouwen is. Voor de doelgroep helpt het om voorbeelden van 

cultuurverschillen op de werkvloer concreet te maken.  

4.2.3 Leren in de praktijk vraagt om een zorgvuldige invulling van het praktijkonderdeel van een traject 

Leren en werken in Utrecht is het uitgangspunt van de pilot. Daarmee is een belangrijk onderdeel van de pilot het 

opdoen van praktijkervaring. De praktijklessen zijn gericht op (i) ervaring opdoen met werkzaamheden, (ii) oefenen van 

de taal, en (iii) het oefenen van soft skills als samenwerking met deelnemers en communicatie met klanten. Het opdoen 

van praktijkervaring is in beide pilots verschillend vormgegeven.17  

Uit de huidige uitvoering komt naar voren dat het ten eerste belangrijk is om het praktijkonderdeel van een traject 

zorgvuldig vorm te geven. Voor werkervaringsplekken heeft het de voorkeur om samen te werken met een beperkt 

aantal betrokken werkgevers, vanwege een efficiënte uitvoering en begeleiding. Wanneer gekozen wordt voor 

samenwerking met diverse werkgevers lijkt het wenselijk om de werkervaringsplekken voorafgaand aan een traject vast 

te leggen (of reeds een poel werkgevers klaar te hebben staan, die wil meewerken). Het betrekken van werkgevers kost 

veel tijd/moeite en dit kan de doorlooptijd van een traject anders in gevaar brengen.18 Bij een WEP moet er verder 

sprake zijn van een balans tussen geduld/aandacht en ruimte voor ontwikkeling/uitdaging; er moet zinvol werk gedaan 

worden. Ook moet er voldoende ruimte zijn om de taal te oefenen. Bij praktijklessen is dit meer vanzelfsprekend. Hierbij 

is het aanvullend van belang om aandacht te besteden aan het creëren van een realistische werksituatie. De 

praktijklessen helpen deelnemers zo ook om tot reële verwachtingen te komen van de arbeidsmarkt en van hoe werk 

 

16 Deze trainingen zijn geïntegreerd in de lessen in de horeca pilot. Voor de logistiek pilot geldt dat een specifieke 

uitvoerder deze trainingen verzorgt, echter is dit tot op heden minder toegepast dan vooraf gehoopt (aangezien deze 

trainingen fysiek moeten plaatsvinden en in coronatijd daarom vooruit zijn geschoven). 

17 In de horecasector ontvangt een groep deelnemers praktijklessen van één organisatie/werkgever. In de 

logistieksector worden deelnemers geplaatst bij diverse werkgevers om direct werkervaring op te doen. 

18 Werkgevers die meewerken aan de logistiek pilot geven in de gesprekken vaak aan positief te zijn over de bijdrage 

die de deelnemers leveren op de werkervaringsplaatsen (als ‘extra handjes’). Maar tegelijkertijd geven zij aan dat ze het 

terecht vinden dat de WEP onbetaald is, aangezien de productiviteit van deelnemers laag is. 
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eruit zal zien. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat deelnemers leren omgaan met de druk die komt kijken bij een 

werkelijke baan.  

“De doelgroep wil het liefst zoveel mogelijk praktijklessen (zeker in de horeca en logistiek; waar mensen deze manier 

van leren gewend zijn).” (verbinder, gemeente). 

“Het is beter is voor deelnemers wanneer de appeltaartjes die zij bakken ook voor de daadwerkelijke productie gebruikt 

worden, en dus worden uitgeleverd.” (uitvoerder). 

“Bijvoorbeeld de horeca, daar zit veel druk achter. Het is niet altijd een veilige, rustige omgeving. Je moet kandidaten 

erop voorbereiden dat de omgeving veel harder is.” (gemeente). 

 “Als je niet uit Europa komt zijn zaken in Nederland toch anders dan waar je vandaan komt. “Gevoel krijgen bij 

‘industrie’ - Ik zie daar vier muren en daar gebeurt iets. Ondervinden hoe het er daar aan toegaat is al een fijne 

ervaring.” (werkgever). 

“Het is mijn rol om werkgever te zijn en ook streng te zijn. Ik zeg dit is het rooster, dit verwacht ik van je.” (uitvoerder). 

4.2.4 Begeleiding van deelnemers in werkervaringsplekken en praktijklessen vraagt om veel tijd en aandacht 

De begeleiding van deelnemers bij werkervaringsplekken en in praktijklessen vraagt vaak om veel tijd en aandacht. 

Deelnemers hebben vaak een afstand tot de arbeidsmarkt en extra aandacht nodig. Duidelijkheid in combinatie met een 

bepaald inlevingsgevoel zijn hierbij volgens betrokkenen belangrijke eigenschappen van een begeleider. Daarmee 

vraagt deze doelgroep iets extra’s, namelijk oog hebben voor cultuurverschillen. Omdat begeleiders nauw betrokken zijn 

bij de deelnemers helpt het wanneer zij ook betrokken worden bij de latere matching voor een ‘echte’ baan. Begeleiders 

kunnen namelijk een goede inschatting maken van waar iemand aan het werk zou kunnen. Dit zegt meer dan 

bijvoorbeeld een sollicitatie en helpt bij de latere plaatsing.  

Specifiek voor werkervaringsplekken geldt dat het werkgevers helpt in de begeleiding wanneer uitvoerders informatie 

over de achtergrondsituatie van deelnemers (kunnen) delen. Hierbij is een eerste dag ook spannend voor deelnemers, 

waarbij het kan helpen wanneer een begeleider (of jobcoach) meegaat naar de eerste werkdag. Bij 

werkervaringsplekken is het daarnaast een grotere uitdaging om een werkgever voldoende tijd te laten vrijmaken voor 

goede begeleiding van deelnemers. Hierbij komt aanvullend naar voren in het onderzoek dat het volgens 

begeleiders/werkgevers helpt om meerdere deelnemers samen te plaatsen, zodat zij zich aan elkaar kunnen 

optrekken.19 Wanneer een deelnemer alleen op een werkervaringsplek geplaatst is, kan het voor een effectieve 

plaatsing helpen om af en toe iemand te laten langskomen die dezelfde taal spreekt als de deelnemer (bij een zeer-

 

19 Bij bedrijven is het soms niet mogelijk om meerdere mensen te plaatsen, omdat dan het primaire proces in gevaar 

komt. Wanneer er om deze reden wordt samengewerkt met veel verschillende werkgevers dan zorgt dit ervoor dat er 

meer maatwerk mogelijk is voor specifieke banen, maar het brengt ook veel organisatiekosten mee, onder andere door 

afstemmingsoverleg, acquisitie van werkgevers en projectmanagement. 

