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1. Introductie

1.1 Inleiding

Bevordering van arbeidsintegratie van arbeidsgehandicaptur is een doelstelling waar

in Nederland de laatste jaren hoge prioriteit aan wordt verleend. In het kader van de

terugdringing van het arbeidsongeschiktheidsvolume en de verhoging van de ar-

beidsparticipatie van de Nederlandse beroepsbevolking sta¿t de arbeidsintegratie

centaal in het beleid van de rijksoverheid. Niet in de minste plaats speelt daarbij het

belang van de arbeidsgehandicapte zelf eenrol. Werken verschaft mensen ee¡r maat-

schappelijke positie en economische zelfstandigheid. De huidige krapte op de ar-

beidsmarkt lijkt nu ook de kansen voor arbeidsgehandicapten te vergroten om terug

te keren in het arbeidsproces. Scholing kan een belangrijk instrument vorrnen om de

(kans op) arbeidsintegratie te verbeteren, zeker als deze omscholing voorziet in een

duidelijk aanwezige behoefte van werþevers. Ook werþevers zijn dan gebaat bij

een dergelijke ontwil&eling.
Deze drie partijen, de overheid in de gestalte van uvi's, arbeidsgehandicapten en

werkgevers zijn in het project Cad-tekenaars bijeen gekomen. Middels een opleiding

worden mensen met een arbeidshandicap omgeschoold tot Cad-tekenaar, waar in

Nederland ernstige tekorten aan zijn.

TNO A¡beid is door het Lisv verzocht dit project te evalueren. TNO Arbeid heeft

daartoe het reintegratieproject Cad-tekenaars dat in 1999 in de regio Twente is ont-

wikkeld en uitgevoerd, gemonitord. Met behulp van de informatie uit dit volgsys-

teem en met aanvullende informatie is het project geëvalueerd. TNO Arbeid dankt

alle beto|ken voor de prettige samenwerking. kr dit rapport worden de resultaten

van de evaluatie gepresenteerd.

Naast deze evaluatie hebben de ervaringen rondom het reïntegratieproject Cad-

tekenaars ook als input gediend om te komen tot een draaiboekl voor het opzetten

van soortgelijk reintegratietrajecten. kr dit draaiboek - opgesteld door TNO Arbeid -

zijn de'best practices' ten aanzien van werving en selectie, opleiding, plaatsing en

begeleiding van deelnemers van het reihtegratieproject Cad-tekenaars lveergegeven.

Op deze wijze is een methodiek vanuit de praktijk ontworpen voor de ontwilf<eling

en uitvoering van projecten waarin arbeidsgehandicapten (WAO'ers) middels om-

scholing terug naar de a¡beidsmarkt worden geleid. Het draaiboek en dit evaluatie-

rapport zijn zelfstandig leesbaar, waardoor er een zekere overlap bestaat tussen

beide documenten.

1.2 Doel en opzetvan het proiect Cad-tekenaars

kr het kader van de wet REA is half november 1999 in de regio Twente een reinte-

gratieproject gestart om 40 arbeidsgehandicapten met een relevante achtergrond in

de bouw en/of metaal middels een omscholingstraject van een jaa¡ op te leiden tot

bouwkundig Cad-tekenaar. Personen die in aanmerking lovamen voor de opleiding

I Zie voor dit draaiboek Gent, MJ van, JJM Besseling (nog niet gepubliceerd).
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waren zogenoemde fase 213 cliënten uit het zittende V/AO-bestand met een dusdani-

ge afstand tot de arbeidsmarkt dat zlj aanvullende dienstverlening nodig hebben om

deze afstand te overbruggen. Het project Cad-tekenaars is eenpiloþroject; het heeft

een experimenteel karakter waarin ruimte is voor 'trial and elror'.

Vijf groepen van acht personen (aangeleverd via WAO-bestanden van het Gak en

het Sfb ) volgen gedurende een halfjaar theorie via een opleidingsinstituut. Na het

behalen van de theorie-examens doet men vervolgens een halfjaar praktijkervaring

op als Cad-tekenaar middels een stage. Alle kandidaten hebben bd start van de op-

leiding een baangarantie gekregen, mits men voldoende resultaat behaalde bij zowel

de theoretische opleiding als de praktijkstage. Op dit moment hebben de eerste drie

groepen de opleiding en stage afgerond, g.oep 4 en 5 zijn met de stage bezig.

Gezien de grote tekorten aan Cad-tekenaars zou het geen probleem behoeven te zijn

om deelnemers na het volgen van de opleiding als Cad-tekenaar te plaatsen. Ver-

wachting voor aanvang van het traject was dat l0%o van de kandidaten mogelijk zou

kunnen uitvallen tijdens de opleiding. Het slagingspercentage werd daarmee op 90%

gesteld. Een slagingspercentage va¡75o/o zou als 'voldoende' betiteld worden. Er is

in dit project bewust gekozen om een vrij hoog slagingspercentage te formuleren.

Het hele project was dusdanig goed opgezeten de gestelde eisen aan potentiële kan-

didaten waren wij hoog (shenge selectie) dat men het idee had dat de investering

ook veel zou moeten opleveren.

1.3 Onderzoeksvragen

Doel van het door TNO A¡beid uitgevoerde evaluatieonderzoek is het vaststellen

van de mate waarin het project Cad-tekenaars als succesvol kan worden beschouwd.

Het hoofddoel van het project is het reihtegreren in een Cad-tekenaarsfunctie van

me,nsen die wegens een arbeidshandicap zijn uitgevallen. Dit is dan ook de focus in

de evaluatie. Daarnaast was - wegens het experimentele karakter van deze pilot - de

aanwezigheid van TNO Arbeid ook gewenst om leerervaringen in de pilot te moni-

toren en te rapporterør mdat deze eruaringen voor derden beschikbaa¡ lovameri. De
.best practices' zijn opgetekend in het draaiboeh maar ook in de evaluatie zal aan-

dacht besteed worden aan dez.e leerervaringen.

Aan de hand van deze hoofddoelstelling van het project zijn de volgende onder-

zoekswagen ge formuleerd :

1. Welke elementen in het project hebben in het bijzonder bijgedragen aan de

resultaten van het proj ect? (procesevaluatie)

2. In welke mate is de doelstelling van het Cad-project - uit de doelgroep ar-

beidsgehandicapten 40 personen omscholen tot Cad-tekenaa¡ waarvan uit-

eindelijk 90% zalreintegreren als Cad-tekenaar - bereikt? (effectevaluatie)'

In deze eindrapportage gaat het niet uitsluitend om een toetsende effectevaluatie,

rna¿¡r meer om een combinatie van effect- en een procesevaluatie. Er zal dus zowel
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aandacht zijn voor de procesmatige aspecten van het reïntegratieproject Cad-

tekenaars als de beoordeling van het project op zijn merites.

Gezien het feit dat het project nog niet in zijn geheel is afgerond (de laatste groepen

zijn nog bezig met de stage) zullen uitspraken over de uiteindelijke reintegratie ove-

rigens met enig voorbehoud gedaan moeten worden.

1.4 Gegevensverzameling

Dit reihtegratieproject Cad-Tekenaa¡s is door TNO Arbeid gemonitord en geëvalu-

eerd. De informatie ten behoeve van de evaluatie is op verschilleride wijzn vaza-

meld. In de eerste plaats zijn bij aanvang van het project - voorjaar van 2000 - star-

tinterviews gehouden met alle behokken partijen uit de begeleidingscommissie. Ook

is injuni 2000 een korte enquête gehouden onder de groepen deelnemers die bezig

waren met de opleiding. Van 20 deelnemers is de wagenlijst ontvangen.

Daarnaast was TNO Arbeid aanwezig tijdørs de maandelijkse begeleidings-

commissie van het project. Ook werd maandelijks voor aanvang van deze vergade-

ring contact opgenomen met verschillende partijen om de voorgang te monitoren

zoals het scholingsinstituut, vertegenwoordigers van de vijf deelnemersgroepen,

KLIQ (namens het Gak), Visions Unlimited (namens Sfb) en de projectleider. Tot

slot zijn aan de betrolken partijen informatieverzoeken gedaan om specifieke gege-

vens voor de evaluatie te verzamelen. Alle partijen hebben getracht ons die informa-

tie zo goed mogelijk te verschaffen.

1.5 Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk zullen kort de verschillende procesonderdelen benoemd

worden die door TNO A¡beid zijn onderscheiden, te weten: de oriëntatie,hetverza'

melen van stakeholders, het plan van aanpah het samenstellen van scholingspro-

granuna, de activering van de aanbodkant, de activering van de nraagkant, de scho-

ling en stage en tot slot de relntegratie naar werk. Deze procesonderdelen bieden een

kapstok voor het verslag van de evaluatie.

In hoofdstuk 3 zal de eerste onderzoekswaag centraal staan. Bij verschillørde pro-

cesonderdel en zalnagegaan worden welke factoren het resultaat van dit project posi-

tief dan wel negatief hebben beïnvloed.

In hoofdstuk 4 zal de tweede onderzoekswaag betreffende de mate van succes be-

antwoord worden. Er zullen procesmatige gegevens, en daar waar mogelijk hranti-

tatieve gegevens en meer beoordelende aspecten de revue passeren. In hoof<lstuk 5

zal er aandacht besteed worden aan de kosten en baten van het project. De rapporta-

ge zalafgesloten worden met een samenvatting en conclusie.



