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Voorwoord

Dit draaiboek geeft een ieder die bezig is met het ontwilkeling en uitvoering van

een reintegratieproject (middels scholing) een handleiding om dit op een gestructu-

reerde wijze vorm te geven. De nadruk in deze methodiek ligt op de praktische han-

teerbaarheid voor u. Om deze reden hebben wij gekozen om verschillende stappen in

het ontwilJ<elingstaject eenvoudig en schematisch weer te geven, zodat u de gepre-

senteerde informatie direct in uw eigøt project kunt toepassen.

Het reintegratietaject 'Cad-tekenaars' (dat de aanleiding voor dit draaiboek vormde)

kan bestempeld worden als een succesvol voorbeeld van een reïntegratieproject. We

hopen dat de leerervaringen vanuit het Cad-project de ontwilkeling en uitvoering

van uw eigen reintegratiehaject ten goede zullen komen. h de grijze kaders is elke

projectstap ter illusüatie toegelicht vanuit de ervaringen van het reïntegratieproject

Cad-tekenaars, zodat de leerpunten door u gebruikt kunnen worden om de slaagkan-

sen van uw eigen project te vergroten. Desondanks is een kleine waarschuwing op

zijn plaats: het volgen van dit draaiboek is geen garantie tot succes. Het laten slagen

van een project is van veel zaken aftrankelijþ \¡/aarvan u sommige zaken niet eens

onder controle kunt hebben. Immers: 'mnder geluk vaart niemand wel'. Veel suc-

ces!
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1. Methodiekvoorreintegratieprojecten

1.1 Inleiding

In opdracht van het Lisv heeft TNO Arbeid het reihtegratieproject Cad-tekenaars dat

in 1999 in het oosten van het land is ontwilJceld en uitgevoerd, gemonitord. Met de

informatie uit dit volgsysteem en met aanvullende informatie is het project geëvalu-

eerd. Zo is onder andere îagegazn of de doelstelling werd bereikt en welke succes-

en faalfactoren geïdentificeerd konden worden.

Daarnaast hebben de ervaringen rondom het reihtegratieproject Cad-tekenaars als

input gediend om te komen tot het draaiboek, dat u nu in handen heeft. In dit draai-

boek - opgesteld door TNO Arbeid - zijn de'best practices' ten aarrz;ien van werving

en selectie, opleiding, plaatsing en begeleiding van deelnemers van het reihtegratie-

project Cad-tekenaars weergegeven. Op deze wijze is een methodiek vanuit de prak-

tijk ontworpen voor de ontwikkeling en uitvoering van soortgelijke projecten waarin

arbeidsgehandicapten (WAO'ers) middels omscholing terug naar de arbeidsmarkt

worden geleid.

In de beschrijving van de navolgende methodiek zijn de projectstappen de leidraad.

Niet alleen de feitelijke stappen komen aan bod, maar ook de ervaringen - succes-

factoren en knelpunten - die in het onderhavige project zijn opgedaan. De stappen

voor dit draaiboek worden dus toegelicht met casuïstiek van het reTntegratieproject

Cad-tekenaars.

I Bouwkundig Cad-tekenaar staat voor bouwkundig Computer aidend design tekenaa¡.
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1.2 Leeswijzer

In het tweede hoofdstuk worden kort de verschillende stappen beschreven die onder-

scheiden kunnen worden in de ontwikkeling van wijwel elk refntegratieproject. kt
de daaropvolgende hoofdsû,rkken wordt elke stap afzonderlijk in een hoofdstuk uit-
gewerkt, waarbij de casulstiek van het Cad-project in een grijs kader ter illustratie is

weergegeven. Het draaiboek eindigt met een beschouwing, waarin wordt stilgestaan

in welke omgeving de ontwikkeling van een dergelijk project de meeste kans van

slagen heeft: in een uvi- dan wel een marktomgeving.
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2. Projectstappen

kr dit hoof<lstuk worden kort de verschillende stappen onderscheiden die in wijwel
elk reïntegratieproject aan de orde zullen komen. h totaal hebben wij 9 verschillen-

de stappen onderscheiden. In de praktijk is het goed mogelijk dat stappen elkaar

overlappen. Om de duidelijkheid ten goede te komen, hebben we de stappør uit el-

kaar getollren, en dez.e een enigszins logische chronologische ordening gegeven.

Stap I Oriëntatie
Het inventariseren van de mogelijktreden voor het starten een reihtegratieproject

Stap 2 Het verzamelen van stakeholders
De partijen die een mogelijk belang hebben bij het project bij elkaar brørgen.

Het vormen van een projectgroep.

Stap 3 Plan van aanpak
Het formuleren van doelstelling, het opstellen van actiepunten, het definiëren van de

verschillende actoren en hun verantwoordelijlúreden

Stap 4 Samenstellen yan scholingsprogramme
Het bepalen van de organisatorische en inhoudelijke voorwaarden van de scholing.

Het uitrodigen van mogelijke opleiders en de keuze maken voor eeri scholings-

instituut op basis van inhoudelijke en financiële overwegingør. Specifieke aandacht

moet worden gevraagd voor de (sociale) begeleiding van de deelnemers.

Stap 5 Activering aanbodkant
Werkgevers interesseren in het project om zo stageplaatsen €n bü voorkeur een

baangarantie te regelen. Het is aan te raden om één centrale werkgever te vinden die

de baangarantie afgeeft, dit komt zowel de snelheid als de afstemming ten goede.

Stap 6 Activering vraagkant
Arbeidsgehandicapten interesseren in het project. Wervingskanalen bepalen en de

werving en selectie van potentiële deelnemers organiseren.

Stap 7 Scholing en stage

Bij voorkeur zal de opleiding uit een theoretisch gedeelte en een praktijkstage be-

staan.

Stap 8 Relntegratie
Het plaatsen van deelnemers in een passende betaalde functie, bij voorkeur met een

arbeidsovereenkomst van een jaar of langer.
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Stap 9 Eindevaluatie
Het nagaan of de doelstelling is behaald. Het formuleren van leerpuntør. Het aan-

passen van het traject voor volgende groepen. Zoals in de hier onderstaande figuur is

weergegeven zien wij de evaluatie als een doorlopend proces (monitoring). Bij elke

genomen stap behoort de projectgroep zich af te wagen of de doelstelling voor deze

fase is behaald, wat de leerpunten zijn en wat er in het traject aangepast moet wor-

den om alles beter te laten verlopen. Door het regelmatig bijeenkomen van de pro-
jectgroep þn een dergelijke monitoring en evaluatie wij makkelijk gestalte gegeven

worden.

Schematisch kunnen de stappen als volgt geordend worden:
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3. Oriëntatie

Bij aanvang van elkproject is een initiatiefrremer aan te wijzen die van mening is dat

het zinvol is een reihtegratieproject op te starten. De initiatiefrremer(s) zal - om de

zinvolheid van het project te kunnen onderbouwen - de mogelijk*reden van het tra-
ject geïnventariseerd moeten hebben. Is het project levensvatbaar? Met andere

woorden: is het project wenselijk en is het haalbaar? Om deze twee wagen te kun-

nen beantwoorden is een exploratieve analyse van de situatie vereist. Om deze ana-

lyse van de situatie te kunnen uitvoeren, moet echter al wel enig idee bestaan over

het project, de functie/sector waaryoor de omscholing wordt ingezet en welke kan-

didaten geschikt zouden zijn voor de omscholing.