[Over Syrische man die al 8 jaar in Nederland woonde]: “Je zag pas toen hij bij ons op de werkvloer kwam dat hij echt moest 

oefenen met de Nederlandse taal. De motivatie groeit; ze weten dat ze de taal aan het leren zijn. Als hij het goed doet; werkt 

dit ook bij een vakopleiding. Als je dit rustig aan doet, zie je minder motivatie.” (werkgever). 

“Iedereen kan een bijdrage leveren, als ik iemand niet hoef te betalen, alles wat hij doet is mooi meegenomen. Hiermee is 

het voor ons ook echt rendabel om mee te werken.” (werkgever). 

“Bij deze doelgroep wil je ook graag veel weten over iemands privésituatie. Zo kun je een beeld vormen van wat je kan 

verwachten en waar/hoe iemand het beste tot zijn recht kan komen. Informatievoorziening is cruciaal om iemand aan te 

sturen en door te kunnen laten stromen”. (werkgever). 

“Bedrijven willen iemand met het geschikte profiel en werkervaring. De meeste kandidaten hebben echter een aanloop en 

meer tijd en aandacht nodig.” (gemeente). 
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beperkte taalbeheersing). Bij matching voor werkervaringsplekken is het verder belangrijk om rekening te houden met 

de beschikbaarheid en behoeften van deelnemers/werkgevers (denk bijvoorbeeld aan wenselijkheid van werken in 

ploegendienst/avonduren). 

4.2.5 Bij het kiezen van een eventuele vervolgopleiding is het belangrijk aan te sluiten bij de toegangseisen 

Een mogelijkheid voor deelnemers in de pilot is om door te stromen naar een vervolgopleiding. Hierbij gaat het met 

name om mbo1 en mbo2-opleidingen.20 Uit de ervaringen in de pilot blijkt dit voor deelnemers een fikse uitdaging. Een 

van de werkzame elementen bij deze plaatsingen is om niet te hoog in te zetten. Het is gemakkelijk om vanuit 

enthousiasme te hoog te mikken, maar wanneer je mis schiet mis je helemaal je doel. Om deze reden is het belangrijk 

voor uitvoerders om goed zicht te hebben op de toegangseisen van de desbetreffende opleidingen en om hier in het 

eigen traject waar mogelijk op aan te sluiten. Op deze manier wordt een goede overgang zoveel als mogelijk 

ondervangen. 

4.3 Een positieve businesscase en juiste nazorg en begeleiding zijn belangrijk voor succes 

Na het traject is het de bedoeling dat deelnemers duurzaam uitstromen naar een betaalde baan. Om dit te doen slagen, 

en werkgevers hier in mee te krijgen, is het allereerst van groot belang dat er sprake is van een zogeheten positieve 

businesscase. Dit begint bij zicht hebben op de motivatie van werkgevers en waardevolle werknemers, en vraagt in 

sommige gevallen om de toepassing van instrumenten om een productiviteitsachterstand goed te maken. Daarnaast 

zijn begeleiding op de werkvloer en nazorg belangrijk voor het creëren van duurzame uitstroom. 

4.3.1 Een positieve businesscase met aandacht voor motivatie en ondersteuning werkgevers  

Het is van belang dat gemeenten en uitvoerders zich bewust zijn van de motivatie van organisaties om deelnemers een 

kans te bieden. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld gedreven worden door personeelstekort en krapte op de arbeidsmarkt, 

of door maatschappelijke betrokkenheid en intrinsieke motivatie. Bij het betrekken van werkgevers helpt het volgens 

betrokkenen om te benadrukken wat het bieden van een werkplek en werken met deze doelgroep kan opleveren. Hierbij 

gaat het om medewerkers die onlangs geschoold zijn en inhoudelijke kennis hebben (en dus inhoudelijk sterk zijn), en 

zich daarnaast vaak ontwikkelen tot loyale werknemers. Eveneens is het soms ook de wens van klanten en 

opdrachtgevers dat organisaties met de doelgroep werken. Daarnaast levert dit ook maatschappelijke waarde op. Dat 

betekent voor een organisatie dat het bijdraagt aan doelstellingen op het gebied van Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen/inclusief werkgeverschap en Social return on investment-regels bij bijvoorbeeld aanbestedingen.  

 

20 Binnen de logistiek pilot blijkt dit voor geen van de deelnemers haalbaar. Voor de horeca pilot geldt dat een deel in 

het tweede jaar doorstroomt naar een mbo niveau 1 of 2 opleiding. Waar in de logistieksector uitstroom naar opleiding 

niet passend blijkt voor de deelnemers, is er wel (wanneer mogelijk) ingezet op het behalen van een heftruckbewijs en 

een VCA. 

“Belangrijk dat het een werkgever is die intrinsiek gemotiveerd is om iemand een kans te geven. Vraagt altijd een extra 

aanloopje. Er zijn loonkostensubsidies en dergelijke; maar het vraagt wat extra’s.” (uitvoerder). 

“Verkoop de deelnemers op basis van hun inhoudelijke vaardigheden. Vanuit statushouder heb je een goede concurrentie 

positie ten opzichte van mensen met kennis van 20 jaar geleden.” (uitvoerder). 

“Wij zijn een groot bedrijf [red. een paar duizend medewerkers]. Je zou dus verwachten dat we voldoende infrastructuur 

hebben om dit uit te zoeken, maar ook bij ons weet men dit niet. Het zou helpen als er een lijst is met meer informatie, of 

wanneer een gemeente hier contact over zou opnemen wanneer je bijvoorbeeld een formulier invult.” (werkgever). 
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Een positieve businesscase is van doorslaggevend belang voor het slagen van duurzame uitstroom op de arbeidsmarkt, 

ongeacht de motivatie van werkgevers. Dit begint bij deelnemers die voldoende capaciteiten bezitten om mee te kunnen 

draaien in de werkprocessen. Voor dit onderdeel gelden werkzame elementen genoemd onder paragraaf 4.2. 

Daarnaast vraagt een positieve businesscase volgens betrokkenen ook om minimalisering van de risico’s van een 

plaatsing voor werkgevers, voor deelnemers die achterlopen wat betreft productiviteit. Het is altijd zo dat werkgevers 

een risico lopen bij het aanbieden van een contract aan werknemers. Dit risico is volgens werkgevers voor de doelgroep 

echter groter dan voor andere groepen, waardoor men vaak eerder anderen een kans biedt. Met verschillende middelen 

kan het risico van plaatsing van sommige werknemers verkleind worden (bijvoorbeeld bij een nog beperkte 

productiviteit). Hierbij is het volgens de gemeente belangrijk om niet al het risico weg te nemen bij werkgevers, om ook 

commitment bij werkgevers te houden. Er zijn verschillende mogelijkheden om werkgevers hierbij te ondersteunen (zie 

onderstaand kader). Het is in ieder geval belangrijk om duidelijk zicht te hebben op mogelijkheden ter ondersteuning 

van werkgevers, en werkgevers hier actief over te informeren. Werkgevers (ook grotere werkgevers) hebben hier vaak 

weinig zicht op.  