TNO-rapporl

252olo7 I æ41 Evaluat¡e.rapport Cad+roiec{

2. Projectstappen

In dit hooftlstuk worden kort de verschillende stappen onderscheiden die in rnijwel

elk reintegratieproject aan de orde zullen komen, en die in deze evaluatie aan de

orde zullen komen. In totaal hebben wij 9 verschillende stappen onderscheiden. In

de praktijk is het goed mogelijk dat stappen elkaar overlappen. Om de duidelijkheid

ten goede te komen, hebben we de stappen uit elkaar geûolften, en dezn een enigs-

zins ch¡onologische ordening gegeven.

Stap I Oriëntatie
Het inventariseren van de mogelijkûeden voor het starten een reïntegratieproject

Stap 2 Het verzamelen van stakeholders

De partijen die een mogelijk belang hebben bij het project bij elkaar brengen. Het

vonneri van een projectgroeP.

Stap 3 Plan van aanPak

Het formuleren van doelstelling, het opstellen van actiepunten, het definiëren van de

verschillende actoren en hun verantwoordeldkheden

Stap 4 Samenstellen van scholingsprogramma
Het bepalen van de organisatorische en inhoudelijke voorwaarderi van de scholing.

Het uitnodigen van mogelijke opleiders en de keuze maken voor een scholingsinsti-

tuut op basis van inhoudelijke en financiële overwegingør. Specifieke aandacht

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

Stap 5 Activering aanbodkant
Werþevers interesseren in het project om zo stageplaatsen en bij voorkeur ee¡r

baangarantie te regelen. Het is aan te raden om één cenüale werþever te vinden die

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

Stap 6 Activering vraagkant
Arbeidsgehandicapten interesseren in het project. V/ervingskanalen bepalen en de

werving en selectie van potentiële deelnemers organiserør.

Stap 7 Scholing en stage

Het opleidør van de deelnemers. Bij voorkeur zal de opleiding uit een theoretisch

gedeelte en een praktijlstage bestaan.

Stap I Reintegratie
Het plaatsen van deelnemers in een passende betaalde functie, bij voorkeru met een

arbeidsovereenkomst van een j aar of langer.

Stap 9 Eindevaluatie
Het nagaan of de doelstelling is behaald. Het formuleren van leerpunten. Het aan-

passen van het traject voor volgende groepen.
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Znals in de hier onderstaande figuur is weergegeven zien wij de evaluatie als een

doorlopend proces (monitoring). Bij elke genomen stap is een aandachtspunt voor

de projectgroep ofde doelstelling voor deze fase is behaald, wat de leerpunten zijn
en wat er in het üaject aangepast moet worden om alles beter te laten verlopen. Door

het regelmatig bijeenkomen van de projectgroep kan een dergelijke monitoring en

evaluatie wij makkelijk gestalte gegeven worden.

Schematisch kunnen de stappen als volgt geordend worden:
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3. Succes en faalfactoren

h dit hoofdstuk wordt de eerste onderuoeksrnaag beantwoord, namelijk 'Welke

elementen in het project hebben in het bijzonder bijgedragen aan de resultaten van

het project?' Tijdens het gehele project hebben wij regelmatig contact gehad met

verschillende partijen. Op basis hiervan hebben wij de belangrijlste faal- en succes-

factoren benoemd.

In dit hoofdstuk zal per procesonderdeel gespecificeerd worden watjuist erg goed

ging in dit onderdeel en - indien bepaalde aspecten minder goed verliepen - wat voor

verbetering vatbaa¡ is.

3.1 Oriëntatie-fase

Doel: het inventarßeren van de mogelijkheden voor het starten een reintegratie-

project.

Voor aanvang van dit project is grondig nagegaan hoe levensvatbaar het project

was; met name de belangstelling van werkgevers voor Cad-tekenaars is goed geih-

ventariseerd. Ook de waag of er voldoende instoom van deelnemers voor de oplei-

ding is bekeken door tijdig contact te leggen met uvi's als mogelijke leveranciers

van deelnemers. Doordat er een goede anaþse is gemaakt, was er een gegfonde ba-

sis gelegd om van start te gaan met de overtuiging dat het project kans van slagen

had.

Doordat het mogelijk was om via de uvi's de kosten van het traject voor de deelne-

mers te delicen, werd ook aan de financiële randvoorwaarde voldaan. Hoe de overi-

ge projectkosten gedekt gingen worden was in deze fase nog niet helder. Doordat

men voldoende mogelijlfieden zag, heeft men besloten dit gaandeweg tijdens het

traject op te lossen. Daardoor is weinig tijd verloren gegaan.

3.2 Het verzamelen van stakeholders

Doel: De partijen die een mogelijk belang hebben bii het proiect bii elløar brengen.

Het vormen van een proiectgroeP.

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

ervoor gekozen het project aan te sturen via een begeleidingscommissie. Om dezelf-

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

bewaakte en contacten onderhield met diverse stakeholders. De aanwezigheid van

een externe projectleider met voldoende gewicht en mogelijliheden om buiten de

gebaande wegen beslissingen te forceren þn als een positieve factor in het geheel

gezìenworden. De projectleider werd door de betrokken parttjen in de begeleidings-

commissie als bindende factor gezien. Met name het extern zijn - d.i. geen specifiek

eigenbelang hebben die de aansturing zou kunnen beïnvloede¡r - garandeerde een

neuüaal ingrijpen bij lmelpunten. Dit droeg bij tot een oplossingsgerichte eri snelle

aanpakbij problemen.

Er was daamaast sprake van een goede commihrent van betrokfcen partijen, en ook

een persoonlijk commitment van elke vertegenwoordiger in de projectgroep.
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Elke partij hield zich aanzijnlhaar verplichtingsinspanning (mede dankztj aansturing

van projectleider). Bovendien leidde het tot een plezierige samenwerking waar alle

partijen teweden over zijn.

De aansluiting met de werknemers- en werþeversorganisaties bleek in het project

wat lastig. De interesse voor het project - het reintegreren van arbeidsgehandicapten

- is zeer zeker aanwezig, de inbreng van deze partijen in de begeleidingscommissie

is echter wat summier geweest, al heeft de brancheorganisatie voor de werkgevers

wel de voorlichtingsbijeenkomst voor werþevers georganiseerd.

3.3 Plan van aanpak

Doel: Het formuleren van doelstelling, het opstellen van actiepunten, het definiëren

van de verschillende octoren en hun verantwoordeliiWteden.

De projecþlanning en begroting zijn, in samenspraak met de betrokken opdrachtge-

vers in dit project, met name vonngegeven door de projectleider en de initiator van

het project Tri Di Care.

Met name de kosten op projectriveau waren moeilijk declareerbaar. Omdat de be-

troftften partljen wel van mening waren dat hier wel een oplossing voor gezocht zou

kunnen worden, is het project verder opgestart, hoewel er nog wel financiële ondui-

delijkheden bestonden2. Er werden door de deelnemende partijen enige risico's ge-

nomen, wat de voortvarendheid van het project natuurlijk wel zeer ten goede kwam.

Snelle besluiworming door de begeleidingscommissie - sottu¡ buiten de gebaande

wegen - leidde tot een goede voortgang in het project.

3.4 Scholingsprogramma

Doel: Het bepalen van de organisatortsche en inhoudeliilce voorwaørden van de

scholing. Het uitnodigen van mogelijke opleiders en de lreuze malæn voor een scho-

lingsinstituut op basis van inhoudelijke en Jìnanciële overwegingen.

3.4.1 Scholing

Het bewuste opleidingsinstituut kon in een relatief zeer korte tijd een scholingspro-

gnuruna opstellen en de scholing uitvoeren.

Het scholingsprogramma is in de loop van de tijd gewijzigd na tussentijdse evalua-

ties. Tijdurs de opleiding zijn wat evaluatieve momenten ingebouwd - soms ook

door deelnemers die gezamørlijk problemen aanþarten - waardoor knelpunten wij
snel gesignaleerd werden. Dankzij een zekere flexibiliteit van het opleidingsinstituut

was het mogelijk }nelpuntør tijdens de rit aan te paklcen.

Het tijdig aanleveren van goed meubilair was enigszins problematisch' De behoefte

aan aangepast meubilair is bij arbeidsgehandicapten groter dan blj eør willekeurige

andere doelgroep. Tnverßienvan de 40 cursisten hadden een aangepaste stoel nodig.

De levertijd voor aangepast meubilair is echter (relatief) lang. Aangenert de stoelen

2 De extra kostor in het traject konden uiteindelijk middels een extra financiering door

het Lisv, die het initiatieftoejuichte, gedelf worden. Overigens nam het Lisv pas hal-

verwege het project een principebesluit hierover.



TNO{appod

252olo7 t 6041 Evaluatis{apport Cadfro¡ec{ 8

past bij de start van de cr¡rsus werden besteld, is op creatieve wijze naar oplossingen

gezocht. Uiteindelijk werd bij de deelnemers (vanuit het Gaþ de leveringstijd over-

brugd doordat de leverancier een 'nood'-stoel leverde.

3.4.2 Begeleiding

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

len. Deze begeleidde de groepen L,2 en 5. Sfb heeft de begeleiding uitbesteed aan

een fraining en consultancy bureau (Visions Unlimited) welke met de deelnemers

van groep 3 en 4 een persoonlijk begeleidingstraject hebben uitgestippeld.