In de analyse van de situatie moet aandacht worden besteed aan:

zen sector/functie en zijn er in de regio plaatsingsmogelijkfieden bij werþevers?

capten waaruit geput zou kunnen worden, zijn daarin personen die geschikt zou-

den kunnen zijn voor een dergelijk traject, en zou het traject aansluiten bij hun

interesse.

reintegratietrajecten van bijv. de verschillende uitvoeringsinstanties, wet Rea

e.d.
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4. Stakehotders verzamelen' inrichting van de project-
groep

Om een project goed van start te laten gaan, is het van belang dat alle partijen die

een mogelijk belang hebben bij het project bij elkaar worden gebracht in een pro-

jectgroep/begeleidingcommissie. Op deze manier kan draagvlak voor het project

gecreëerd worden en kan de verantwoordelijk*reid voor de verschillende onderdelen

in het proces bij de juiste partij neergelegd worden. Tnrg dragen dat bü aanvang van

het traject alle partijen vertegenwoordigd zijn die allen hun commitment voor dit

project hebben uitgesproken komt de voortgang van het project ten goede. Welke

partijen in het project behokken hangt enigszins af van de insteek van het fraject,

bijv. welke kanalen er gebruilf gaan wordøt om werþevers/kandidaten te werven

etc. Wel willen u/e benadrulken dat de aanwezigheid van een werk-

gever(svertegenwoordiging) in de projectgroep erg belangrijk is om de aansluiting

met het veld te kunnen waarborgen.

Nad¿t de projectgroep is geformeerd moet de projectorganisatie ingericht worderi. Er

z.al een projectleider aangesteld moeten worden die de eindverantwoordelijlùeid

voor het project &au;gten die de bevoegdheid van de andere partijen krijgt om waar

nodig in te grijpen in de procesgang. De projectleider zal verantwoording afleggen

aan de opdrachtgever van het project. Daarnaast kan het zinvol zijn om specifiek uit

te spreken waarvoor elke partij die in de projectgroep heeft plaatsgenomen, in het

proj ect verantwoordelijk wordt geacht.

Uit de ervaring van onderhavige project tan gezngd worden, dat de stap 'het venza'

melen van stakeholders' erg belangrijk is maa¡ ook dat deze stap meer tijd en ener-

gie kost dan meestal aangenomen wordt'

Daamaast zijn in de eindevaluatie van het Cad-project drie randvoorwaardør ge-

noemd die de slaagkans van het project vergroten, en die gelieerd zijn azn deze stap.

o Aanwezigheid van een exteme projectleider met voldoende gewicht en moge-

lijlûreden om buiten de gebaande wegen beslissingen te forceren. De projectlei-

der wordt door de behokken partijen in de begeleidingscommissie als bindende

factor gezien. Met name het extern zijn - d.i. geen specifiek eigørbelang hebben

die de aanstr.ging zou kunnen beihvloeden - garandeert een neutaal ingrijpen bij

lnelpunten. Dit draagt bij tot een oplossingsgerichte en snelle aanpak bij pro-

blemen.
o Commitment van betrolften partijen, en ook een persq)nlijk commitment van

elke vertegenwoordiger in de projectgroep. Elke partij houdt zich aan zijnlhaar

verplichtingsinspanning (mede darfr.zij aansturing van projectleider). Bovendien

leidt het tot een plezieige samenwerking waar alle partijen teweden over zijn.

o Elke partij door een juiste persoon vertegenwoordigd. Bij een reïntegratieproject

is van belang dat elke partij door een persoon wordt vertegenwoordigd die op het

snijvlak staat van de beleidskant en de uitvoering. Hierdoor heeft deze verte-

genwoordiger zowel beslissingsbevoegdheid, als wel mogelijlheden om de

praktische uitvoering vanzakenznlf te kunnen regelen.
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Casui'stiek Cad-project

Omdat er diverse partüen uit het maatschappelijk veld aan dit project meededen, is

eryoor gekozen het project aan te sturen V¡a een begeleidingscomm¡ssie. Om dg-.

zelfde reden is ook een externe projectleider aangesteld die de voortgang van het

proces bewaakte en contacten onderhield met diverse stakeholder.s. Nadqt SfÞ,,Tri

Di Care en Viable Job het project levensvatbaar hebben bgvonden, is- met €nderç

uvi's

ande

te ku

sluiting gezocht bij twee werkgeversorga
(CNV en FNV). Daarnaast zijn de partijen

hadden, ook vertegenwoordigd in de bege

Uiteindelijk hebben in de begeleidings

volgende partijen deelgenomen: directeu

Arbeidstoeleiding en een Reihtegratiemedewerker vanuit he! Ga(.(vgrqntw-oo,-L{,9lijk

voor de instroom van deelnemers vanuit het Gak), Chef prodUctie

(verantwoordelijk voor de instroom van deelnemers vanuit het Sfb)

Di Care (werkgever en initiator van dit project), gewestelijke secretarþ Overijsl

sel/Flevoland van het NVOB (Nederlands Verbond van Ondernemers in de Bouwnij-

verheid), regionaal secretaris Hout- en bouwbond CNV, Manager afdeling Trainin-

gen van Doc (opleidingsinstituut), trainer-consultant van Visions Unlimited (bggelgi-

ding van deetnemers), arbeidsdeskundige van KLIQ (begeleiding van deel¡.e.,1¡e¡g)

en ondezoeker van TNO Arbeid (monitoring van het Projed),. De begeleidingscom-

missie kwam ongeveer een keer

men, tussentijds te evalueren en

punten waren: de monitoring doo
geplaatsen e.d) door Tri Di Care, ontwikkelingen inzake de werving en,s9!ecti,.9.. vEn

kandidaten door de uvi-vertegenwoordigers, en de ontwikkel[ngen r,gn{ de oplg1difle

door het ooleidínosinstituut, - ì: '
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5. Plan van aanpak formuleren van doelstelling' actie-
punten, proj ectorganisatie

Nadat de projectgroep is geformeerd kan het project daadwerkelijk ontwilfceld gaan

worden. Daarbij is het van belang kaders uit te zetten om richting te geven aan de

ontwilrkeling van het project. De projectgroep moet zich gaanbezinnen over de vol-
gende punten en deze vervolgens in een plan van aanpak vast leggen:

Het aantal kandidaten dat in het traject wordt opgenomen en het verwachte sla-

gingspercentage. Door dit van te voren kwantitåtief vast te stellen heeft de pro-

jectgroep een vastomlijnd doel voor zich, waardoor men gerichter aan het werk
gaat om dit doel gezamenlijk te bereiken

Kandidaten: sector, opleidingsniveau, leeftij d, uitkeringssituatie

Werþever: sector, type instellingen + overige eisen, regio en soort functie

waarvoor de omscholingingezet gaat worden

Duur, vorm (theoretisch enlof praktisch), vormgeving van de noodzakelijk be-

geleiding, de plaats, de inhoud scholingsprogramma, gewenste ervaring van op-

leiders met de doelgroep

Activiteitenplanning, communicatieplan richting externen (bijv. opdrachtgever)

en fïnanciële planning. Wat befieft dit laatste punt: tijdens de orientatie is beke-

ken of de financiering via reguliere reintegratiefrajecten kan lopen van bijv. de

verschillende uitvoeringsinstanties, wet Rea, ESF-subsidies e.d. Het grootste

knelpunt wat er op dit vlak zou kunnen ontstaan, is dat producter/diensten die

niet individueel gericht zijn (zoals bijv. PR en voorlichting) niet subsidiabel zijn
via de wet REA, omdat deze alleen voor personen producten kan vergoeden.