4.3.2 De juiste deelnemer voor de juiste baan is een voorwaarde voor succes 

Zoveel mensen, zoveel banen, zoveel smaken. Wanneer een werkgever wil meewerken is het belangrijk om tot een 

goede match van deelnemer en baan te komen. Hierbij helpt het om duidelijk zicht te hebben op de kwaliteiten van 

medewerkers en de vraag bij werkgevers. Door werkbegeleiders uit de praktijklessen te betrekken bij de plaatsing van 

deelnemers is er goed zicht op de kwaliteiten en dit kan helpen bij een juiste match. Daarnaast kan een jobcoach in dit 

proces ondersteunen. Een sollicitatiegesprek is voor deelnemers vaak een struikelblok, vanwege de beperkte 

taalbeheersing en culturele verschillen. Hierdoor kan een deelnemer geneigd zijn om de werkgever naar de mond te 

praten. Een traject kan vervolgens later verkeerd lopen op fysieke ongemakken of beperkte beschikbaarheid. Het kan 

voor een goede match helpen om als uitvoerder mee te gaan naar een sollicitatiegesprek en dit ook goed voor te 

bespreken met de deelnemer.  

Mogelijkheden voor versterken van een positieve businesscase 

a. Door begeleiding en training van werknemers aan te bieden kan een werkgever hierbij ontlast worden en 

kan productiviteit het begin van de werkzame periode vergroot worden (denk aan jobcoaching);  

b. Door begeleiding en training van werkgevers aan te bieden kan een werkgever ondersteund worden, en 

meer begrip krijgen voor de nieuwe medewerker(s) (zo kunnen bijvoorbeeld problemen door 

cultuurverschillen verklaard worden). Door overzichtelijke checklists en inzicht in regelingen voor 

werkgevers kunnen zij daarnaast ontlast worden en krijgen zij zicht op mogelijkheden. Hierbij kan gedacht 

worden aan checklists met betrekking tot de eigen rol in begeleiding van deze doelgroep op de werkvloer 

en inzicht in regelingen voor financiële ondersteuning voor werkgevers die (willen) werken met de 

doelgroep (zie ook d. financiële tools); 

c. Door een proefplaatsing of training/stage onderdeel te maken van het traject kan een werkgever een 

afgebakende periode ‘wennen’ voordat een contract wordt aangeboden. Dit maakt ook eventueel 

productieverlies in een opstartperiode goed; 

d. Door financiële tools in te zetten kan eventueel productieverlies in een opstartperiode opgevangen worden 

(denk aan loonkostensubsidie, of bijvoorbeeld werkgeverscheques voor organisaties die iemand met een 

afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen). 
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4.3.3 Nazorg en begeleiding op de werkvloer zijn essentieel voor een duurzaam dienstverband 

Wanneer een deelnemer aan het werk is, kan het niet zo zijn dat de begeleiding stopt. Nazorg en begeleiding, 

bijvoorbeeld door een jobcoach, op de werkvloer zijn in de beginperiode belangrijk voor een goede aansluiting. 

Deelnemers kunnen hierbij geholpen zijn door in het begin met name taakgericht te werken, wanneer het opnemen van 

verantwoordelijkheid (nog) lastig is. Voor het uitvoeren van werkzaamheden is de begeleiding op de werkvloer 

belangrijk voor het slagen van een plaatsing, zie voor bijkomende werkzame elementen ook vooral paragraaf 4.2.4. Het 

is aanvullend belangrijk dat er een vast aanspreekpunt is voor een deelnemer en dat er duidelijke afspraken worden 

gemaakt over werkzaamheden en een eventueel groeipad. Daarnaast werkt een plaatsing op een werkplek volgens 

betrokkenen alleen als ‘het team’ op de locatie hier achterstaat en hierin voldoende wordt meegenomen. Het werkt goed 

om te werken met sleutelpersonen of buddy’s. Maar de begeleider moet hier gemotiveerd voor zijn en dit er niet als 

extra ‘last’ bijkrijgen. Na een tijdje ebt het eerste enthousiasme weg bij collega’s. Juist dan moet doorgezet worden. De 

Nederlandse taalbeheersing is belangrijk voor de aansluiting bij collega’s, en des te verder een deelnemer (inmiddels 

werknemer) doorstroomt, des te belangrijker de Nederlandse taalbeheersing vaak ook wordt voor de uitvoering van 

werkzaamheden. 

Een deelnemer heeft op dit moment het bekende traject afgesloten, maar het is belangrijk om als uitvoerder contact te 

houden en een deelnemer te blijven spreken. De nazorg moet volgens betrokkenen de eerste maanden doorlopen, om 

te waarborgen dat een deelnemer op zijn of haar plek zit. Het is daarnaast goed om voor het aflopen van een contract 

contact op te nemen met een deelnemer over contractonderhandelingen en over of de deelnemer al is gaan zoeken 

naar nieuwe vacatures. Dit vraagt echt een stap extra van uitvoerders en de gemeente. 

“Het is lastig voor niet-westerse mensen met een beperkte taalbeheersing om contractoverleg te doen. Ze zijn heel blij met 

een contract, maar ze kunnen bijvoorbeeld niet 5 dagen werken, omdat ze dat niet kunnen combineren met zorg voor de 

kinderen. Daarom is het goed om ook naar de leefsituatie/context van de statushouder te kijken. Je moet deelnemer en 

werkgever hierin begeleiden, kijken wat bij mensen past. We doen ook veel aan afremmen, ze zijn zo enthousiast!” 

(uitvoerder). 

“Het werkt hier vooral goed omdat het een operationele afdeling is, je kan hier goed opdrachten geven.” (werkgever). 

“Er liggen soms andere prioriteiten. Langere inwerktijd, continu dingen opnieuw uitleggen (taalniveau toch nog lager dan 

verwacht).” (uitvoerder). 

“Hij doet mee. Hij staat open voor een gesprek met collega’s. Een gesprek starten moet wel vaak vanuit ons komen. Hij is 

wel super snel met taken uitvoeren, een harde werker!. Opdracht volgen doet hij goed. Maar echt zelf een praatje is lastig 

voor hem.” (werkgever). 