Bij de groepen 3 en 4 werd door de groepsvertegenwoordigers gemeld dat een direct

aanspreeþunt zoals dat bij de Gak-groepen is georganiseerd middels de frequente

aanwezigheid van een arbeidsdeskundige op het instituut, bij het Sfb gemist wordt.

Er is door het Sfb wel een contacþersoon aangesteld, maar deze staat op meer af-

stand waardoor in eerste instantie zaken zoals de aanschafvan noodzakelijke voor-

zieningen (stoelen e.d.) moeizamer geregeld worden. Dit knelpunt wordt door ande-

re partijen bevestigd.

De samenwerking tussen de begeleiding van het opleidingsinstituut en de trainers

van Vision Unlimited kon beter. Doordat de tainers verantwoordelijk waren voor de

sociale begeleiding marir geen vakinhoudelijke kennis hadden, was inhoudelijke

begeleiding van het opleidingsinstituut wel wenselijk (tijdens bijv. de stage). De

afstemming liep in eerste instantie enigszins moeizaam en ûaag. Beide partijen er-

voeren een zekere mate van concurrentie.

Hoewel de begeleiding in dit project wij grondig is aangepakt, blijkt bij de evaluatie

in de begeleidingscommissie dat er tijdens de opleiding structureel ruimte inge-

bouwd zou moeten worden voor het 'spuien' van ervaringen. Uit het Cad-project

blijkt namelijk dat het groepsdynamische proces in de groep deelnemers duidelijk

van invloed is op het gemotiveerd blijven, het overwinnen van moeilijk*reden en het

opbouwen en vasthouden van een positieve en open werkhouding. Deskundigheid

bd begeleiders van deze groepsdynamische kant is gewetrst.

3.5 Activering aanbodkant

Doel: Werkgevers interesseren in het project om zo stagePlaatsen en bii voorkeur

een baangarantie te regelen.

Een heel belangrijke succesfactor in dit project is de baangarantie die vooraf aan

geinteresseerde deelnemers werd gegeven. Deze succesfactor werd mogeltjk ge-

maakt door de directeur van Tri Di Care die een dusdanig vertrouwen in het project

had dat hij garant stond voor een baan. Er werd impliciet van de veronderstelling

uitgegaan dat de opleiding deskundige Cad-Tekenaars zou opleveren en dat er vol-

doende geinteresseerde werþevers zouden zijn, die de 'baangarantie' zouden over-

nemen. Dankzij het feit dat er één centaal prmt was - Tri Di Care - waarvan uit de

baangarantie werd gegeven lovam dit zowel de snelheid als de afstemming ten goe-

de.
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Een ander succesfactor in dit project was het feit dat er meer dan voldoende geihte-

resseerde werkgevers waren die stageplekken en/of functies aanboden.

De krapte op de arbeidsma¡kt aan Cad-tekenaa¡s is hier mede debet aan.

Een verbeterpunt die tijdens de evaluatie in de begeleidingscommissie naar voren

werd gebracht, is de informatiestroomnaar de werþever. Voorin het taject moet de

werkgever zeer goed op de hoogte zijn van het verdere verloop van het traject en van

het niveau van de stagiaires. In het Cad-project bleek een aarttal werþevers teleur-

gesteld te zijn over het (bouwkundig) starhriveau van de stagiaire. Hoewel op dit

punt vervolgens ook de opleiding aangepast zal worden is het toch ook van belang

de werþever te attenderen op het feit dat het om een stagiaire gaat die een nog ee,!r

heel aantal zakenzalmoeten leren.

3.6 Activering Yraagkant

Doel: Arbeidsgehandicapten interesseren in het proiect. Wervingskanalen bepalen

en de werving en selectie vnn Potentiële deelnemers organiseren.

3.6.1 Werving

Het grootste knelpunt in de werving en selectie lag vooral op het vlak van de oor-

spronkelijke doelgroep die tijdens de start van het project was geformuleerd, name-

lijk arbeidsgehandicapten uit een 1ü/AO-positie. Bedoeling was om personen uit het

zittende WAO-bestand weer terug op de rails naar de arbeidsmarkt te krijgen. Beide

uvi's hebben substantiële pogingen gedaan om geschil:te kandidaten te vinden. Re-

sultaten waren echter minimaal. Commentaar van de uvi's over de werving en selec-

tie:

Gak:

"De opleiding startte later dan gepland en tegen die tijd waren de twee kansrijke

persone¡r niet meer in staat het traject te volgen. Probleem bij deze doelgroep is de

motivatie; het gaat om mensen die al jaren thuis zitten. Het summiere resultaat werd

eigenlijk al wel verwacht. Het slapurde bestand, zoals dat gøroemd wordt, biedt

weinig mogelijktreden voor rerntegratie. De meesten hebben hun uitkeringsbestaan

geaccepteerd en hr¡n leven anders ingevuld of hebben reeds geheel of gedeeltelijk

werk. Van het begin af aan werd dit als heilloze weg beschouwd, en dat is bevestigd

door deze ervaring."

sfb:
"Het gemiddelde opleidingsniveau van personen uit het Sfb-bestand is lbo-min.

De grootste groep valt daarmee al af. De personen die boven dat gemiddelde van

lbo-min zitten, zijn dusdanig 'hoog' gelovalificeerd dat deze vaak al weer aan het

werk zijn. Een bijkomend probleem is dat er weinig mensen in de populatie van het

Sfb geinteresseerd zijn in een kantoorba¿n. Er zijn kortweg weinig geschikte kandi-

daten te vinden die voldoen aan de selectiecriteria."

De oorspronkelijke doelgroep 'WAO'ers uit het zittende rü/AO-bestand' is vervol-

gørs grotendeels losgelaten; men is gaan werven onder langdurig zieken die rece¡rt

de WAO-claimbeoordeling hadden ondergaan. Een groot aandeel van de deelnerners
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heeft een relatief korte periode van uitval van ongeveer 12 maanden ondergaan. Het

moge duidelijk zijn dat dit de succeskansen van het project positief beÏnvloed heeft.

Essentieel voor geinteresseerde arbeidsgehandicapten is de belofte van een baanga-

rantie. Tnnder dezæbaangarantie zou men veel minder snel een opleiding van l jaar

volgen. "Het ¡'ekt zÊ oyer de streep". Mede dankzij de baangarantie is er voldoende

instoom behaald.

Selectie

De test voor de opleiding bldkt geen lnelpunt te vormen voor het behalen van vol-

doende insüoom. Een lovart van de geTnteresseerden viel af. Dit is slechts iets meer

dan de verwachæ20Yo.

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

en de daadwerkelijke start van de opleiding is van belang in het verband met het

vasthouden van de motivatie. In het begin van de pilot is ten gevolge van de lange

duur een tweetal potørtiële deelnemers afgehaakt.

Dankzij de problemen met de werving verliep de instoom minder vlot dan \Ã'as ge-

pland. De verwachting was om eind februari 2000 de klassen vol te hebben.In sep-

tember 2000 ging echter pas de laatste goeP, groep 5, van start.

3.7 Scholing en stage

Doel: Het opleiden van de deelnemers tot Cad-tekenaar volgens de gestelde oplei-

dingsdoelen.

3.7.1 Scholing

Januari 2000 is de opleiding tot Cad-tekenaar gestart. In de pilot volgen vijf groepen

van circa acht personen de opleiding. Het trainingstaject van zes maanden is modu-

lair opgebouwd. Belangrijkste opleidingselementen zijn: bouwlunde, Allplan, Au-

toCad en calculatie.

Gezien de korte tijd tussen de keuze voor het opleidingsinstituut en het van start

gaan vaî de opleiding (1 maand) en het feit dat de opleiding nog in detail nader

ontwi¡tceld moest worden, is een aantal startproblemen ontstaan. Dit is echær niet

verwonderlijkaangezienhet om een pilot gaat,waar ruimte moet zijn voor 'trial and

e¡ror'. De eerste twee groepen zijn daardoor waarschijnlijk met extra hobbels gecon-

fronteerd. Op een bepaald moment heeft dit geleid tot een inventarisatie van onge-

noegens door de deelnemers en het schriftelijk formuleren vm dezn klachten. Pro-

blemen werden met name gesignaleerd in de hoge snelheid waaÍnee de stof werd

behandeld. Ook stond bij een onderdeel substantieel te weinig uren ingepland. kr

samenspraak met het opleidingsinstituut zijn de problemen in grote lijnen goed ver-

holpen, waar ook de volgende groepen van mee geprofiteerd hebben.

Hoewel het programma aangescherpt werd, bleken bij de vijfde groep toch ook wat

knelpunten te spelen, wat er toe geleid heeft dat een docent werd vervangen. De les

die hieruit geüold<en kan worden, is dat dergelijke reïntegratietrajecten een wij
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groot afbreukisico hebben; men moet bij elke nieuwe groep alert blijven, het project

aansturen op de automatische piloot is er dus niet bij!

Ook blijkt dat extra studiebegeleiding om mensen te leren 'leren' zinvol is. Uit de

øvaring van het Cad-project bleek dat een aantal deelnemers veel moeite had om

weer in de schoolbanken te zitten, en niet wist hoe het studeren aangepakt moest

worden. Daarnaast bleek dat de afsluiting in een examenweek tot veel druk bij de

deelnemers leidt; men heeft het idee dat alle opgedane kennis vastgehouden moet

worden tot het einde van de opleiding, en dit leidt tot ext.a spanning. Doc heeft

daarom het examenprogramma iets gewijzigd, zodat men na afronding van de theo-

rie modulair examens kan afleggen.