Kosten op projectniveau zijn daardoor moeilijk declareerbaar.

tegratieprograÍuna, voorwaarden voor deelname, financiële ondersteuning,

aanmeldingsformulier etc.)



l0
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6. Scholingsprogramma en begeleiding

6.1 Scholingsprogramma

In de voorgaande stap zijn de kaders voor het project uitgeznt. In de komende drie

stappen - scholingsprograrnma, activering waagzijde en activering aanbodzijde -
worden de kaders in de praktijk gerealiseerd. De drie stappen zullen normaliter

tegelijkertijd ingezet worden, maar de projectgroep zal aan de ontwikkeling van het

scholingsprogfiunma waarschijnlijk de meeste tijd besteden; om deze rederi zullen

we met deze stap beginnen. In deze stap staat de definiëring van organisatorische en

inhoudelijke randvoorwaarden van het opleidingsprogramma centaal.

De projectgroep formuleert een aantal eisen waaraan de opleiding in elk geval

moet voldoen, wat uitmondt in een offerteverzoek. Bij voorker¡r worden ver-

schillende opleidingsinstituten middels het offerteveruoek uitgenodigd die een

offerte uitbrengen en presentatie van hun scholingsaanbod geven. Op basis van

inhoudelijke en financiële overwegen kan de projectgroep vervolgens beslissen

welk opleidingsinstituut de beste prij s/krraliteitsverhouding kan leveren. Gezien

het feit dat de opleiding voor een hele specifieke doelgroep is bedoeld, verdient

het de voorkeur dat het opleidingsinstituut ervaring met deze doelgroep heeft.

Bij het opstellen van het scholingsprogramma moet specifiek aandacht worden

besteed of de opleiding aansluit bij de huidige werþraktijk. Idealiter zouden in

de projectgroep dus ook een of meerdere werkgevers vertegenwoordigd moeteri

zijn. Daarnaast moeten - in overleg met het opleidingsinstituut - afspraken ge-

maakt worden over de vonn van de scholing (theorie of praktijk) de duur, de in-

houd en de verdeling van de verantwoordelijkheden van betrolfcenen.

Daarnaast zijn in de eindevaluatie van het Cad-project twee randvoorwaardør ge-

noemd die de slaagkans van het project vergroten, en die gelieerd zijnaarn deze stap.

o Combinatie van theorie en praktijk. Znke¡ als het een omscholing voor een

uitvoerende functie betreft, is het belangr|k dat deelnemers in de praktijk

vaardigheden aangeleerd krij gen en training-on+he-job ontvangen. Dit komt

de aansluiting van de scholing met het werkveld zeker ten goede. Daarnaast

is het specifiek voor deze doelgroep (wAo'ers) erg van belang dat zij op

een rustige en veilige manier weer in het werþroces kunnsri groeien. Oîze-

kerheid, teleu¡stelling en de vraag of zij met hun arbeidshandicap de functie

wel goed kunnen vervullen kunnen door een stage opgevangen worden.

Daamaast biedt het werþevers ook de mogelijllheid om op een wat veilige

manier te kijken of de WAO'er - waar meestal toch nog wat vooroordelen

over bestaan - inderdaad in de functie en de organisatie past.

o Stage al tijdens het theoretische gedeelte van start laten gaan, en naarmate

de theoretische opleiding vordert de stage uitbouwen en de theorie afbou-

wen. Dit heeft enige voordelen. In de eerste plaats gaat het om mensen die

voor langere tijd buiten het arbeidsritme hebben gefunctioneerd en vaak ff-
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sieke problemen ervaren. Men heeft in aanvang van de stage nog geen con-

ditie om 8 uur per dag vijf dagen in de week (achter een computer) te wer-

ken. Door langraamhet aantal uur op te bouwen, kan men hier aan weilren.

In de tweede plaats kunnen stagiaires inhoudelijke werþroblemen met de

opleiders bespreken. Daarnaast kan de stagebegeleiding vanuit het oplei-

dingsinstituut ook ma}lkelijker vorm gegeven worden, men ziet de deelne-

mers immers gewoon tijdens de lessen. Tot slot - en dit is misschien nog

wel de doorslaggevende reden - worden deelnemers door een onzekerheids-

periode geholpen die vaak na2 a 3 maanden scholing opheedt. Men vraagt

zich opeens af wat of men de opleiding wel aankan, wat voor een soort func-

tie men gaat uitoefenen, of er tijdens de stage niet teveel van hen verwacht

wordt etc. Door de stage al tijdens het theoretische gedeelte van start te laten

gaan, worden de antwoorden op deze wagen op een natuurlijke wijze gele-

verd.

2 voor de inhoud van het offerteraamwerk zie Bijlage II. Dit is de meest uptodate
versie, namelijk het offerteraamwerk voor 2001 (de landelijke uitrol van het project).

3

ge-
eel
e

expertise van buitenafzou moeten inhuren.

4 Voot de inhoud van het scholingsprogranüna van het Cad-project zie Bijlage II.
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6,2 Begeleiding

Bij de vormgeving van het scholingsprograÍrma willen we een aspect er bijzonder
uit lichten en dat is de sociale begeleiding van de deelnemers. Bij wijwel elke func-

tie waarvoor men omgeschoold wordt, zal in de scholing ook enige aandacht besteed

moeten worden aan persoonlijke vaardigheden zodat de deelnemer in staat is in een

nieuwe fi.mctie en organisatie te functioneren.

Wij willen benadrulicen dat over het algemeen genomen Vy'AO'ers op dit vlak meer

ondersteuning nodig hebben dan dat bij een normale omscholing het geval is. In de

meeste trajecten zalhet gaan om wat lageropgeleiden die voorheen in een uitvoeren-

de functie werkzaam zijn geweest; men is niet gewend om weer in een klaslokaal te

moeten stil zitten. Ook is het mogelijk dat men uit een sector afkomstig is waar het

minder gebruikelijk is om bijgeschoold te worden. Men moet als het ware weer leren

'leren'. Daarnaast is men een tijd uit het arbeidsproces geweest en geconfronteerd

met de bureauc¡atie van de wet- en regelgeving. Duidelijk moge zijn dat gedurende

het reihtegratietaject wijwel alle deelnemers waarschijnlijk een persoonlijke ont-

wilrkeling moeten doormaken om van WAO'er weer werknemer te worden, waar nj
ondersteuning voor nodig zullen hebben. Naast een vakinhoudelijke begeleiding

wordt daarom ook een persoonlijke begeleiding wenselijk geacht waarin het onder-

steunen van elke deelnemer tijdens het opleidingstaject en het ontwilf<elen van

persoonlijke en sociale vaardigheden centraal staat.

De begeleiding kan in drie typen uiteenvallen die alledrie noodzakelijk worden ge-

acht. Elke projectgroep heeft echter de keuze het accent bij een of meerdere vormen

van begeleiding te leggen.

gen waar dat nodig is (meubilair), het toelichten en regelen van uitkeringspro-

blematiek, het bewaken van individuele voortgang, het plaatsen van afrallers op

een ander re'rhtegratietraject en het oplossen van eventuele knelpunten bij plaat-

sing.

confl icthantering, communicatie, assertiviteit.