“Bij alle partijen, klein of groot, geldt dat dit alleen werkt als het team op de betreffende locatie het wil. Bij zo’n team moet het 

groeien. Je ziet een steile leercurve, duurt soms best even, voordat je mensen met hun hart meekrijgt. Je kan dit iemand niet 

opleggen.” (uitvoerder). 

“Na een maand is de verwachting dat de aansluiting tot de werkvloer beter is bij de 2 kandidaten. Nu zijn ze nog niet echt 

geïntegreerd en lunchen ze bijvoorbeeld ook apart.” (werkgever). 

“We instrueren mensen (collega’s) om hem dan vragen te stellen. Hoe ging het bij jou? Hoe is jouw thuissituatie? We 

prikkelen hem om te gaan praten.” (werkgever). 

“Mensen zijn nu gewend om 20+ uur te werken. Ze kunnen niet meer terug naar een uitkering. Dit is belangrijk.” (gemeente). 
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In Syrië heb ik 15 jaar als bijlesdocent gewerkt 
voor kinderen. Als Syrische vrouw houd ik 
natuurlijk van koken. Het is geen probleem voor 
mij om Nederlands eten te maken omdat het niet 
zo moeilijk is. Appeltaart maken vind ik heel leuk. 
 
Mijn favoriete Nederlandse woord is: Goed! Het 
woord ‘goed’ vind ik mooi. 
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5 Investeren in kostbare pilot is 
leergeld  

De pilot is opgezet om te onderzoeken in welke mate de combinatie van leren en werken werkt. Deze manier van 

werken kan resultaat en vooruitgang opleveren, en kost tegelijkertijd ook geld. Daarbij is het voor andere gemeenten en 

uitvoerders interessant om te bezien welke kosten de gemeente maakt voor de uitvoering van de aanpak om de 

gewenste effecten (outcome) te realiseren. Dit hoofdstuk richt zich op deze vraag.  

5.1 Kosten zijn fors, dit gaat samen met lerend vermogen van de pilot 

5.1.1 Er zijn verschillende kosten die voor de gemeente een rol spelen 

De kosten van de pilot financiert de gemeente vanuit het Participatiebudget21 en deels (wanneer van toepassing) uit het 

DUO-inburgeringsbudget. De pilot brengt voor de gemeente verschillende kosten met zich mee: 

a. De gemeente maakt zelf kosten. Ten eerste voor de ontwikkeling van de pilot en ten tweede gaat het hierbij om 

kosten voor de inzet van medewerkers voor betrokkenheid bij de uitvoering van sectorpilots en overige 

bijkomende kosten (voor materiaal en dergelijke). Waar de kosten voor de ontwikkeling grotendeels eenmalig 

gelden, zullen de kosten voor de inzet van medewerkers22 en overige kosten23 ook bij volgende trajecten of 

aanvullende groepen (deels) doorlopen;  

b. Daarnaast gelden externe partijen, die de uitvoering van de sectorpilots op zich nemen, als kostenpost voor de 

gemeente. Deze kosten behelzen hierbij de grootste kostenpost en gelden als éxtra investering in de 

arbeidstoeleiding van de doelgroep. Juist deze investering doet de gemeente om tot een versnelling in de 

(re-)integratie van de doelgroep te komen. 

De kosten die een gemeente zelf maakt binnen de eigen begroting van werkzaamheden zijn lastig te kwantificeren, 

eveneens omdat deze werkzaamheden normaliter behoren tot de reguliere taakuitvoering van gemeentelijk 

medewerkers. Deze ‘eigen kosten’ nemen we niet mee in de verdere uitwerking in dit hoofdstuk. 

5.1.2 De kosten voor de trajecten zijn fors, maar dienen volgens betrokkenen als investering voor de toekomst 

Voor deze pilot geldt dat de belangrijkste kostenpost de uitvoering van de pilot zelf is. De deelnemers volgen intensieve 

trajecten met taal- en cultuurlessen en praktijkbegeleiding. Deze uitvoering ligt in handen van externe partijen.  

 

Kosten Totale kosten Kosten per deelnemer 

Horecasector Jaar 1: € 176.00024 

Jaar 2: € 87.00025 

Jaar 1: € 9.000 

Jaar 2: € 4.300 

Logistieksector 
 

Jaar 1: € 125.00026 Jaar 1: € 10.000 - € 18.000 

Tabel 5. De kosten voor de sectorpilots op basis van de begroting 

Bovenstaande tabel geeft de kosten weer zoals beschreven in de begrotingen van de beide sectorpilots (in de horeca 

en de logistiek). Deze kosten lijken redelijk uit te komen in de uitvoering, al drukken de extra overleggen in verband met 

 

21 Dit budget ontvangen gemeenten vanuit het gemeentefonds om de dienstverlening rondom Werk en inkomen en de 

bijstandsuitkeringen te bekostigen. 

22 Bijvoorbeeld werkmatchers, werkgeversadviseurs, inkopers/contractmanagers en de projectleider. 

23 Afschrijfbare kosten met betrekking tot de inzet van personeel. 

24 € 70.000 DUO/€ 106.000 gemeente. 

25 € 70.000 DUO/€ 17.000 gemeente. 

26 € 125.000 vast, voor 8 tot 15 deelnemers. 
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de coronacrisis wel op de begroting volgens betrokkenen.27 Deze kosten worden met name geïnvesteerd in de directe 

uitvoering van de pilot (dit is voor de horecasector bijvoorbeeld 95% van het budget). Verder is er sprake van 

aanvullende kosten (ca. 5%) voor de ontwikkeling van materiaal; scholing van personeel; monitoring en evaluatie. 

Wat betreft de kosten zijn de betrokkenen eensgezind: deze zijn hoog. Voor nieuwe trajecten wordt vanuit de gemeente 

ook ingezet op lagere kosten. De kosten moeten volgens betrokkenen op termijn omlaag door efficiëntiewinst en 

schaalvoordelen. Hierbij is het echter wel benodigd om eerst te investeren in een goede aanpak/goed product, alvorens  

bespaard kan worden. De gemeente, en de betrokkenen, geven aan de kosten te zien als leergeld. Daarbij geldt deze 

manier van werken ook als het vooruitlopend opdoen van ervaring met het oog op de nieuwe Wet Inburgering. 