De belangrijkste verbeterpunten aan het opleidingsprogranuna die door de begelei

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

geen bouwachtergrond hebben substantieel meer uren (algemøre) bouwkunde ge-

ven, de deelnemers eerst leren tekenen, voordat men leert werken met het computer-

tekenprogramma en een substantiële uitbreiding van de sociale begeleiding en hier

bijv. Il2 dag in de 14 weken voor reserveren. Naast deze sociale begeleiding blijft

de a¡beidsdeskundige begeleiding ook wenselijk.

3.1.2 Stage

De stage is een cruciaal moment om te toetsen of de deelnemers voldoende bagage

in de opleiding hebben meegekregen.

De matching van deelnemefs met werþever is erg belangrijk. Het is van groot be-

lang dat de juiste persoon op de juiste plek wordt geznt.Iemand met veel zelfstan-

digheid kan een werþlek aan waar wat minder begeleiding wordt geboden, terwijl

een deelnemer met wat minder lsvaliteiten op dat vlak hopeloos de mist rnzal gaan.

De matching kan het reintegratieresultaat slagen dan wel breken! In dit project is de

matching niet altijd goed verlopen.

Ook bleek dat deelnemers niet altijd mans genoeg ztin om de problematiek aan te

kaarten bij de werþever dan wel het opleidingsinstituut. In plaats daan'an meldde

men zich bijvoorbeeld zieþ of probeerde op eigen houtje een andere stage te rege-

len.

Bij een aantal deelnemers zijn et moeilijkheden gesignaleerd bij de scholing' Op

cràatieve wijze is hiermee om gegaan waarbij het uiteindelijke doel 'reimtegratie'

altijd voorop bleef staan. Onder begeleiding van een docent zijn wat eenvoudiger

tekenklussen binnengehaald en is een bedrijfie gestart. In deze relatief veilige omge-

ving kunnen de sociaal en technische zwakfteren op hun eigen niveau stage lopen en

uiteindelijk ook een baan lcijgen. Daarnaast zijn ook wat sterkere deelnemers aange-

trolfcen om het bedrijfie meer levensvatbaa¡ te maken. De inschatting is dat ook in

de toekomst nog veel van dergelijke klussen te doen zijn; het bedrijÛe heeft dus

perspectieven. De deelnemers worden zeer gestimuleerd de theoretische opleiding af

te ronderi en daamaast bijscholing te gaan volgen zodat men uiteindelijk wel op het

Cad-tekenaarsniveau kan komen. Na verloop van tijd zal men via het aangepaste

traject in een wat langere tijd wellicht toch als Cad-tekenaar aan de slag te gaan. kt

nei CaA-pro¡ect hebben zeven deelnemers in dit bedrijfie stage gelopen. Al deze

deelnemers zijn hier vervolgens ook aan de slag gegaan'
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Doel: het plaatsen van deelnemers in een passende betaalde functie als Cad-

tekenaar, bij voorkeur met een arbeidsovereenkomst van eeniaar oflanger.

Doordat er sprake was van een baangarantie was de stap van scholing naar rerntegra-

tie een hele logisch. Tri Di Care vershekte in eerste instantie de baangarantie. Met

stageverleners is echter nadrukf<elijk afgesprokør dat indien stagiaire voldoet er een

baan aan vastgeknoopt wordt. Het uitgangspunt is dat de stageverlener de stagiaire

de mogelijkfieid geefr om te zien (100 dagen) of stagiaire voldoet aan de eisen van

de stageverlener cq. aanstaande werkgever. Een klein aantal stageverleners heeft dit

niet gedaan.

3.9 Resumerend

Van de bovengenoemde succesfactoren willen we de volgende drie benadn¡l*en.

In de eerste plaats blijkt de belofte van een baangarantie essentieel voor geinteres-

seerde arbeidsgehandicapten. Zonder deze baangarantie zou meri veel minder snel

bereid zijn een opleiding van I jaar volgen. "Het trekt 7ß over de streep".

In de tweede plaats willen we de snelheid van handelen van de begeleidings-

commissie noemen. De aanwezigheid van een externe projectleider heeft hier zeker

een grote rol in gespeeld. Bij voorkeur zouden dergelijke reïntegratieprojecten onder

aansturing van een externe projectleider gedaan moeten worden. De voortvarendheid

van de Cad-projectgoep, het durven en kunnen nemen van risico's en sonN het lef
om beslissingen te nemen die net even buiten de geëffende paadjes gaan - elementen

die zner zeker bijgedragen hebben om het Cad-project succesvol af te rondør - zijn

binnen de ambtelijke en administatieve structuur en cultuur van uviorganisaties

moeilijker te realisersn. De aanwezigheid van een externe projectleider is natuurlijk

geur garantie tot succes, en evenzo kunnen reintegratieprojecten die vanuit een uvi

worden aangestuurd, succesvol zijn. Desondanks pleiten wij er wel voor om in de

projectgroep vooral marktpartijen zittngte laten nemen, en bij voorkeur de project-

leiding niet bij een uvi neer te leggen, maar door een marktpartij uit te laten voersn.

In de derde en laatste plaats willen we het commitment van alle betro}lkenen noemerl

en roemen, zowel de partijen in de begeleidingscommissie als de deelnemers die

uiteindelijk het project 'gemaakt' hebben. 7-onder de inspanningen van de deelne-

mers om een jaar lang hard te werken was er geen project geweest. Daamaast maak-

te het commitment van elke partij in de begeleidingscommissie het mogelijk dat alle

randvoonvaarden voor het welslagen van het project aanwezig $¡areri. Elke verte-

genwoordiger in de projectgroep had een duidelijk aanwezig persoonlijk commit-

ment voor het project waardoor elk zich hield zich an zijnllnar verplichtingsin-

spanning of zelfs bovenmatige inspanningen verrichtte. Bovendien leidde het tot een

plezierige samenwerking waar alle partijen teweden over zijn.
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4. Monitoring van in- door- en uitstroom van deelnemers

In dit hoofclstuk wordt de tweede onderzoekswa¿g beantwoord. Deze onderzoels-

waag luidt: 'In welke mate is de doelstelling van het Cad-project - uit de doelgroep

arbeidsgehandicapten 40 personen omscholen tot Cad-tekenaar ïvaaryan uiteindelijk

90% zzlreintegreren als Cad-tekenaar - bereikt?'.

Om het uiteindelijke resultaat evenwichtig te lonnen beoordelen willen we niet al-

leen aandacht besteedt aan de laatste stap - namelijk hoeveel deelnemers zijn daad-

werkelijk gererntegreerd als Cad-tekenaar - maar ook de weg naar dit laatste pro-

cesonderdeel 'reintegratie' bekijken. Als het gewenste resultaat bijv. niet wordt be-

reikt, is het zinvol om te weten waar in het proces vooral de uitval plaatsvond en

waarom. We zullen dan specifiek die momenten belichten waa¡ deelnemers zouden

kunnen afuallen. Bij de eerste vijf stappen van het processchema - van orièntatie tot

aanbodzijde - zijn er nog geen deelnemers bij betolken (zie pagina 5). In deze

procesonderdelen wordt het project opgetuigd. Pas vanafprocesonderdeel 6 komen

deelnemers in beeld. We kijken daarom specifrek naar de linkerkant van het proces-

schema en wel naar de onderdelen waagzijde - scholing - refntegratie.

Als we deze drie procesonderdelen nader bekijken, kan er een soort trechter model

opgesteld worden (zie frguur 4.1). Wij onderscheiden vier momenten waar deelne-

mers kunnen afuallen namelijk bij de selectie, tijdens de opleiding en stage, als ge-

volg van een onvoldoende resultaat als afsluiting van de opleiding, en het vierde

moment bij de instroom naar werk.

Idealiter zou fta het selectiemoment geen deelnemer meer mogen afrallen; in het

figuur zouden de blokfcen 'scholing', 'examen' en het blok 'rerntegratie' dezelfde

lengte moeten hebben als het blok 'selectie'. We zullen kijken of dit bij het Cad-

project inderdaad zo is, of dat het trechtermodel zoals onderstaand optreedt (waarbij

bij elke stap deelnemers afuallen).

Figuur 4.1 Mogeli¡ke uitvalmo¡nenten

Elk van deze momenten zal in dit hoofdstuk worden beschreven. Hierbij zullen we

de term 'resultaten' wat ruimer interpreteren dan puur en alleen de daadwerkelijke

cijfers. Procesmatige aspecten, tewedenheid van betrokken paÍijen en dergelijke
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zullen ook aan bod komen. Overigens zullen alleen de resultaten van groep een tot

en met drie gepresenteerd worden, de overigen zijn nog in opleiding.

4.1 Werving

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

beide uvi's 22 V,andidaten moeten werven, zodat uiteindelijk 40 deelnemers de op-

leiding zouden gaan volgen. Beide urri's ervoeren problemen om geschikte kandida-

ten uit de WAO te vinden, waardoor de wervingsperiode langer duurde dan gepland'

Sfb heeft via het RASA-project geschikte kandidaten geworven. Omdat de instoom

vanuit het Sfb enigszins tegenviel is tussentijds besloten dat het Gak kandidaten

voor 4 groepen zou leveren en het Sfb voor I groep.