deelnemer laijgt een coach aangev/ezen waarbij over allerhande persoonlijke za-

ken wordt gesproken die door de deelnemer worden aangereikt. Het gaat dan

onder meer over zingevingswagen: wat wil ik en waarom handel ik zoals ik doe,

bewustwording van eigen keuzemogelijlÍreden etc. De coach houdt de deelne-

mer als het ware een spiegel voor, maar stimuleert en bemoedigt daamaast ook

de deelnemer in het maken van eigen keuzen. In plaats van een persoonlijke

coach kan ook gekozen worden voor een groepsbenadering, waarin de deelne-

mers onder begeleiding van een deskundige samen ervaringen uit wisselen.
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CasuiþtiekCad-project : "'
Voorafgaand aan de start van de opleiding is uitvoerig stil gestaan bij de wijze van

begeleiding van kandidaten op het persoonlijk vlak. Sfb en het Gak hebben een

afzonderlijk een beslu¡t genomen inzake de vormgeving van de begeleiding. ' ,, ,

Gak heeft gekozen om een arbeidsdeskundige van KLIQ als begeleider aan te stel-

len. Doel van de begeleiding is voorafgaand aan het traject de motivatie vqn potqn-

tiële deelnemers toetsen en het bekijken of de opleiding inderdaad relevant y99¡ hen

is en tijdens het traject als aanspreekpunt voor deelnemers te fungeren zodat een

vloeiende voortgang van het hele proces gewaarborgd wordt en deelnem-e,¡.9:hun

aandacht kunnen richten op de opleiding. Taken van de arbeidsdeskundig

sociaal ondersteunen van de Gak-deelnemers via wekel'rjks contiact, het re

voorzieningen waar dat nodig is, de bewaking van individuele vool!9ang,,,het:plqqt'

sen van afuallers op een ander reihtegratietraject en het oplossen va

knelpunten bij plaatsing. Deelnemers blijken het erg op prÜs stellen een

soon te hebben die een ingang heeft bij de betrokken uitvoeringsinstiantie, De qr¡F
telijke bureaucratie kan zo wat omzeild worden, waar juist,dgze doetgloe.p.vaak

teleurstellende ervaringen mee heeft gehad. Daarnaast wofdt-in hel lesprggqamma

van Doc aan de groepen van de Gak-deelnemers aandacht besteed aqn h,et.gntwik'

kelen van sociale vaardigheden. Er staan 64 uur (8 dagen) gepland voor de onder-

delen 'persoonlijk handelingsprofiel, communicatie, assertiviteit en sollicitatievaar-

digheden'.
Sfb heeft de begeleiding uitbesteed aan trainers van Visions Unlimited, welke met

de deelnemers een persoonlijk begeleidingstraject hebben uitgestip van

deze vorm van begeleiding wordt door hen als volgt geformuleerd: '

soepel te laten verlopen, maar dat de de

aan inhoudelüke begeleiding. Een groot a
gereserveerd voor zelfstudie. Omdat de a
grond had, kon hU de deelnemers niet ond

Om deze reden heeft het Doc een extra inhoudelijk begeleider aange¡!91.d-dìe 9p,de

zelfstudie-uren aanwezig was. Deze persoon gaf tijdens de stage ook'extra inhoude-
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7. Activering aanbodkant:

Bij aanvang van het project is geïnventariseerd of er bij werkgevers in de regio ook

behoefte is aan nieuw personeel voor de functie waarvoor de scholing ingeznt gaat

worden. Het is nu vervolgens zaak om daadwerkelijke aanmeldingen van werþe-
vers te ontvangen die een stageplaats willen verlenen enlof een functie aanbieden.

Dit laatste verdient natuurlijk de voorkeur. Als werþevers huiverig blijken te njn
om een baangarantie af te geven is het ook mogelijk om met een tussenoplossing te

werken, namelijk dat de stagiaire een projectaanstelling van bijvoorbeeld 6 maanden

ontvangt na opleiding en stage. Taken die gerealiseerd moeten worden:

collectief door bijvoorbeeld advertenties, werþeversoverleg in de regio te be-

zoekør, contacten met een werþeversorganisatie opnemen (indien dezn zich al

niet in de projectgroep bevindt) als wel een individuele benadering, waarbij

werþevers afzonderlijk benaderd worden. Een exta mogelijlúreid is om een ge-

specialiseerde uitzendorganisatie te benaderen die deelnemers aanneemt e¡r hen

vervolgens detacheert bij werþevers.

niveau van de stagiaire, de begeleiding die de werþever zelf behoort te verlenen

tijdens de stage etc. Er is wel enige terughoudendheid geboden naar de werþe-
ver. In deze fase kan immers nog geen garantie worden geboden dat het project

daadwerkelijk van start gaat, dan wel dat de waag naar stagiaires het aanbod

overfeft. Voorkom teleurstelling bij de werkgever!

grotere werkgevers (meer dan 10 werknemers) is het voor een stagiaire makJ<e-

lijker om in het werk te groeien, omdat er meerdere mensen aanwezigzijnwaar

hij of zij op terug kan vallen. Bij de hele kleine werþevers (twee/driemans-

bedrijfies) is de ondersteuning soms lastiger te realiseren. Ook bedrijven die

voorhee¡r geen stagiaires (van bijv. de mts) hebben gehad zijnwat minder ge-

schikt zijn voor deelname aan een dergelijkproject. Men heeft dan geen ervaring

met stagebegeleiding, dat in een project met een WAOdoelgroep van uitzon-

derlijk belang is.

resseerde werkgevers, de hoeveelheid stages/werþlekken die gerealiseerd zijn,

nader gespecificeerd met welke functie-inhoud en wensen van de werkgever.

In de eindevaluatie van het Cad-proj ect zijn twee randvoorwaa¡de¡r genoemd die de

slaagkans van het project vergroten, en die gelieerd zijnaandeze stap.

o Voldoende stage-instellingen. Zonder het vereiste aantal stageplaatsen kan

niet aan het opleidingsprogramrna (waarin de stage een belangrijk onderdeel

van vormde), voldaan kunnen worden.
o Voldoende werþevers. Als werþevers toezeggen een baangarantie te wil-

len geven en de meeste deelnemers dus bij hun stage-instelling eør baan

aangeboden krijgen, kunnen problemen op dit vlak vermeden worden.
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8. Activeren vraagkant:

Het project is nu zodanig vorm gegeven, dat de werving en selectie van geïnteres-

seerde arbeidsgehandicapten van start kan gaan. In de meeste reihtegratietrajecten

zalhet gaan om zogenoemde fase 2/3 cllënten die een dusdanige afstand tot de ar-

beidsmarkt hebben dat zij aanvullende dienstverlening nodig hebben om deze af-

stand te overbruggen. In deze fase wordt een bestand opgebouwd van potentiële

geschikte (en subsidiabele) kandidaten voor het reïntegratieproject. Vervolgens moet

middels een selectiemethode worden nagegaan of de kandidaten voldoen aan de

vereisten voor het taject.

Zo larnnen deelnemers via uvi's/Arbeidsvoorziening geworven worden, kr¡nnen

kandidaten zich wellicht zelf melden, of worden werþevers in de sector bena-

derd om arbeidsgehandicapten die in hun eigen functie niet meer aan de slag

kunnen, aante leveren.

hoe de PR vorm gegeven gaat worden en moet deze uitgevoerd worden.

seerde kandidaten moeten voorgelicht worden voor welke functie zij omge-

schoold worden, hoe het omscholingsbaject eruit ziet, en of er bijv. wel of geen

baangarantie wordt gegeven. Bij voorkenr moet er een informatiemap klaar lig-
gen voor elke geïnteresseerde, en moet elke kandidaat mondeling geïnformeerd

worden.

Het voeren van intakegesprekken om tot een potentieelbeoordeling te komen is

een vak apart, en het is zinvol om deze beoordeling bij specialiste¡r neer te leg-

gen. In samenspraak met hen kan de projectgroep randvoorwaarden en criteria

formuleren. Het is overigens goed mogelük dat het opleidingsinstituut die de op-

leiding zal gaan verzorgen een beter zicht heeft op de eisen lvaaraan kandidaûsn

moeten voldoen, willen zijnaar grote waarschijnlijkheid de opleidingmet succes

af te ronden. Daarnaast hebben zij vermoedelijk dergelijke specialisten in huis of
hebben contacten met dergelijke bureaus. Het kan daarom verstandig zijn om

met de selectie van start te gaan, als de keuze voor een opleidingsinstituut is ge-

maakt.