In de gesprekken zijn verschillende punten naar voren gekomen die tot een efficiëntiewinst kunnen leiden bij volgende 

uitvoering. Wanneer dit een standaard werkproces wordt, scheelt het vanzelfsprekend de ontwikkelkosten van de pilot 

(al zitten de meeste kosten wel in de uitvoering van de trajecten). Er is volgens betrokkenen efficiëntiewinst te boeken 

wanneer de pilot op grotere schaal wordt uitgevoerd, zo kunnen projectmanagementkosten/overlegkosten dalen (want 

uitgesmeerd worden over een groter aantal groepen). De groepen hebben in dit geval ook minder niveauverschil; dus er 

is minder sprake van maatwerk binnen de groepen. Een aanvullende genoemde mogelijkheid is om samenwerking aan 

te gaan met werkgevers (in een krappe arbeidsmarkt) en zo werkgevers te laten meebetalen aan het opleiden van de 

juiste werknemers. Ten slotte is het belangrijk om duidelijke resultaatafspraken te maken als gemeente. Op deze 

manier heb je minder kosten wanneer de resultaten tegenvallen. Hier is in dit traject niet voor gekozen vanwege de 

experimentele insteek van de pilot. 

5.1.3 Een kosten-batenanalyse komt nog te vroeg, maar er is sprake van potentie 

Waar de pilot enerzijds kosten kent, staan daar baten op verschillende niveaus tegenover. Het gaat dan zowel om (i) 

financiële/geldelijke baten die met name betrekking hebben op participatie (door duurzame uitstroom) als om (ii) overige 

baten, zoals gemeentelijke besparingen op andere domeinen en aanvullende maatschappelijke baten. De gemeente 

ziet de pilot als middel om het integratieproces te versnellen (en niet eerst in te burgeren, om vervolgens pas een 

opleiding te gaan doen, om daarna te gaan werken). Door dit proces met een tot drie jaar te versnellen, is het mogelijk 

om fiks te besparen als gemeente. De kosten die een gemeente per jaar kwijt is aan een bijstandsuitkering komen neer 

op € 16.900.1 In 1-3 jaar kan dus ongeveer 17 tot 50 duizend euro per deelnemer bespaard worden op 

bijstandsuitgaven. De kwalitatieve baten zijn reeds uitgebreid aan bod gekomen in hoofdstuk 3. Het kwantificeren van 

deze baten is echter complex. Op moment van schrijven is nog onvoldoende duidelijk in welke mate de pilot werkelijk 

duurzame uitstroom (en daarmee besparing van bijstandsuitgaven) bewerkstelligt. Het is daarmee nog te vroeg om een 

conclusie te trekken over de doelmatigheid van de pilot. Tussentijdse beeld is dat gezien de kosten per individueel 

traject (€ 10.000 - € 18.000) en de potentieel geschatte (directe) besparing (€ 17.000 - € 50.000) de investering mogelijk 

opweegt tegen de financiële baten. Daarbij moet nogmaals gezegd dat alle betrokkenen verder kijken dan de directe 

financiële baten van de pilot. De grootste opbrengst is volgens hen de bijdrage aan het verwerven van een stabiele 

positie in onze maatschappij; en dat is de investering meer dan waard. “Wij denken dat we hen iets meegeven voor de 

rest van hun leven. Ze kunnen dit ook op andere domeinen toepassen. We zien dat mensen veel zelfstandiger worden. 

Dat gaat ook door in digitale vaardigheden, gezondheidsvaardigheden. Dat is veel meer winst dan alleen 

uitkeringswinst.”  (uitvoerder) 

 

 

27 In deze vergelijking worden de kosten voor het voortraject bij Sagènn Taal en Ondersteuning niet meegenomen, 

aangezien slechts een zeer klein deel van de deelnemers dit voortraject heeft doorlopen. 

“Dit is natuurlijk duur. Maar is leergeld, nu investeren. Op de lange termijn de vruchten plukken (door meer groepen 

en meer deelnemers).” (uitvoerder).  

“Ben bang dat mensen vooral vanuit eigen domeintje denken; niet bewust genoeg van wat ervoor nodig is om taal te 

laten leren en in te burgeren. Er is een risico dat gemeenten er te laks over denken.” (uitvoerder). 

“Het is een nieuw product; dus het is voor marktpartijen en onszelf leren over hoe we dit inrichten.” (gemeente). 
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Elke les geven de docenten uitleg over het 
nieuws over corona, dat vind ik fijn! Verder 
heb ik 4 kinderen en ben ik een trotse oma. Ik 
houd van de praktijklessen omdat de 
docenten mij zo veel weten te vertellen en 
alles willen uitleggen. Tabouleh is mijn 
favoriete gerecht om te maken.  

  
Mijn favoriete Nederlandse woorden zijn: 
‘Prachtig’ en ‘gezellig.’ 
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6 Reflectie op pilot en leerpunten 
voor opschaling 
 

De voorgaande hoofdstukken van dit rapport zijn gericht op de werking en resultaten van de directe uitvoeringspraktijk 

in de sectorpilots horeca en logistiek. Over het algemeen constateren we dat de pilot bijdraagt aan taalverbetering, 

zelfvertrouwen, de omgang met Nederlanders op de werkvloer en vakinhoudelijke kennis van deelnemers, maar dat de 

aansluiting bij de arbeidsmarkt en duurzame uitstroom naar betaald werk nog aandacht vragen. De werkzame 

elementen van de pilot zoals beschreven in hoofdstuk 4 leggen al een goede basis voor opschaling van deze aanpak. In 

dit afsluitende hoofdstuk reflecteren we met iets meer afstand op de algehele werking van de aanpak doorgaande lijn 

taal en werk in Utrecht. We lichten hiermee nog een aantal aandachtspunten uit voor zowel de doorontwikkeling als de 

opschaling van deze aanpak. In een aparte handreiking formuleren we gerichte suggesties en adviezen voor opschaling 

van deze aanpak voor betrokken stakeholders.  

6.1 De aanpak drijft op energie en enthousiasme van alle betrokkenen: samen de schouders eronder 

Dit rapport verschijnt ruim een jaar na de start van de pilot. Een zeer bewogen jaar door de coronacrisis die een grote 

impact heeft gehad op de uitvoering van de pilot. Deze tegenslagen hebben des te meer duidelijk gemaakt dat alle 

betrokkenen zich sterk hebben gecommitteerd aan de pilot en hier hoe dan ook een succes van willen maken. De 

energie en het enthousiasme van zowel gemeente als uitvoerders maken dat de aanpak voortdurend wordt aangepast 

aan de omstandigheden en wordt verbeterd waar dat kan en nodig is. Ondanks dat dit vraagt om de inzet en investering 

van meer tijd (en middelen). Deze enorme drive maakt mede dat de pilot in dit bewogen afgelopen jaar doorgang heeft 

kunnen vinden.  