Het Gak is veranderd van methode om kandidaten te selecteren omdat de eerste se-

lectiemethode 'screening van het zittend WAO-bestand' veel inspanning kostte en

uiteindelijk weinig resulta¿t opleverde. Geschikte kandidaten werden vervolgens

direct vanuit de claimbeoordeling via een medewerker bij de afdeling Arbeidstoelei-

ding doorgestuurd naar een arbeidsdeskundige van KLIQ. Daarnaast werd ook geput

uit de lopende bestanden van Gak-cliënten die in bemiddeling njn bü KLIQ' en die

eventueel in aanmerking zouden kunnen komen voor dit traject. Belangrijk was hier

ook dat er bij de afdeling Arbeidstoeleiding een contacþersoon aanwezig was die

het project een waÍn hart toedroeg en potentiële kandidaten attendeerde op het pro-

ject. Uiteindelijk is zo de instroom voor het Cad-project goed gaan lopen. De voor-

lichting en een ruwe screening werd gedaan door de arbeidsdeskrurdige van KLIQ.

Na bevonden geschiktheid werd een geihteresseerde doorgestuurd voor een test bij

het opleidingsinstituut.

Dankzij de problemen met de werving verliep de instroom minder vlot dan was ge-

pland. Januari 2000 is de opleiding tot Cad-tekenaar gestart. De verwachting was om

eind februari 2000 de klassen vol te hebben. In september 2000 ging echter pas de

laatste grosp, g¡oep 5, van start gaan.

Tabel 4.1 Cljfemath overzicht van weruing

Selectismethode l: dossieronderzoel
Aantal gescrænde dossiers: 4000

Aantal gesslectærde casussen n.a.v scroe'

ni¡{: 15

Aantal dooruerwezon casusEgn naar ar'

beidsdækundþe als mogeliik kansdik: 2

A¡nt¡l doolyerwozen Gasussen naar loets

Dæ: 0

¡aloctiemethode 2: doorverYYiizing
Yanuit clairùooordeling
Aantal gæeleclærde casussn n.a'v scree'

ni4 door ad: 39

A¡nt¡l doorverwezen casussen naar toets

Doc: 39

Selectiemethode: BASA.proiect
Aantal gescreende dossiers: 200

Aantal geselecteerde casussen n.a.v scræning: 50

Aantal dooruerwezen casussen naar toets Doc: 13

efl Gak



TNO{apport

252olo7 t 60/.l Evaluatie-rapport Cad4roied

4.2 Selectie

Geinteresseerde personen met een arbeidshandicap werden doorgestuurd naar Doc

voor een test. Men moest namelijk wel aan enige criteria (vbo+, enige computerken-

nis) voldoen wilde men in aanmerking komen voor de opleiding. Aspecten die tij-
dens de test getoetst werden zijn: ruimtelijk inzicht, rekenvaa¡digheid, analogieën,

figurenreeksen, technisch inzicht en algemene capaciteiten. Daarnaast heeft een

gesprek met de kandidaat plaatsgevonden waarin de persoonlijke aspecten zoals

motivatie enittzetin beeld zijn gebracht. Ook deze aspectør hebben een rol gespeeld

in de beslissing voor toelating tot de opleiding.

Er ztjn 52 kandidaten door Doc getest; dertien zijn hierbij afgevallen, dat is onge-

veer 25%o. Dit was van tevoren ook wel ongeveer ingeschat; de verwachting was dat

20go niet door de test zou komen. In tabel 3.2 zijn de gemiddelde tesfresultaten

weergegeven van degenen die ztjn afgewezen en degenen die zijn toegelatør tot de

opleiding.

Bron: Doc

l zærzwak 2 zwak 3benedengemiddeld 4bijnavoldoende Sgsmiddeld 6hooggemiddeld TbovengemiddddShoog

I zær hoog l0 perfæt

Op verzoek van de begeleidingscommissie zijn bovendien bewust enkele twijfelge-

vallen tot de opleiding toegelaten om goed te kunnen inschatten wat de ondergrens

van de toets zou moeten zijn. Na een vergelijking van de testresultaten met de oplei-

dingsresultaten blijkt dat de ondergrens van de test goed is, de lat hoeft niet hoger

(zie paragraaf 3.4). Deelnemers met een lage testscore halen gemiddeld wat lagere

opleidingsresultatør, maar de ondergrens is voldoende hoog ingesteld. Het is dus

niet m dat de deelnemers met de laagste testscores onvoldoende presteren op de

opleiding. Ook degenen met een laag testresultaat, halen een goed examencijfer.

Selectiemethode RASA.Ptoiect

Aantal doo¡velwezen casussen naal toels ooc: 13

Aantal afgewezenen na loets: 4

deelnemers aan ooleidinq: S

seloctiqnsthode 2: doorverwijzing vanuit

chimbeoordeling
Aantal doorverwgzen casussen naar toels 00c: 39

Aantal afoewezenen na toets: I
Aantal dælnemers: 3l

Bron: Gak sn Sfb
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Er zijn4O personen door de test heengekomen. Op verzoek van TNO Arbeid hebben

beide opdrachtgevers Gak en Sfb informatie geleverd beteffende de achtergrond

van de deelnerners. Van dertig personen is deze informatie (via de opdrachtgevers)

verkregen. In bijlage Itr zijn van deze deelnemers de gegevens geanonimiseerd op-

genomen.

De gemiddelde leeftijd van de 30 personen \¡vaarover de achtergrondgegevens be-

kørd zijn is circa 36,5 jaar. Daarvan zijnzss personen in de veertig en vijf personen

in de vijftig.
Tien personen zijn gedeeltelijk arbeidsongeschikt, negen personen volledig arbeids-

ongeschikt, 9 personen zijn minder dan 15% arbeidsongeschikt gekeurd; éen per-

soon heeft geen uitkering, zijn wouw zorgt voor een inkomen. De meesten hebben

klachten aan het bewegingsapparaat, slechts twee personen zijn wegens psychische

redenen arbeidsongeschikt.

De uitval uit het arbeidsproces is voor de meesten wij recent, 20 vtn de 30 personen

is in 1999 of in 2000 gekeurd voor de rù/AO+laimbeoordeling. Zlj zijn dus maxi-

maal2 jaar uit het arbeidsproces.

4.3 Scholing

De begeleidingscommissie heeft een offerteraamwerk opgesteld waarin o.a. eisen

werden geformuleerd waar de opleiding voor Cad-tekenaars in elk geval aan zou

moeten voldoen. Daarnaast we¡d een aantal eisen aan het opleidingsinstituut neerge-

legd" namelijk eerdere ervaring hebben met de opleiding of met delen daarvan, erva-

ring hebben met de doelgroep, in Twente gelegen, min of mesr een resultaatsver-

plichting en het in bezit zijn van een eigen testbatterij. Tri Di Care, het Gak en het

Sfb hebben opleidingsinstellingen aangedragen die in aanmerkingør zouden kunnen

komen om het opleidingstraject uit te voeren. Vier instellingen zijn benaderd, twee

daarvan hebben zich teruggetrokken .

Begin december is de keuze voor een opleidingsinstelling gemaakt. Het bewuste

opleidingsinstituut kon in een relatief zeer korte tijd een scholingsprogramma opstel-

len en de scholing uitvoeren. Daamaast had men voldoende affiniteit met het $rye

opleiding, nl. een praktische dagopleiding met stage. Ook had men ervaring met de

bewuste doelgfoep - laagopgeleide WAO'ers - maar nog geen ervaring van

WAO'ers uit de bouw. Men gaf tijdens de presentatie aan, dat deze groep meer be-

geleiding zou vereisen dan normaliter ingeznt zou worden. In het gepresenteerde

programma was daar al exha tijd voor ingepland. Het opleidingsinstituut heeft in

korte tijd de gehele organisatie van de scholing (docenten plaats, lesmateriaal e.d.)

kunnen fegelen, en eindjanuari is de eerste groep van start gegaan. Bij de opzet is

afgesproken om 20 weken theorie te geven , dezn af te sluiten met een exam€'n' en

vervolgens een stageperiode van 20 weken van start te laten gaan. Bij de bespreking

vn dezn stap zullør 'theoretische gedeelte' 'begeleiding' en 'stage' de revue passe-

ren.

43.1 Theoretisch gedeelte

In deze pilot hebben vijf groepen van circa acht personør de opleiding gevolgd. Het

Fainingstraject van zes maanden is modulair opgebouwd. BelangrÜkste opleidings-

elementen zijn: bouwkunde, Allplan, AutoCad en calculatie en pc-gebruik Met het

opleidingsinstituut is afgesproken dat deelnemers indien nodig extra bijscholing
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krijgen. De reden van afüal zou niet aan het opleidingsgedeelte mogen liggen. Na de

examens volgt een stage van vijf maandør (100 dagen).

Dankzü het regelmatige contact met vertegenwoordigers van de vijf groepen deel-

nemers en een korte enquête in juni 2000 is ook zicht gehouden op de ervaringør

van de deelnemers betreffende de opleiding.

De deelnemers hebben het idee dat sr hen wordt geluisterd. Zo is exta begeleiding

ingezntna een klacht uit de eerste twee groepen. Uiteindelijk is men dan ook terne-

den over de inhoudelijke begeleiding tijdens de zelfstudie, dit wordt een aantal ma-

len genoemd. De geringe omvang van de gfoeP, de sfeer, het studiemateriaal, aan-

dacht voor sociale vaardighedør, de rustige opbouw van het prograrruna, de locatie,

het pc-project en de aanwezigheid van docenten met kennis van zaken zijn ook za-

ken waarover men teweden is.