Daamaast zijn in de eindevaluatie van het Cad-project drie randvoorwaarden ge-

noemd die de slaagkans van het project vergroten, en die gelieerd zijn an deze stap.

o Een korte doorlooptijd tussen het signaleren dat iemand in aanmerking kan

komen en de daadwerkelijke start van de opleiding is van belang in het ver-

band met het vasthouden van de motivatie.
¡ Voldoende instroom. Een belangijke voonvaarde voor het slagen van het

proces is het vereiste aantal deelnemers. In het Cad-project is men op een

iets andere manier gaan werven en heeft men de doelgroep aangepast, waar-

door de insfroom gewaarborgd kon worden (zie kader).

o Baangarantie. Essentieel voor geïnteresseerde arbeidsgehandicaptur is de

belofte van een bazngarantie. hnder dezebaangzrantie zou men veel min-
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der snel een opleiding van I jaar volgen. "Het trekt ze over de streep". Mede

dankzij de baangarantie wordt dus ook aan de vorige randvoorwaarde -vol-
doende instroom - voldaan.

Casui'stiekCad-project '' 
'

Met een veruachte uitval van 10% door een intaketest zouden in eerste instantie

beide uvi's 22 kandidaten moeten werven, zodat uiteindelijk'40 deqlngmers de op'
leiding zouden gaan volgen. Beide uvi's ervoeren problemen om geschilrle ka¡dida.

van KLIQ. Daarnaast wordt ook geput uit de lopende bestandgn

die in bemiddeling ãjn bij KLIQ, en die eventueel in aanmerkin

komen voor dit traject. Belangrijk hier is dat er bÜ de afdeling -,oqbeidçtqeleidlng-,een
contactpersoon lt, die het project een warm hart toedraagt en potentiële kand[dgten

attendeert op het project. Hierdoor is de instroom voor het Cad-project uilglndelÜk

goed gaan lopen. De voorlichting en een ruwe screening wordt gedaan- door,de

arbeidsdeskundige van KLIQ. Na bevonden geschiktheid word!

voor een test bij het opleidingsinstituut.

selectie:

5 Hrt RAsA-project (reihtegatiemogelijkheden Arbeidsgehandicapten in samenwer-

king met Sectorraad en A¡beidsvoorziening) houdt zich bezig met bestandsanalyse

en bemiddeling van arbeidsgehandicapten vanuit het zogenaamde lopende WAO-
bestand.
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vuld of hebben reeds geheel of gedeeltelijk werk. Van het begin af aan werd ditals

heilloze weg beschouwd, en dat is bevestigd door deze ervaring.'

sfþ
"Het gemiddelde opleidingsniveau van personen uit het SfÞ-þestan+iq lÞqm!!,'rpg
grootste gr af. De Personen di

min zitten, gekwalificeerd dat

zijn. Een b s dat er weinig me

geihteresseerdzijn in een kantoorbaan. E

te vinden die voldoen aan de selectiecriteri

Daarnaast bleek de instroom minder vlot

was om eind februari2000 de klassen vol

pas de laatste groep, groep 5, van start g

wel zeer belangrijk, ln het begin van het

wachttüd tussen werving en selectie en d

ele kandidaten afgehaakt.

De test voor de opleiding blijkt geen knelpunt te zijn bij de instroming. Aspecten die

t'ljdens de test getoetst werden ãjn: ruimtelijk inzicht, rekenvaardigheid, analogieën,

fìgurenreeksen, technisch inzicht en algemene capaciteiten.Voo¡ de eersLe vier

groepen ln 42 kandidaten door Doc getest en zijn er tien

veer 25o/o. Dit was van tevoren ook wel ongeveer ingeschat,

2O% niet door de test zou komen. Op verzoek van de beg

De meesten hebben hun uitkeringsbestaan geaccepteerd en hun leven anders inga

kunnen inschatten wat de ondergrens van de toets is. Na een
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9. Scholing

Deze stap wordt grotendeels uitgevoerd door het opleidingsinstituut. Van belang is

echter wel dat de projectgroep het scholings/stagetraject volgt, en indien nodig kan

ingrijpen om zaken aan te passen.

Scholing

worden of deelnemers aringepast meubilair nodig hebben. Het gaat immers vaak

om mensen die door een ffsieke aandoening problemen ondervinden bij werken

(veel rugproblematiek). De leveringstijd voor aangepast meubilair duurt wij
lang. Als de aanwaag zo snel mogelijk gedaan wordt, ku¡nen deelnemers de

scholing starten met de voorzieningør die zij nodig hebben. Dit voorkomt onno-

dige uitval.

leren 'leren'. Er moet tijd voor studiebegeleiding ingeruimd worden, waarin dui-

delijk gemaakt wordt op welke manier men het beste kan studeren.

opleidingsinstituut de voortgang van de opleiding en ervaringen weergeven.

tewedenheid verloopt. Hiermee voorkomt men dat aan het einde van de omscho-

ling opeens allerlei klachten worden geuit die -als deze eerder gehoord waren -
voortijdig opgelost hadden kunnen worden. Ook moet er een vinger aan de pols

worden gehouden of er deelnemers zijn die uit het onderwijsftaject dreigut uit te

vallen.

met het opleidingsinstituut afgesproken worden dat er mogelijlùreden moeten

zijn om de opleiding aan te passen, als blijkt dat deelnemers het programma als

te licht of te zwaar ervaren, of als uit de stagepraktijk blijkt dat bepaalde esse'¡rti-

ele elementen in de opleiding niet aan bod komen.

ken niet allemaal tegelijkertijd in een examenweek af te nemen, maar door de

opleiding de mogelijkfieid wordt gegeven deelexamens te doe¡r.

Stage

gematcht worden. Ervaring leert dat dit een belangrijk moment is. Bij voorkeur

moet deze matching gedaan worden door iemand die zowel op de hoogte is van

de wensen van de werþever als van de deelnemer. Ook de cultuur van een be-

drijf moet passen bij de stagiaire. Het is van groot belang dat de juiste man op de

juiste plek wordt gezet.Iemand met veel zelfstandigheid kan een werþlek aan

waar wat minder begeleiding wordt geboden, terwijl een deelnemer met wat

minder kwaliteiten op dat vlak hopeloos de mist in zal gaan. De matching kan

het reihtegratieresultaat slagen dan wel breken!

opleiding, is het van belang om zo snel mogelijk terugkomdagen voor de deel-

nemers te organiseren. Mochten er eventuele matchingsproblemen, of andersoor-
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tige problemen spelen, dan kunnen dezn n eeî m woeg mogelijk stadium ge-

signaleerd worden. Deelnemers blijken zelf niet altdd mans genoeg om proble-

men zelf op te lossen, of zelfs maar aan te geven aan het stagebedrijf of bij de

contacþersoon van het opleidingsinstituut.

re begeleidt. Dezn stagebegeleider is ook contacþersoon voor het opleidingsin-

stituut. Het is wenselijk de stagebegeleider goed te informeren over zijn verant-

woordelijkfieden middels een stagemap o.i.d en aante geven bij wie hij kan aan-

kloppen mochten er problemen njznn. Daarnaast is het erg belangrijk goed te

benadruldcen dat het gaat om een stagiaire die begeleiding nodig heeft en nog

veel moet leren. Er moet voorkomen worden dat werþevers te hoge verwach-

tingen hebben van de stagiaire wat leidt tot teleurstelling bij henzelf en een te

grote druk bij de stagiaire die merkt niet te kunnen voldoen aan de verwachtin-
gen. Ook moet de stagebegeleider goed op de hoogte zijn van de (ffsieke) be-

perkingen van de stagiaire.

de stage is het ook aan te raden afen toe een werkgever te bezoeken ofzo nu en

dan een aantal werþevers telefonisch te benaderen om te horen of alles naar te-

vredenheid verloopt, of men bepaalde puntør in de opleiding heeft gemist die nu

tijdens de stage wel essentieel blijken te zijn.