6.2 Potentie van voortraject Taal en Ondersteuning voorlopig onbenut 

Ook in het voorgaande tussenrapport (zomer 2020) constateerden we al dat de doorgaande lijn van het voortraject Taal 

en Ondersteuning naar de sectorpilots niet tot uitvoering kwam zoals beoogd. Deelnemers in de sectorpilots hebben 

over het algemeen niet deelgenomen aan het voortraject. Zeker gezien het belang van zorgvuldige werving en selectie 

willen we benadrukken dat het voortraject hier een rol in kan vervullen. Tijdens het voortraject (met een duur van 3-9 

maanden) kan men een goed beeld krijgen van de capaciteiten van potentiële deelnemers en bovendien kan deze fase 

goed worden benut voor arbeidsmarktoriëntatie (zoals ook is beoogd) zodat een weloverwogen keuze gemaakt kan 

worden voor doorstroom naar een bepaalde sectorpilot. In deze fase van het onderzoek is nogmaals het belang hiervan 

gebleken, omdat motivatie voor leren en werken in een specifieke sector bijdraagt aan succesvolle afronding van het 

traject. Voor de nieuw te starten sectorpilots komend jaar (in de zorg en de productie) is het daarom aan te bevelen om 

het voortraject Taal en ondersteuning te benutten bij de werving en selectie van deze deelnemers.  

6.3 Aandacht voor aansluiting bij (mbo) scholen 

De kern van de aanpak in Utrecht is de integrale verbinding tussen de componenten taal, opleiding, werk en cultuur; 

waarbij de onderdelen op elkaar aansluiten en elkaar versterken. De verbinding tussen taallessen, cultuur en de 

praktijkcomponent (stage/WEP/werk) wordt grosso modo gemaakt in de sectorpilots. In de praktijk blijkt dat de 

aansluiting op de mbo-opleiding echter te wensen overlaat. Het taalniveau van deelnemers op basis van het NT2 

onderwijs sluit niet aan bij het startniveau voor het mbo, namelijk 1F (voor mbo niveau 1) of 2F (voor mbo niveau 2). 

Deze laatste taalniveaus veronderstellen bijvoorbeeld meer kennis van zinsopbouw en grammatica (zoals het 

naamwoordelijk gezegde). In het NT2 onderwijs komt dat niet aan de orde want is niet van belang voor het spreken, 

begrijpen en schrijven van de Nederlandse taal. Dit aspect van het taalbegrip werpt nu een hobbel op in het volgen en 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2020/11/09/verdere-integratie-op-de-arbeidsmarkt/Tussenrapportage+Pilot+Leren+en+Werken+in+Utrecht.pdf
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behalen van een mbo-diploma, terwijl vakkennis en algemene taalvaardigheid op peil zijn. Dit vraagt om een 

maatwerkoplossing in samenwerking met mbo-scholen. 

Een ander punt is dat ook andere vaardigheden, zoals rekenvaardigheden, digitale vaardigheden en ook begrip van de 

toetsing, nodig zijn voor het volgen en succesvol afronden van een mbo-opleiding. Ook dit vraagt samenwerking met 

mbo-instellingen om tijdig vast te stellen op welke vaardigheden deze doelgroep extra ondersteuning nodig heeft en hoe 

dit kan worden vormgegeven. De tijdigheid is van belang zodat deelnemers goed voorbereid en met passende 

verwachtingen starten aan de opleiding om teleurstellingen en afbreuk van zelfvertrouwen te voorkomen. 

6.4 Realiseren (duurzame) uitstroom nog niet volgens plan  

Uitgangspunt van de pilot in Utrecht was vooraf dat deelnemers bij dezelfde werkgever die de werkervaringsplek 

aanbiedt (als afronding van het traject) vervolgens ook duurzaam kunnen uitstromen naar betaald werk. Dit blijkt in de 

praktijk weerbarstiger. Het realiseren van WEP-plekken is (zeker ook in deze tijd) al een uitdaging. Als randvoorwaarde 

stellen dat deelnemers na afloop een contract krijgen is daarom niet reëel. Dit betekent wel dat de betrokkenen 

constateren dat er (extra) inzet nodig is om deelnemers na afronding van het traject duurzaam te laten uitstromen naar 

andere werkgevers die nog onbekend zijn met de deelnemers en het doorlopen traject. In de toekomst kan het 

raadzaam zijn om hierbij het netwerk en de expertise van brancheorganisaties te benutten. Het ontwikkelen van een 

positieve businesscase is hierbij van belang (zoals toegelicht in H4). Ook vraagt dit in de begeleiding gedegen 

verwachtingsmanagement bij de deelnemers. De teleurstelling is groot als een deelnemer na een goed doorlopen WEP 

geen contract krijgt aangeboden. Dit kan impact hebben op de motivatie van de deelnemer.    

6.5 Wisselende ervaringen met de sectorgerichte aanpak  

Uit de evaluatie van de pilot in deze fase blijkt een wisselend beeld van de werkzaamheid van de specifiek 

sectorgerichte aanpak. Enerzijds zijn uitvoerders en deelnemers positief over de opleiding en de ontwikkeling van 

vaktaal voor een specifieke sector. Dit motiveert deelnemers omdat ze weten waar ze naar toe werken. Bovendien 

werkt het gebruik van vaktaal en herkenbare situaties in de praktijk en cultuurlessen om vaardigheden te ontwikkelen 

specifiek voor de sector. Uitgangspunt is daarmee dat juist de sectorspecifieke aanpak bijdraagt aan duurzame 

uitstroom in de sector. Anderzijds constateren uitvoerders dat, zeker gezien de huidige situatie waarin de 

arbeidsmarktkansen vanwege het coronavirus sterk zijn gewijzigd, uitstroom naar andere sectoren na afronding van het 

traject mogelijk nodig zal zijn. Het bereiken van duurzame brede uitstroom buiten de sector waar het traject op is gericht 

vraagt juist aandacht voor meer algemene werktaal en bredere kennis van de Nederlandse arbeidsmarkt. Bovendien 

speelt verwachtingsmanagement naar de deelnemers hier een rol. Wanneer het traject sectorspecifiek is ingericht kan 

uitstroom naar werk buiten de sector teleurstellend zijn voor de deelnemer en gevolgen hebben voor de motivatie. Voor 

opschaling van de pilot is het dus belangrijk om te realiseren wat de voor- en nadelen zijn van de sectorgerichte aanpak 

in relatie tot het gestelde doel.  
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A. De beleidstheorie 

De insteek van een beleidstheorie 

De bespreking van de achtergrond, implementatie en uitvoering van de pilot leidt ook tot de invulling van de 

beleidstheorie. Een beleidstheorie wordt gebruikt om in beeld te brengen op welke wijze een aanpak of traject effect 

(hoopt te) bewerkstelligen. In deze fase van het onderzoeksproces, waarbij resultaten nog (zeer) beperkt in beeld zijn, 

geldt de beleidstheorie met name ter verduidelijking van de aanpak. Het geldt als een framework waarmee de 

verschillende onderdelen van de pilot gestructureerd in beeld gebracht worden.  