Hoewel de deelnemers over het algemeen teweden zijn over de rustige opbouw van

het programma, is de meest genoemde klacht dat de cursusduur te korUte lcap is,

met andere woorderi dat in te weinig tijd er een teveel aan lesstof wordt gegeven.

Hierbij speelt ook dat een aantal deelnemers veel moeite had om weer in de school-

banken te zitlen, en niet wist hoe het studeren aangepakt moest worden. Daarnaast

werd de klachten geuit dat er 1) te weinig begeleiding bij zelfstudie zrr't zijn en 2)

een zekere mate van desinteresse vanuit Sfb. Men miste de begeleiding vanuit deze

hoek. De eerste klacht is tot ternedenheid van de deelnemers opgelost door ee,n in-

houdelijk docent tijdens de zelfstudie-uren aan te trekke¡r.

Andere z¡rken die nog genoemd worden: weinig of geen aansluiting tussen de vak-

ken, bouwkunde sluit niet aan met opleiding, teveel zelfstudie in het programrna en

de wens liever deelexamens te hebben dan eindexamens (deze wens is later in het

traj ect ook gerealiseerQ.

Daamaast hebben in groep 5 hele specifieke klachten gespeeld met beüekking tot

ee,n docent. De interactie tussen de groep en de docent r¡/aren uiteindelijk dusdanig

problematisch dat Doc uiteindelijk besloten heeft de docent te vervangetr.

De kwaliteit van de opleiding was in zijn algemeenheid goed volgens de directeur

van Tri Di Care, die dit vanuit een inhoudelijke expertise kan overzien. Het overige

deel zal in het vervolg bijgesteld worden. Zelfs voor mensen met een bouwkundige

achtergrond waren er te weinig uren voor: AutoCad, Allplan en algemene bouwkun-

de. Verder werd geconstateerd dat cursisten in de eerste plaats bouwkundig tekenen

moeten leren, voordat zij dit middels geavanceerde computerprogramma's doen.

Handmatig tekenen zal in het lespalfcet opgenomen dienen te worde,n.

Verder is van essentieel belang dat er een bouwkundig voorschakeltraject komt voor

de "niet bouwkundigen", waarin o.a.: bouwterminologie, de plaats van bouwkundig

tekenaa¡ in het totale bouwproces, de routing van ontwerp tot realisatie van een

bouwwerk, maatvoeringen van hout en plaatmaterialen, materiaalkennis etc. Een

voorschakeltraject van 4 weken is dan het minimale. De doelstelling voor de cr¡rsis-

ten is ze op het gebied van bouwkundig tekenen op te leiden op MBO niveau.

MTS'ers hebben daar 4 jaar voor nodig (uiteraard laijgen zß eeî bredere opleiding).

De lesstof voor de cu¡sisten wordt samengeperst tot krap 1 jaar. De cursisten met

een bouwachtergrond liggen dan een staatlengte voor.

Tot slot dient op het gebied van sociale vaardigheden de lesuren uitgebreid te wor-

den met o.a. sociaal gedrag tijdens stage waarbij eventueel een attitude wijziging

dient plaats te vinden, de 'ongeschreven rvetten'. Een goed voorbeeld is de discipli



TNO{apport

ne op tc brengen om op tijd te komen en niet op klokslag 5 of zelfs eerder te ver-

trekken. Het bekende "geven en nemen" is ook hier van toepassing. Er wordt niet

alleen beoordeeld op productie en lovaliteit maar zeker op sociaal gedrag en mentali-

teit. V/erþevers zijn daar zeer gevoelig voor.

Bij de eerste drie groepen van 24 deelnemers zijn tijdens de scholing zijn - voor

zover nu bekend - twee deelnemers definitief uitgevallen. Een persoon bleek geeste-

lijk ongeschikt (in de war) te zijn,een tweede had veel sociale en privé-problemen.3.

43,2 Begeleiding

Voorafgaand aan de start van de opleiding is uiFoerig stil gestaan bij de wijze van

begeleiding van kandidaten op het persoonlijk vlak. Deelnemers aan de opleiding

zijn voor het grootste gedeelte niet gewend ar¡n een kantoorbaan, zijnvaak afkom-

stig uit een sector waar het minder gebruikelijk is om bijgeschoold te wordan, zijn

een tijd uit het arbeidsproces geweest en zijn geconfronteerd met de bu¡eaucratie

van de wet- en regelgeving. Naast eeri vakinhoudelijke begeleiding werd daarom

ook een persoonlijke begeleiding wenselijk geacht. Sfb en het Gak hebben een ver-

schillende beslissing 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 üaject de motivatie van poten-

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

is en tijdens het haject als aanspreeþr¡nt voor deelnemers te fungeren zodat een

vloeiende voortgang van het hele proces gewaarborgd wordt en deelnemers hun aan-

dacht kunnen richten op de opleiding. Taken van de arbeidsdeslundige zijn: het

sociaal ondersteunen van de Gakdeelnemers via wekelijks contact, het regelen van

voorzieningen waar dat nodig is, de bewaking van individuele voortgang, het plaat-

sen van afuallers op een ander reintegratietraject en het oplossen van eventuele knel-

prnten bij plaatsing. Deelnemers blijken het erg op prijs stellen een contacþersoon

te hebben die een ingang heeft bij de betrokken uiWoeringsinstantie. De ambtelijke

bureaucratie yan m wat omzeild worden, waar juist deze doelgroep vaak teleurstel-

lende ervaringen mee heeft gehad.

Daarnaast wordt in het lesprogramma van Doc aan de g'oepen van de Gakdeel-

nemers aandacht besteed aan het ontwilkelen van sociale vaardigheden. Er staan ó4

uur (8 dagen) gepland voor de onderdelen 'persoonlijk handelingsprofiel, communi-

catie, assertiviteit en sollicitatievaardigheden'. Daarnaast werd er stagebegeleiding

gegeven ør persoonlijke coaching gegeven bij degenør waar dat nodig was.

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

de deelnemers een persoonlijk begeleidingstaject hebben uitgestippeld. Doel van

deze vorm van begeleiding is door hen als volgt geformuleerd:
.succesvolle reintegratie waagr van de trainee dat hij goed zicht heeft op de eigen

grondhouding , vttjze van coÍrmuniceren, en op de sterk en minder sterk ontwild(elde

kanten van zichzelf. Daamaast is het belangrijk dat hij oog lcijgt voor de context

van de eigen toekomstige functies, dat hij gevoel ontwikkelt voor het inschatten van

3 Daarnaast is ook al bekend dat in twee deelnemers uit groep 4 en 5 zijn uitgevallen'

De ene deelnemer functioneerde op het sociale vlak niet optimaal waardoor.interactie

met de groep en met docenten slecht verliep, dit ook ten nadele van de overige deel'

n.-"t ]De'aodere deelnemer had veel sociale en privé-problemen'
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relevante omstandigheden en dat hrj leert op basis daarvan een interpretatie te maken

van wat van hem wordt verwacht en geëist.' (Visions Unlimited, 2000)

Het traject bestaat uit persoonlijke kennismakings- en voorbereidingsgesprelften

met elke kandidaat, een intensieve startmodule van 2 dagen met de FoeP, een een-

daagse follow-up met de groeP, een fiainingsdag sociale vaardigheden, een intør-

sieve sollicitatietraining van I dag, 12 coachingsgesprel<ken en een afsluitende mo-

dule van I dag.

In onderstaande tabel is de tijdsinvestering weergegeven die ingezet is volgens de

betrolken actoren bij de twee begeleidingstypen. De totale tijdsinvestering voor de

14 deelnemers bij groep 3 en4 is hoger dan de investering voor de 26 deelnemers bij

goep I,2 en 5. Dit is in overeenstemming met feit dat de nadruk bij de begeleiding

van groep 3 en 4 op de individuele ontw'ilkeling is gericht, tenvijl de begeleiding

van groep I,2 en 5 meer klassikale trelften heeft, waarbij waar nodlg individuele

aandacht werd gegeven.

Bron: Arbeidsdeskundiqe K[10 trainer Visions Unlimiled

Voor alle groepe¡r, zowel voor de Gakdeelnemers als voor het Sfb, is door het Doc is

een sociale begeleider aangesteld (een ervaringsdeskundige die zn'lf vanuit een

WAO-positie bij het Doc gererntegreerd is) die als aanspreeþunt voor de deelne-

mers tijdens de theoretische opleiding continue aanwezigis. Bij de eerste twee groe-

pen blãek al dat zijn aanwezighe id zser zinvol was om alles soepel te laten verlopen,

maar dat de deelnemers daarnaast ook behoefte hadden aan inhoudelijke begelei-

ding. Een groot aantal uren in het lesprograrnrna is namelijk gereserveerd voor zelf-

studie. Omdat de aangestelde persoon zelf geen bouwachtergrond had, kon hij de

deelnemers niet ondersteunen op het inhoudelijke gebied. om dezn reden heeft het

Doc een ex¡.a inhoudelijk begeleider aangesteld die op de zelfstudie-uren aartwezig

was. Deze persoon gaf tijdens de stage ook extra inhoudelijke begeleiding waar no-

dig.