Daamaast zijn drie randvoorwaarden geformuleerd die de slaagkans van het project

vergroten, en die gelieerd zijnaan deze stap.

o Communicatie. Op dit punt van het project is het vooral van belang dat de

projectgroep goed op de hoogte blijft van wat er gebeurt. De uiwoering ligt
nu niet meer in eigen hand. Succeskans neemt toe als de projectgroep een

goede communicatielijn heeft lopen met het opleidingsinstituut, de deelne-

mers en de werkgevers.
o Snel reactievermogen van de betrol¡ken partijen. Om problemen rondom de

scholing soepel te kunnen laten verlopen is een snel reactievermogeri ver-

eist. Als eør probleem gesignaleerd wordt is het zaak direct te reageren en

niet te wachten tot de volgende projectgroep-vergadering.
o Creativiteit. In reïntegratieprojecten zoals dez,e blijkt vaak dat een aantal

deelnemers niet in het opleidingshokje blijken te passen. Zo is bijv. bij een

deelnemer de theorie net even tezwaar, blijft een anderbij een vak'han-
gen', en speelt bij een derde opeens privé-problematiek een rol. Deelnemers

met een dergelijke problematiek vallen in een regulier úaject vaakbuiten de

boot, cq uit het project. Uit ervaring van het onderhavige project blijkt ech-

ter dat ook dergelijke deelnemers opgevangen kunnen worden, als creatief

nagedacht wordt over alternatieven. Met soms wat eenvoudige ingrçen kan

een persoon geholpen worden, en wordt een nieuwe teleurstelling en een

langer verblijf in de sociale zekerheid voorkomen (zie kader).
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Casui'stiek Cad-project.

Januari 2000 is de opleiding tot Cad-tekenaar gestarto. ln deze pilot hebben vijf

groepen van acht personen de opleiding gevolgd. Het trainingstraject van zes

maanden is modulair opgebouwd. Belangrijkste opleidingselementen ljn: bouwkun-

de, Allplan, AutoCad en calculatie. Met het opleidingsinstituut is afgesproken dat

deelnemers indien nodig extra bijscholing krijgen. De reden van afual zou niet:aan

het opleidingsgedeelte mogen liggen. Na het halen van examens volgt,ecn stage

van vijf maanden (100 dagen). Venryachting voor aanvang van het trqlect was dat

107o van de kandidaten mogelijk zou kunnen uitvallen tijdens de opl + '
''''

Gezien de korte tijd tussen de keuze voor het opleidingsinstituut en het,vc¡ gtart

gaan van de opleiding (1 maand) en het feit dat de opleiding nog in,Qetail ¡ader
ontwikkeld moest worden, ljn een aantal startproblemen ontstaan. Dit is echter niet

verwonderlijk aangelen het om een pilot gaat, waar ruimte mogt ljn voo¡¡'trial and

error'. De eerste twee groepen zijn daardoor echter met waarschijnlljk¡onnodige

hobbels geconfronteerd. Op een bepaald moment heeft dit gefeid to[ een'inyentari-

satie van ongenoegens door de deelnemers en het schriftelijk formuleren van deze

klachten. Problemen werden met name gesignaleerd in de hoge snelheid waarmee

de stof werd behandeld. Ook stond bij een onderdeel substantieel te weinig uren

ingepland. ln samenspraak met het opleidingsinstituut ljn de probfq4e!,.t1.,9r-9!e

lijnen goed verholpen, waar de volgende groepen van mee profiteerden.,Hoewgl het

programma aangescherpt werd, bleken bij de vijfde groep tocft ook w-al knglpyntg-n

te spelen. De les die hieruit getrokken ka

jecten een vrij groot afbreukrisico hebbe

blijven, het project aansturen op de autom

Ook blijkt dat extra studiebegeleiding om

ervaring van het Cad-project bleek dat een

weer in de schoolbanken te zitten, en niet

worden. Daarnaast bleek dat de afsluiting

deelnemers leidt; men heeft het idee dat alle opgedane

worden tot het einde van de opleiding, en dit leidt tot

waarin men lch opeens afvraagt of me

opleiding wel halen, bij welke werkgever
goed op ingespeeld wordt, zodat mense

a¡'taat wordt. ln onderstaand figuur is w
mers ãch in het opleidingstraject ontwik

opleiding, en blijft gedurende twee maanden erg optimistisch en positief..'!a twee

maanden beginnen de eerste twijfels de kop op te steken, en mer,l<!.Eenr9P,9e,.qs

hoeveel investeringen men moet doen, terwijl nog niet duidelijk is ho .ry,¡!t
gaat oplevgren, ':1' ":t 1,- 

ji-Ìrjr

6 Voor de inhoud van de opleiding zieBijlagel.
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ln de twee maanden die volgen moet door de opleiders veel steun en informatie

gegeven worden, waarna langzaam de motivatie weer begint te stijgen en mensen

zich zekerder gaan voelen over zichzelf en hun toekomst.

\-/

\-/ 4

motivatie-curve

Wat betreft de stage, leert de ervaring van het Cad-project dat de matching niet alt'ljd

goed verloopt en ook dat deelnemers niet altijd mans genoeg ljn om de proÞleme-

tiek aan te kaarten met werkgever dan wel het opleidingsinstituut. Men meldtlch in

plaats daarvan bijvoorbeeld ziek, of probeert op eigen houtje maar een andere stage

te regelen. Door vrij snel een terugkomdag te organiseren, dan,weleen belronde-in

te lassen na de eerste stageweek kunnen eventuele problemen snel gesignaleerd

en opgelost worden. Daarnaast bleek dat de deelnemers het als vrij pittþ ervoeren

om b'rj aanvang van de stage direct met 40 uur in de week te beginnen. Concentra-

tieproblemen, maar ook fysieke problemen die opeens weer opspelen door de om-

slag naar een hele dag pc-werk gedurende vijf dagen in de week.

De belangrijkste verbeterpunten aan het opleidingsprogramma die door de begelei-

dingscommissie aan het einde van het project werden genoemd: de deelnemers die

geen bouwachtergrond hebben substantieel meer uren (algemene) bouwlunde

geven, de deelnemers eerst leren tekenen, voordat men leert werken met het. om-,

putertekenprogramma en een substantiële uitbreiding van de sociale begeleiding en

hier bijv. 112 dag in de 14 weken voor reserveren. Naast deze sociale begeleidiqg

blijftdearbeidsdeskundigebegeleidingookwenselijk.
Er is een aantal deelnemers waarbij wat moeilijkheden gesignaleerdr werde¡1 bij

scholing dan wel stage. Op creatieve wijze is hiermee om gegaan waarbij,het.uitq.Ut-:

delijke doel 'reihtegratie' altijd voorop bleef staan. Onder begeleiding van eeî d-o-

cent ljn wat eenvoudiger tekenklussen binnengehaald en is een bedrijfie gesþd.- 
,

ln deze relatief veilige omgeving kunnen de sociaal en technische zvvakkeren op

hun eigen niveau stage lopen en uiteindelijk ook een baan krijgen. De inschaüing is

dat ook in de toekomst nog veel van dergelijke klussen te doen ljn; het,.bedrflfie

heeft dus perspectieven. De deelnemers worden zeer gestimuleerd de theoretische

opleiding af te ronden en daarnaast bijscholing te gaan volgen zodat men uiteindelijk

wel op het Cad-tekenaarsniveau kan komen. Na verloop van tijd zal men dan via het

aangepaste traject in een wat langere tijd wellicht toch als Cad-tekenaar aan de slag

te gaan. ln het Cad-project zijn een vijftal deelnemers op deze manier opgevangen.