Om goed onderbouwde uitspraken te kunnen doen over de effecten, effectiviteit en werkzame elementen van de 

Utrechtse aanpak, maken we gebruik van het zogenaamde Logical Framework28. Dit kader wordt vaak gebruikt om 

activiteiten te evalueren die in een veranderende context worden uitgevoerd. Onderstaand figuur is een schematische 

weergave hiervan voor de evaluatie van de Utrechtse aanpak. In deze figuur hebben we de onderzoeksvragen, zie 

hoofdstuk 1, geplot. 

 

Figuur 3. Logical Framework, Pilot Leren en Werken 

Dit bestaat uit een procesevaluatie en een effectevaluatie. De procesevaluatie richt zich op het proces, waarbij wordt 

gekeken naar input (middelen), throughput (activiteiten) en output (bereik van de aanpak). Door deze onderdelen van 

de aanpak te onderzoeken komt er zicht op het proces; en de wijze waarop de aanpak is georganiseerd en uitgevoerd. 

In de effectevaluatie wordt vervolgens juist gekeken naar het effect van de aanpak. Hiertoe bestuderen we de output 

(bereik van de aanpak), de outcome (effecten op bereikte doelgroep) en de impact (effecten van tweede orde). Voor de 

effectevaluatie komt de tussenrapportage nog te vroeg (aangezien de aanpakken kortgeleden gestart zijn). Wel worden 

alle onderdelen vast besproken in deze bijlage (waarbij wordt geput uit de deskresearch en interviews).  

Procesevaluatie: Input, throughput en output  

De input in de pilot wordt gevormd door ingezette middelen. De gemeente Utrecht stelt middelen beschikbaar voor de 

aanpak. Verder faciliteert en stimuleert de gemeente samenwerking tussen aanbieders om de pilot per sector te 

 

28 Dit model is ontwikkeld door USAID voor het monitoren en evalueren van de effectiviteit en impact van 

ontwikkelingssteun. Zie Rosenberg, L.J. et al. (1970) Project evaluation and the project appraisal reporting system.  

Fry Consultants Inc. 
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realiseren. De aanbieders dienen vervolgens zelf een projectplan (zie bijlage A) in waarin de aanpak en 

resultaatafspraken worden beschreven. De gemeente heeft hierin een sturende rol, maar neemt het proces niet over. 

Hierover zijn door de gemeente Utrecht contractafspraken/prestatieafspraken gemaakt met de uitvoerders. Deze 

afspraken zijn als volgt: 

a. Met betrekking tot de inleidende taal- en arbeidsmarkttrainingen van Sagènn blijkt uit de documentstudie dat 

Sagènn maximaal twee weken heeft om te starten met het aanbod, na aanmelding van de deelnemer door de 

gemeente. Er gelden hiernaast kwaliteitseisen voor begeleiders. Financieel geldt dat er per deelnemer een 

bedrag betaald wordt, in termijnen (na tekenen plan en na eindrapportage)29;  

b. Voor de horecasector en logistieksector blijkt uit het gesprek met de gemeente Utrecht dat er 

contractafspraken/prestatieafspraken gemaakt zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een minimaal aantal 

diploma’s/certificaten:  

i. Financieel geldt bij de horecasector dat Queridon de inhoud afstemt op de individuele behoefte van de 

kandidaat, waardoor de kostprijs per kandidaat varieert (evenals de programma-inkomsten per kandidaat, 

bijvoorbeeld naar aanleiding van het meenemen van inburgeringsbudget/onderwijsgelden). Queridon 

overlegt na de intake per kandidaat een onderbouwd programmavoorstel en kostenplaatje;30 

ii. Financieel geldt voor de logistieksector dat er een prijs is vastgesteld die gebaseerd is op minimaal 8 en 

maximaal 15 deelnemers die tegelijkertijd starten. Er is hierbij een vast deel en een variabel deel 

berekend per uitvoerder.  

De throughput wordt gevormd door de activiteiten binnen de pilot Leren en werken. Deze zijn in de basis hetzelfde 

voor alle sectoren. De specifieke invulling kan verschillen, passend bij de sector. Op algemeen niveau zijn de 

activiteiten beschreven per onderdeel in bijlage B. 

In het onderzoek geven we inzicht in de werkzame elementen van deze activiteiten waarbij we ons richten op de 

gemene delers tussen de sectoren, met aandacht voor verschillen. 

Wanneer het gaat om de output, bedoelen we ook wel het bereik van de aanpak. Hierbij gaat het om de hoeveelheid 

aan deelnemers die onderdeel zijn van de aanpak. De verwachtingen hierbij zijn als volgt: 

a. Het Sagènn-traject kent een verwachte output van 350-450 deelnemers per jaar. De verwachting is dat 

deelnemers in gemiddeld zes maanden het programma doorlopen; 

b. Voor de verschillende leer-werktrajecten geldt dat er ongeveer 20 deelnemers per sector zullen starten. Er zijn in 

totaal vijf sectoren, hetgeen leidt tot een verwachte output van 100 deelnemers. 

Effectevaluatie: outcome en impact  

Over de effecten van de pilot zijn tot op heden slechts zeer beperkt uitspraken te doen. Dit komt doordat de meeste 

onderdelen van de pilot slechts een halfjaar geleden gestart zijn/nog in ontwikkeling zijn. Wel zijn er zogenaamd 

gewenste effecten van de pilot, die belangrijk zijn vooraf in beeld te brengen. In deze paragraaf komen deze onderdelen 

kort aan bod.31 In hoofdstuk vijf gaan we in op de tussentijdse resultaten. 

De outcome van de pilot gaat over de verwachte effecten die men met de pilot wenst te bewerkstelligen. De verwachte 

effecten verschillen tussen het eerste en tweede deel van de pilot, en zijn als volgt samen te vatten: 

a. De activiteiten van Sagènn zijn gericht op:  

 

29 Bij vroegtijdige uitval binnen anderhalve maand (van de termijn van drie maanden) wordt de tweede 50% niet betaald. 

30 Bij uitval binnen 1 maand (of in overleg iets langer) wordt de deelnemer vervangen door een nieuwe deelnemer, 

zonder extra kosten. Bij uitval tussen de 1 en 6 maanden wordt 40% van de daadwerkelijke kosten per deelnemer in 

rekening gebracht. Dit wordt verrekend met het betaalde voorschot van 60% van de maximale kosten per deelnemer. 