Aangezienop voorhand niet duidelijk was dat de begeleiding van de deelnemers in

zo'n verschillende aanpak zou resulteren is in de opzet van de evaluatie hiermee

geen rekening gehouden. we geven hierbij kort weer welke voor- en nadelen gesig-

naleerd worden bij de twee verschillende begeleidingsvoÍnen die gekozen zijn in

deze pilot. De voor- en nadelen van de begeleidingsvoÍnen zijn in de loop der tijd

door verschillende bronnen genoemd'

Tabel 4.4 Tijdsinvesteringen in begeleiding van 0eelnemers
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Diepgaandere begeleiding op individueel

niveau, groepsprocesson worden gebruikt

om indiuiduen aan te sturen.

Arbeidsdeskundige hulp wordt door deel'

nemers zesr op priis gesteld, met name in

aanvang van het traiect wanneer een aantal

technische zaksn r¡et de uvi afgestemd

moet worden.

Gekwalificeerde trainers rpt veel ervailng

op het gebied van het begeleiding Yan per'

sonen bij verandeilngstraiecten

Laagdrempelige groepsbegeleiding: de ach'

tergrond van de deelnemers (bouwcultuur,

mannencultuur) past bij het tussen neus en

De'dagen op de hei'hebben een positief

neveneffect binnen 1 a 2 dagen zijn I
individuen tot een groep gevormd die elkaar

door de moeilijke momenton in de opleiding

slepen. Dil groepsproces wordt wat sneller

in werkins gezet door de externe

Uit financieel oogpunt voordeliger in verge'

lijking met de andere aanPak

Trainers hadden op voorhand wat minder

ervaring met deze doelgroep (laaggeschool

den WA0'ers) wat bij start wat fins'

Wat minder diepgaand, wat minder gericht

op het begeleiding van de ontwikkeling van

WA0'er naar wsrker.

Deze aanpak past n¡et bii elk individu.

Voor sornmigen is de aanpak te'zwevelig'
0e aanwezigheid van een arbeidsdeskundige

kan de zelfredzaamheid van de deelnemer af

Mede gezien de geringe aantaldeelnemers zal geenuitspraak gedaan kunnen worden

over de kwaliteit en/oiwenselijkheid van de verschillende begeleidingsvormen4.

433 Stage

De stage is een cruciaal moment om te toetsen of de deelnemers voldoeride bagage

in de opleiding hebben meegekregen. Alle deelnemers zijn probleemloos van een

stageplaats voorzien, de waag naar stagiaires was zelfs groter dan aan het aanbod.

op dit moment (mei 2001) zijnnogzeventien personen stage aan het lopen.

Werkgevers zijn over het algemeen redelijk teweden wat betreft de vaardigheden

van de stagiaires. Men kan niet echt aangeven of er specifieke gaten in de opleiding

liggen. Stagiaires moeten het vak cad-tekenen nog wel echt leren. Men heeft na de

opleiding de basisbenodigdheden in zich om een goede tekenaar te worden. De echte

vaardighedør leert men echter pas tijdens het werþ zo vindt men. Stagiaires kunnen

in eerste instantie dan ook niet volledig zelfstandig werken; begeleiding op de werk-

vloer is absoluut noodzakelijk.

Daarnaast is een aantal werþevers wel teleurgesteld over het (bouwkundig) starbri-

veau van de stagiaire. Met name de deelnemers uit het Gak die geen bouwachter-

4 Voor de evaluatie van dit onderwerp is door TNO Arbeid een aantal stellingen gefor-

muleerd voor de deelnemers, om zo hun reactie op de aanpak te peilen' Door vertra-

ging van de opleidingsevaluatie die vanuit het opleidingsinstituut uitgezet zou wor-

ã.n].n *.". àrr. steillingen in opgenomen zouden worden, kunnen wij helaas geen

oordeel van de deelnemers weergeven.
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grond hebben, blijken toch een achterstand te hebben op dit vlak. Terminologie en

basiskennis blijken toch nog te ontbrekens.

Deelnemers bleken het in eerste instantie als wij pittig te ervaren om bij aanvang

van de stage direct met 40 uur in de week te beginnen. Concentratieproblemen,rna.aÍ

ook ffsieke problemen die opeens weer opspelen door de omslag naar een hele dag

pc-werk gedurende vijf dagen in de week. Soms was het erg lilennen om \veer aan de

slag te zijn. Ook was de begeleiding vanuit de werþever ook niet altijd goed geor-

ganiseerd. Een aantal deelnemers had het gevoel teveel aan hun lot overgelaten te

worden enlof teveel zelfstandigheid te krijgen.

Van de 24 personen van de eerste drie groepen hebben 19 personen eør stage gelo-

pen. Naast de eerst genoemde uitval van twee personen zijn namelijk nog twee per-

sonen niet aan een stage begonnen. Twee deelnemers zijn aan het begin van hun

stageperiode uitgestoomd naar werk. Een deelnemer heeft vta zijn stageadres de

mogelijlfieid gelcregen om op een aangepaste manier zijn oude werk te krunen uit-

voeren. De ander heeft een functie in de bouwverzekeringswereld gevonden. Beide

deelnemers ontvangen een certificaat; zij hebben het theoretische gedeelte met suc-

ces afgerond. Deze deelnemers ronden de opleiding niet aÇ maa¡ keren mede dank-

zij de opleiding wel terug naar de arbeidsmarkt. Daarnaast is er nog een deelnemer

waarbij wegens regelmatig terugkerende gezondheidsklachten het niet gelukt is de

opleiding en stage af te ronden . Deze persoon is ean de slag gegaan in het bedrijfie

dat is in eerste instantie is opgestart om de zwalke deelnemers de mogelijkheid te

bieden in een relatief veilige omgeving hun draai als Cad-tekenaar te vinden. De

deelnemer is hier wat klusjes gaan doen. Dit is langzamerhand uitgegroeid naar een

echt contract. De deelnemer is nu wel werkzaam als Cad-tekenaar. Men probeert via

een omweg zijn opleiding ookbij te spijkeren6.

4.4 Examen

Bij de eerste drie groepen (24 deelnemers) zijn bü 19 deelnemers examens afgeno-

men. Het gemiddelde eindcijfer van de 19 deelnemers van groep I tot en met groep

3 waarvan de die tot nu toe het examen gedaan hebben is een7,4 (zie bijlage III voor

de cijfers).
Een persoon heeft niet voldaan aan de eis om bij alle valken een voldoende te beha-

len, en is dus niet geslaagd. Deze deelnemer zal de opleiding verlaten met een certi-

ficaat in plaats van een diploma. Reintegratie is wel gerealiseerd: de deelnemer is al

ingeshoomd in een baan.

In het onderstaande figuur 3.2 wordt per deelnemer de testscore (op basis waarvan

deelnemers wel of niet werden toegelaten tot de opleiding) en het examencijfer

weergegeven. Op basis hiervan is nagegaan worden of de test een goede voorspeller

is voor het examenresult¿at. In het scatterplot zijn de (opgetelde) testresultaten afge-

5 In de vervolgpilot zullen deelnemers zonderbouwachtergrond een voorschakeltraject

krijgen om de algemene bouwkennis bij te spijkeren.

6 Daamaast is bekend dat I deelnemer van groep 4 het theoretische gedeelte riet succes

heeft aþrond, maar besloten heeft geen stage te lopen. De functie van Cad-tekenaar

sloot uiteindelijk toch niet aan bij zijn interesse; deze deelnemer is een andere oplei-

ding gaan volgen.
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zet tegen het gemiddelde examenresultaat van de 19 deelnemers waarvan het exa-

mencüfer bekend is. Zoals uit het figuur blijkt is de puntenwolk wij breed en niet

heel duidelijk rond een lijn gecentreerd. Dit betekent dat zowel deelnemers met lage

testresultaten als deelnemers met hoge testresultaten lage als wel hoge examencijfers

behalen. Het voorspellend karakter van de test is dus niet zo hoog (het verband is

berekend met depearson's correlatiecoëfficiënt; deze is '37)'

90

8,0

7,5

7.0

z]U 6,5

õ o,o

10

TEST

Figuur 4.2 Scatterplot test algezet tegen examenresultaat (bron: 0ocl

Aan de andere kant blijkt ook uit het figuur wel dat de ondergrens van de test niet

omhoog hoeft. Ook degenen met een laag testresultaat, halen een goed examencijfer.

Van de tien deelnemers die in de test bovenhet gemiddelde scoren, haalt iets minder

dan de helft een eindcijfer boven het gemiddelde. Iets meer dan de helft behaalt on-

danks een bovengemiddelde testscore een eindexamencijfer onder het gemiddelde.

Van de negen deelnemers die in de test onder het gemiddelde scoren, haalt twee-

derde een eindcijfer onder het gemiddelde. Een derde behaalt ondanks hun onder-

gemiddelde testresultaat een bovengemiddeld examencij fer'

403020

Tabel 4.5 Testsc0re en eindexamenciifer tegen elkaar afgezet

s
10

Bron: Doc
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Van de acht deelnemers die de laagste testscores hebben, halen er twee een boven-

gemiddeld eindresultaat. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de lat van de test niet

omhoog hoeft. De vraag kan zelfs gesteld worden of de lat niet nog wat omlaag mag'

4.5 Reïntegratie

Doel: het plaatsen van deelnemers in een passende betaalde functie als Cad-

tekenaar, bij voorkeur met een arbeidsovereenkomst van eeniaar oflanger'

Hoewel het Cad-project nog niet afgerond is - de groepen vier en vijf zijn nog bezig

met de stage - lijkt het bestempeld te mogen worden als een succesvol project. Ge-

zien het feit dat het project nog niet in zijn geheel is afgerond zullen uitspraken over

de uiteindelijke reintegratie enig voorbehoud gedaan moeten worden'

Op een enkele uitzondering na (stage nog niet afgemaakt, niet voldoen bij de eerste

stageverlener etc) hebben alle deelnemers snel een werkgever gevonden. van de

achttien deelnemers die op dit moment een baan hebben gevonden, hebben 12 pet'

sonen een baan aangeboden gelcegen bij de werþever waat 7.e ook stage liepen. De

overigen hebben een baan gelcegen bij een ander bedrijf dan waar ze stage liepen.