die hen in staat stellen op hun niveau aan het werk te gaan. Mede dankzij de oplei-

ding en het vervolg wat er nu aan gegeven wordt, zal men in elk gevalterugkeren

naar een betaalde functie.
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10. Reintegratie

Het einde van het project is in zicht. Deelnemers hebben de scholing met goed ge-

volg afgerond en zijn bezig hun stage af te sluiten. Nu ze goed gekwalificeerd zijn,
is een leuke baan opeens weer in zicht.

tentiële werþever) tijdig informatie rondom de do's and don'ts rondom het aan-

nemen van de stagiaire. Omdat hier sprake is van arbeidsgehandicapten is het

goed om beide partijen van te voren uit te leggen wat de mogelijkfieden rondom

de REA-wetgeving zijn, welke effecten het nieuwe salaris op de WAO-uitkering

heeft etc.

begeleider vanuit het opleidingsinstituut, waarin aan het einde van het gesprek

ookruimte is om baanmogelijltreden te bespreken.

elders een baan hebben gevonden.

bij die deelnemers die geen arbeidsovereenkomst hebben ontvangen, geïnterve-

nieerd worden om hen alsnog ergens anders te plaatsen.

7 Het bepalen van het slagingspercentage is enigszins aftrankelijk ofde vijfstagiaires
die in een beschermde werkomgeving hun stage lopen, na afloop van hun stage een

voldoende niveau hebben bereikt om als Cad-tekenaar aan de slag te gaan.
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11. Evaluatie

Het project is afgerond en hopelijk met een positief resulta¿t. Wellicht zijn partijen
dusdanig enthousiast dat er nagedacht wordt over een vervolg. Zeker in dat geval is

het zinvol een eindevaluatie te houden waar verschillende punten aan de orde zou-

den behoren te komen. Van elke evaluatie kan immers geleerd worden; de geihven-

tariseerde verbeterpunten kunnen toegepast worden in een vervolgtraject.

valuatie dus niet alleen de projectgroep langs, maar luister ook naar deelnemers,

stageverleners etc.

doelstelling die voorafis vastgesteld. Is deze behaald?

voor:

Deelnemers

Werþevers
Financierders (achterhalen van kosten van het project versus opgeleverde baten)

Projectgroepleden.

er is gekeken naar de ouþut. Bij een evaluatie is ook zinvol om naar het proces

te kijken. Loop systematisch de onderscheiden stappen uit dit draaiboek na, en

noteer per stap welke knelpunten zijn ervaren, maar ook wat juist succesfactoren

waren. Als de projectgroep gedurende het hele traject een reflectieve attitude

heeft gehad, waarbij in elke fase bekeken werd of zaken aanpassingen verdien-

den, is de procesevaluatie een niet al te tijdrovende stap. Men heeft immers door

alle stappen heen knelpunten en succesfactoren geïdentificeerd.

voorbeeld geconstateerd kunnen worden dat de doelstelling te ambitieus was, dat

de instroom van kandidaten een probleem vormde etc. Op dezn' zaken moeten

vervolgens aanpassingen gevonden worden, waardoor in het vervolgtaject der-

gelijke fouten vermeden kunnen worden.

die over de schouder meekeek, waardoor ieder zijn beste
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12. Tot slot: publiek versus privaat

Voordat we dit draaiboek afronden willen wij, onderzoekers van TNO Arbeid die als

externe partij dit project hebben gemonitord, een discussie aanzutengelen die rele-
vant kan zijn als het gaat om het opstarten van een reîntegratieproject. De niet gerin-

ge ervaring die wij als onderzoeksinstituut op het gebied van reïntegratieproblema-

tiek opgedaan hebben, en de huidige ervaring met het Cad-project brengt ons tot de

stelling dat de ontwiklreling van dergelijke reïntegratieprojecten bij voorkeur onder

aansturing van een externe projectleider gedaan zou moeten worden. De voortva-

rendheid van de Cad-projectgroep, het durven en kunnen nemen van risico's en

soms het lef om beslissingen te nemen die net even buiten de geëffende paadjes -
elementen die zner zeker bijgedragen hebben om het Cad-project succesvol af te
ronden - njn binnen de ambtelijke en administratieve structuur en cultur.¡¡ van uvi-
organisaties moeilijker te realiseren. De aanwezigheid van een externe projectleider

is natuurlijk geen garantie tot succes, en evenzo kunnen reintegratiepiojecten die

vanuit een uvi worden aangestuurd, succesvol zijn. Desondanks pleiten wij er wel
voor om in de projectgroep vooral markþartijen zitting te laten nemen, en bij voor-

keur de projectleiding niet bij een uvi neer te leggen, maar door een marþartij uit
te laten voeren.

Gezien het succes van het Cad-project zalhet Cad-project landelijk worden uitge-

rold, en - in de lijn van onze stelling - is hierbij is bewust gekozen om de projectlei-

ding opnieuw bij een exteme partij te leggen, en om daarnaast in de projectgroep de

relevante marþartijen \ileer zittingte laten nemen en hun actieve inbreng ten goede

aan te wenden.

Het Gak Twente heeft echter zulke goede ervaringen met het project heeft opgedaan,

dat er al vastomlijnde plannen zijn om na afloop van de pilot de omscholing tot Cad-

tekenaa¡ als een regulier taject in te gaan kopen bij het opleidingsinstituut. Dit zal

buiten de pilot-setting plaats vinden en we kunnen hierbij zelfs vermelden dat de

werving en selectie van de eerste groep deelnemers rond is.

Onze conclusie is dan ook dat het opstarten van een dergelijk pilot binnen de be-

staande uvi-stuctuen een kleinere kans van slagen heeft - gezien het feit dat binnen

deze structur¡¡ de genoemde randvoorwaarden niet of nauwelijks aanwezig zijn -
maar dat de voortzetting van de pilot in een regulier ftaject zner goed mogelijk is.

Als een project eenmaal gestalte heeft gekregen, en als de ingangen bij betrokken

partijen eenmaal gecreëerd zijn, lijkt het goed mogelijk om vervolgens vanuit een

uvi(uwv)-setting het traject in beheer te nemen. Deze pilot, maar vooral de voortzet-

ting van de pilot in een regulier traject, biedt zo een treffend voorbeeld hoe de markt

en de sociale zekerheid mooi kunnen samen komen.
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Trainingstraject BouwkundÍg tekenaar 2000

Het trainingsüaject Bouwkundig TekenaarS richt zich op het adequaat scholen en

vonnen van de deelnemers, zodat zlj na beëindiging van het leertraject in staat zijn
om zelfstandig als bouwkundig tekenaar binnen een bedrijf te kunnen functioneren.

Opbouw Traject
Het tainingstraject bestaat uit de volgende drie onderdelen:

1. hrtake

2. Leertraject
3. Stage

Opmerkingen
Het hieronder geschetste trainingstraject is samengesteld op basis van de verstrekte

gegevens en de door DOC gehanteerde onderwijskundige uitgangspunten. Afhanke-

lijk van de instroomgegevens en de definitieve eindkwalificaties zal het leerfraject

een definitieve vorrn lcijgen.

Het frainingstraject is modulair opgebouwd waarbij gekozen is voor onderstaand

studiemodel:

Lesuren: 220 uw mondelinge les in groepen van 10 personen

Studie-uren: 236utn begeleiding in het open leercentrum van DOC

De leerstof wordtzo aangeboden dat er een optimale mix tussen de leerstof enerzijds

en voor de student optimaal te besteden studietijd anderzijds ontstaat.