31 De output is ook onderdeel van de effectevaluatie maar is in de voorgaande paragraaf reeds besproken. 
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i. Het wegnemen van belemmeringen bij zoeken naar werk - Hierbij moet gedacht worden aan 

belemmeringen die bijvoorbeeld gerelateerd zijn aan de vlucht (zoals psychische problemen) of aan 

aanvullende problemen bij de zelfstandige vestiging in de gemeente;  

ii. Taalonderwijs vanaf A0-niveau - Om een leer-werktraject te beginnen is meestal A1-niveau nodig. Om 

deze reden wordt het taalniveau verhoogd met gerichte taaltrainingen (vanaf A0);  

iii. Arbeidsmarktoriëntatie - Deelnemers kiezen binnen de pilot een sector waarin zij zich verder willen 

ontwikkelen. Om deze keuze juist te kunnen maken, oriënteren zij zich bij Sagènn op de arbeidsmarkt. 

b. De activiteiten in het leer-werktraject32 zijn gericht op: 

i. Betere beheersing Nederlandse taal - Hierbij gaat het met name om spreekvaardigheid; en beheersing 

van taal op de werkvloer; 

ii. Behaalde diploma’s, certificaten of startkwalificaties - Zoals (1) certificaten voor afleggen programma, (2) 

een VCA33, (3) mbo-opleiding (bijvoorbeeld tot logistiek medewerker (mbo-2); of niveau 1 Horeca 

Assistent/niveau 2 basiskok of gastheer/gastvrouw); 

iii. Relevante werkervaring - Zoals (1) door ervaring op te doen op de werkvloer (onder andere tijdens het 

leren van de taal), (2) tijdens het lopen van stages bij (externe) bedrijven en (3) uiteindelijke uitstroom in 

de sector; 

iv. Beter beeld van arbeidsmarkt en werkcultuur - Dit werkt twee kanten op. (1) deelnemers worden getraind 

in culturele aspecten en interculturele communicatie, (2) ook werkgevers/bedrijven worden getraind in 

(omgaan met) cultuur(verschillen). 

 

Een succesvol traject is daarbij dus een traject waarbij (voldoende) deelnemers het traject doorlopen en bereikt worden. 

Om te bepalen of uitvoerders succesvol zijn, zijn hiertoe resultaatafspraken opgesteld met betrekking tot het bereik en 

de gewenste effecten. Deze afspraken staan hieronder beschreven: 

a. Sagènn - Dit is een verplicht onderdeel, waarin deelnemers moeten deelnemen nadat zij worden aangemeld 

door de gemeente. Dit onderdeel is succesvol wanneer iemand kan doorstromen naar de leer-werktrajecten in 

de aanpak. Het gaat hierbij zoals gesteld om ca. 350-450 deelnemers per jaar; 

b. Horeca (Queridon) - De verwachting is dat 75% van de deelnemers doorstroomt naar jaar 2. De vooraf gestelde 

verwachting is dat van de deelnemers die instromen in het opleidingsprogramma 80% een diploma of certificaat 

haalt. Daarnaast stelt men dat binnen 3 maanden na uitstroom minimaal 60% betaald aan het werk is of verder 

gaat met een reguliere vervolgopleiding. Van alle deelnemers die in het programma inburgeren en het 

programma afronden, behaalt naar verwachting 90% een inburgeringsdiploma;  

c. Logistiek (Randstad) - De verwachting is: (i) Voor de instroom hoopt men met de voorlichting 30 geïnteresseerde 

kandidaten te bereiken, waarvan 50% daadwerkelijk met het traject zal starten. (ii) Daarnaast is de inschatting 

dat uiteindelijk 75% het traject volledig afrondt (11 deelnemers). (iii) Van de deelnemers die het traject hebben 

afgerond verwacht Randstad dat 60% duurzaam uitstroomt en dus geen beroep meer hoeft te doen op een 

uitkering. Hiervan verwachtte men uitstroom naar bbl: 30% en uitstroom direct naar werk: 70%.  

De beoogde impact van de pilot is om deelnemers duurzaam te laten participeren op de arbeidsmarkt. Dit is ook de 

reden dat voorwaarde voor succesvolle afronding van een traject het bezit van een diploma of certificaat is. Voordat 

deze is behaald wil de gemeente Utrecht deelnemers niet (volledig) laten uitstromen uit de bijstand. Dit betekent dat de 

pilot dus niet per se leidt tot snelle uitstroom (< 2 jaar). Wel is de pilot gericht op versnelling, doordat er gecombineerd 

wordt ingezet op inburgering, werkervaring en (wanneer mogelijk) scholing. Normaalgesproken duurt (alleen) een 

inburgeringstraject al twee tot drie jaar.   

 

32 Hierbij wordt gedoeld op de programma’s in de horeca (Queridon) en logistieksector (Randstad). 

33 Of gelijkwaardig, zoals ‘Start Werk Blijf Veilig’ een veiligheidsopleiding voor deelnemers met een laag taalniveau. 
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B. Overzicht Respondenten 

Voor voorliggend onderzoek hebben wij gesproken met veel verschillende betrokkenen, wij noemen in dit overzicht 

enkel organisaties/functies: 

a. Gemeente Utrecht 

i. Projectleider/strategisch adviseur; 

ii. 3 werkmatchers; 

iii. 2 bedrijfsadviseurs WSP; 

iv. Contractmanager; 

v. Verbinder. 

b. Uitvoerder Horeca  

i. Queridon, oprichter & coach; 

ii. Queridon, oprichter & coach; 

iii. De Colour Kitchen, oprichter & docent; 

iv. De participatieacademie; 

v. Taaldocent. 

c. Uitvoerders Logistiek 

i. Randstad, operationeel manager;  

ii. Randstad, salesmanager; 

iii. KIT, managing director; 

iv. Top Taal, projectleider. 

d. Nieuwe pilots 

i. Productie, manager; 

ii. Zorg, projectmanager. 

e. Werkgevers 

i. 4 werkgevers horeca pilot (potentiële en bestaande); 

ii. 5 werkgevers logistiek pilot. 

f. Deelnemerssessie 

i. 9 deelnemers horeca pilot (verdeeld over 2 sessies); 

ii. 8 deelnemers logistiek pilot. 

g. Deelnemers: 

i. 5 deelnemers van de horeca pilot; 

ii. 3 deelnemers van de logistiek pilot. 
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C. Leden van de 
begeleidingscommissie 

Leden van de begeleidingscommissie: 

i. Jorinde Bliekendaal Hof, Gemeente Utrecht 

ii. Monique Romeijn, Gemeente Utrecht 

iii. Leendert de Bell, Hogeschool Utrecht (bijzonder lector bevordering arbeidsparticipatie vluchtelingen) 

iv. Caroline Blom, Transport Logistiek Nederland 

v. Moona Mian, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

vi. Josefien Corbey, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
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