Het trainingstraject

1. Intake
De intake behelst de volgende onderdelen:
o Gesprek
o Test

o Eencapaciteitenonderzoek
o Eenpersoonlijlfieidsonderzoek

o Verslag en advies

2. Leertraject
o Sociale vaardigheden
o Bouwkunde
o Basis PC-gebruik en basis AutoCAD
o ALLPLAN
o BouwCalc en ArchiCalc
o GA-BINK

8 Opmerking: Het opleidingsplan blijft eigendom van DOC Educatiepartners.
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Het aantal effectieve lesweken is 20

Alle onderdelen worden afgesloten met een examen

Doorlooptijd van het leertraject en het afrtemen van het examen is 6 maanden

Sociale vaardigheden
o Persoonlijkhandelingsprofiel
o Communicatie
¡ Assertiviteit
o Sollicitatievaardigheden

Bouwhtnde
Voor een bouwkundig tekenaar is het noodzakelijk om kennis te bezitten op het

gebied van constructie- en materialenleer. Het leerfraject is erop gericht om de deel-

nemer op MBO-niveau te scholen in genoemde vakgebieden, gericht op kørnis en

inzicht.
o schilderwerk
o technischeinst¿llaties
o algemene begrippen in de bouwkunst

Basis PC-gebruik
. Windows
o Word 2000
o Excel 2000

AutoCAD basis Release 14/2000 (Windows)

De deelnemers zijn in staat om aan de hand van een schets een tweedimensionale

tekeningen te ontwerpen.

ALLPLAN FT
Kennism¿king en trainingen van het bouwkundig teken- en ontwerpsysteem van

ALLPLAN. Na deze cursus is de deelnemers is staat zelfstandig bouwkundige teke-

ningen te produceren.

BouwCalc en ArchiCalc
Kennismaken met de bediening en het gebruik van de prograrûna's ArchiCalc en

BouwCalc. Na deze cursus mag van de deelnemer verwacht worden datdezn in staat

is zelfstandig een begroting te maken.

GA-BINK
Kennismaking en trainingen van het Bouwf,sisch geïntegreerd computerpaktet, GA-

BINK. Een reeks modulaire softwareprogramma's waannee:

Examen

Alle onderdelen worden afgesloten met een examen, afgenomen door het examenbu-

reau van DOC.
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3. Stage

De stagebegeleiding van DOC behelst de volgende onderdelen:
o voorbereiden van de studenten op de stage (sollicitatiebrief, sollicitatiegespreþ

sollicitatietaining en ondersteuning stageverslag)
o begeleiding op de werþlekper stagiaire
o beoordeling stageverslag en evaluatiegesprek 2 uur per stagiaire.

Begeleiding
Naast het leertraject is de begeleiding een belangrijk onderdeel van het programma.

Dit wordt op eeri aarúal manieren vormgegeven:

1. het vak sociale vaardigheden

2. begeleiding tijdens de zelfstudie-uren door een deskundige

3. begeleiding door groepsbegeleider

4. coachingsgesprekken

5. terugkomdagen tijdens de stage

6. stagebezoeken.
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Offerteraamwerk bouwkundig tekenaar versie 2001

Opbouw project bouwkundig tekenaar:

1. Intake;

2. Bouwkundige vakopleiding (theorie/praktijk);

3. Sociale vaardigheden (theorie/praktijk).

Uitgangspunten:
. Groep van min. 8 - max. 12 kandidaten;
o Eén communicatiepunt voor de kandidaten;
o Helpdesk faciliteiten van autocad, allplan en vertrouwenspersoon;
o Deelnemers aan het project, zoals docenten, begeleiders, projectrnanagers (affi-

niteit met de bouw), dienen voor aanvang van het project hun curriculum vitae in
te dienen.

l. lntake Aantal uren Aantal kandidaten UitnanqsDunten

10 Capaciteiten onderzoek

Persoonlijkheidsonderzoek

Af namelverslaoladvies

2.Bouwkundige

vakopleiding

Aantal uron Aantal kandidaten Uitgangspunten

¡ lnzicht in contacturen, zelfstudie en

huiswerk uren

¡ 20 effectieve leswelen

¡ Doorlooptüd 6 maanden

¡ lnclusief lesnateIiaal, locatiekosten,

pc's, software en licsntiekosten

¡ Web kwalificatie niueau 3,4 MBf)

Bouwkunde 180 10 o Algønene oriêntatie

o G¡ondwerk

o Fundering

. Steensoorten

o Vloslen

o Metselwerk

¡ Glas

¡ Hout

o Kozijnan, deuren, ramen

. Hang.en sluitwe*

¡ Trappen

¡ lsolatie

o Bouwfysica

. Systeem en skeþtbouw

¡ Dakconstructies en materiaal

. Bouwwetgeving

. Veilisheid
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¡ Tæhnischeinstallaliæ

. Bouwgæchiedenis

. Vsilishsid

o Bepalingen U.A.V.

o Bætek en tekeninglezen

¡ We*tekeningsn en detailleren

o Handmatigdetailtekenen

o Brandpreuentie

¡ Schilderwerk

. Algerune begdppen in de bouw

o l)iletal bouwbezoeken

o Beoeleidino bii zelfstudie wen

Basis pc gebruik 18 r0 o Windows 98

o Word 2000

¡ Excel 2000

Autocad 54 r0 o ßelease 2000

o Autocad aþuæen

o Oefiniðrcn Yan punlen

. Tekenen uan geornetrische basiselemen.

18n

¡ Bewelken Yan elementsn

o Bseldschermprosenlat¡es

o Tekemn in lagen

¡ Maken var BL0CKS

o Tæpæsen Yan ¡ttributies

¡ Aanbrengen van arcuingen

o Aanbrerysn van tolsten en matonyoering

¡ UitYæren van plotlekeningen

o Telefonische helpdesk liidens de stage

Alþlan 40 't0 ¡ Uit0ebßid kennis¡naken met Allplan met

als dod het zelfstandig produceren van

bsstektsksnen

¡ Telefonischs holodæk

Bouw0alc en fuchi-

Calc

I 10 . Kann¡smaken mot esn twætal boüw

calculatie Drogralrma's

GA Bink I 10 o Kennismaken Ípt æn bouwfysica

0f00taÍIna

Erarpnkosten t0 o lnitiüen, reducsren, organiseren, vast.

stsllon rssuhaat incl. communicatie

Stagebegeleiding l0 1. Kandidaten voorboreiden op stage

2. minimaal 2 keer telefonisch contact

met stagiahe

3. Begeleiding op de we*plek

4. Beoordelingstageverslag

5. Evalualie0esprsk per stagiaire
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3.Sociale vaardig-

heden

Aantal uran Aantal kandidatsn Uitgrngspunten

Grcepsbijeenkomst

sociale vaadigheden

48 10 ¡ Balans we*lp¡ivó

¡ Corrn¡nicatbvevaadigheden

o Wærstanden oYgrwinrcn

¡ lnzicht in eigen gedrag

¡ Assertivileit

¡ Sollicilatievaadigheden presenlaliÈ

vaardi¡heden

Terugkom dagen

liid8ns stage

48 10 . Uitw¡sselingsn van enaringen

Helpdæk 36 o Vertrouwenspstsoon dis ba¡eikbaar en

coachend kan sturen op de individuele

behoefte van de kandidaat

0ptioneet9 Aantal uron Aantal kandidaten Uit0anIspunten

Voonchakeling

Bouwkunde

40 10 Basi¡ bouwkunde

Begilpsvoming

9 Optioneel (indien de kandidaten geen bouwkundige vooropleiding en dito ervaring

hebben)