In onderstaand frguur is weergegeven hoeveel deelnemers er per fase aanwezig wa-

ren en hoeveel personen et zijnuitgevallen.

Figuur 4.3 0verzichl doolstronprs en uitvallers

Werving en selectie

Er zijn 52 personen geworven die interesse hadden in het project' Bij de test van

Doc zijn 12 personen afgevallen, zodat een groep van 40 personen met de opleiding

zijn gestart.

7 ni¡der" bekend ond uitde

oil.idin zichget eerste drie

groePen nu nog

8 E.n perroon is nog bezig met de stage en is nog niet uitgestroomd naar werk' Deze

pr.rãon it 
"6 

lZ'-persoõn meegerekend met de groep die nog met de stage bezig is.
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Scholing
Tijdens de scholing zijn er vijf mensen uitgevallen. Er zljn twee definitieve uitval-

lers: een persoon bleek geestelijk ongeschikt (in de war) te zijn, de ander had veel

sociale en privé-problemen. Daamaast zijn drie personen die in werk zijn gestroomd

zonder de scholing af te ronden. Een deelnemer heeft ua zijn stageadres de moge-

lijkheid gekregen om op een aangepaste manier zijn oude werk te kunnen uitvoe¡en.

De ander heeft een functie in de bouwverzekeringswereld gevonden. Een derde is na

tijdelijke uiwal en een hemieuwde sta¡t alsnog afgehaakt; de opleiding viel hem te

ztraølÍ. Deze persoon is overigens nu wel aan de slag als Cad-tekenaar in het Cad-

tekenaarsbedrijÛe dat is opgestart vanuit de opleiding.

Examen
Bij de eerste drie groepen heeft I persoon niet bij alle vakfcen een voldoende be-

haald. Deze deelnemer zal de opleiding dus niet met een diploma maar met een cer-

tificaat afsluiten. Deze deelnemer is overigen al wel werkzaam als Cad-tekenaa¡.

Reintegratie
Alle personør uit de eerste drie groepen die hun opleiding en stage hebben afgerond

zijn gereintegreerd in werk. Van de eerste drie groepen is op 1 persoon na (deze is

nog bezig met de stage) iedereen nu in een baan gestroomd

Bij deze stap is tot slot nog een deelnemer afgevallen: deze is namelijk niet als Cad-

tekenaar gereihtegreerd, maar is als algemeen technisch medewerker aan de slag

gegaan.

De kwaliteit van werlüervatting is goed. Vrijwel iedereen is ñ¡lltime werkzaam. Als

er wordt gekeken naar de duurzaamheid van de banen, dan blükt dat sommigen di-

rect voor onbepaalde tijd werkzaam zijn,bij de anderen gaat het om een contract

voor bepaalde tijd (6 of 12 maanden).

4.6 Slagingspercentage

Omdat de vierde en vijfde groep nog bezigzljnmet de stage wordt de uitspraak over

het behalen van de doelstelling gebaseerd op 24 deelnemers (40 starters - 16 nog in

opleiding).

Streng criterium (gediplomeerde Cad-tekenaars)

Op dit moment heeft.66Vo (16 van de 24) van de deelnemers de opleiding succesvol

afgerond en een functie als Cad-tekenaar gevonden. Twee personen zijn definitief

uitgevallen.
Vier personen hebben een onvolledig resultaat: Twee zijn eerder aa¡r het werk ge-

gaan - een in zijn oude fi.rnctie, een ander als Cad-tekenarir - en hebben hun oplei-

ding niet met een stage afgerond (men heeft een certificaat ontvangen). Daamaast

zijn er 2 personen die weliswaar de opleiding met onvoldoende resultaat hebben

afgesloten maar wel als Cad+ekeîaar aaîde slag zijn (de een heeft een onvoldoende

examenresultaat, de ander heeft zowel stage als opleiding niet afgerond).

Daarnaast is er nog 1 gediplomeerde deelnemer niet als Cad-tekenaar werkzaarn, en

is 1 persoon nog met de stage bezig. Het huidige slagingspercentage ligt hiermee op

660/o.Id¡et slagingspercentage vanTSYo dat men als 'voldoende' had betiteld, is nog

niet bereikt.
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Van de overige 16 werknemers is al bekend dat twee deelnemers definitief zljn af-

gevallen, en 1 deelnemer is met een certificaat uitgesûoomd naar een andere oplei-

ding. Als de overige deelnemers het traject zonder verdere problemen doorlopen en

als ook aan de baangarantie wordt voldaan, zou het maximale slagingspercentage

echter nog kunnen oplopen tot75%o (30 van de 40 deelnemers).

Soeoel criterium: (gereihtegreerd naar werk).

Daarnaast kan ook een soepeler criterium worden gehanteerd: namelijk allen die

dar¡zij het Cad-project aan het werk geholpen zijn. Het huidige retntegratieresultaat

volgens dit criterium lig hoger, namelijk op 88% Ql van de 24).

Van de 24 deelnemers uit de eerste drie groepen zljner immers slechts 2 deelnemers

defrnitief uit het traject gevallen en is I persoon nog in opleiding. De overige deel-

nemers zijn gereintegreerd in een betaalde baan.

Bij het bespreken van het resultaat moet nog wel vermeld worden dat de oorspronke-

lijke doelgroep 'WAO'ers uit het zittende WAO-bestand' is losgelaten. Een groot

deel van de deelnemers is een relatief korte periode uitgevallen geweest (ongeveer

een jaar) voorafgaand aan de start van het Cad-project. Het is waarschijnlijk dat dit

de succeskansen van het project positiefbeïnvloed heeft.
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5. Kosten en baten

In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten van het project beschreven. Bij elke evalu-

atie is het ook wenselijk dat duidelijk wordt tegen welke kosten deze resultaten, of
met andere woorden de baten, zijn behaald. h dit project is echter ook nog sprake

van Jìnanciële baten. Veel van de deelnemers waren voor aanvang van het Cad-

project financieel aftrankelijk van een sociale zekerheidsuitkering, zoals een WW-;

V/AO- er¡/of een bdstandsuitkering. Een kosten- en batenanalyse is dus zeker wense-

lijk.
Aan beide opdrachtgevers, het Gak en het Sfb, is om deze reden gewaagd informatie

betreffende de kosten van het Cad-project te versffekken. In de onderstaande tabel is

de aangeleverde informatie - voor zover deze bekend \ryas en voor zover men deze

informatie ter beschilking wilde stellen - weergegeven (zie tabel 4.1). De totale

kosten voor het project zdn om en nabij de 1,5 miljoen gulden. Het reële bedrag zou

nog iets hoger kunnen liggen, aangezienniet alle posten gevuld zijn.

Daamaast hebben beide opdrachtgevers een berekening gemaakt welk bedrag uitge-

spaard wordt als alle deelnemers dankzij de opleiding instromen in werk en geen

gebruik zullen maken van de sociale zekerheid. Hierbij zijn zawel het Gak als het

Sfb uitgegaan van de veronderstelling dat de deelnemers dusdanig goed reintegreren

dat men in het geheel niet meer aftrankelijk is van eur uitkering.

Hierbij moet benadrukt worden dat het om een ruwe schatting gaat. Het is in de eer-

ste plaats een gemaximaliseerde opbrengst, uitgaande van een volledig succes zon-

der terugval in de WAO. In de tweede plaats is de schatting hoe lang een deelnemer

zonder dit project aftrankelijk zou zijn geweest van een uitkering moeilijk te maken.

Middels een wagenlijst onder deelnemers die bij de start van het Cad-project is ge-

houden bleek dat zij hun toeteding tot de arbeidsmarkt veel sneller zlgeî gebeuren

dan de inschatting van een betolken arbeidsdeskundige waarop de besparing geba-

seerd is. Gemiddeld gaan deelnemers er van uit dat men 0,833 jaar zou hebbeir moe-

ten zoeken naar een baan als men de cursus niet gevolgd had, in vergelijking met

de 4,583 jaar voor de a¡beidsdeskundige (voor deze vergelijking zie Bijlage n.). kt
de derde plaats is de besparing ook enigszins 'fragiel'. Zo is de helft van de bespa-

ringen van Sfb is gebaseerd op één persoon' welke zonder dit project - volgens de

inschatting van Sfb - niet meer terug zou keren naa¡ werk en de rest van zijn a¡beids-

leven van een uitkering gebruik zou maken. Omdat het berekenen van de financiële

baten geen primair doel van de evaluatie en van het CAD-project is, hebben we af-

gezienvan een nadere uniformering van de hnanciële baten. De ruwe schatting die

de opdrachtgevers hebben gemaakt, geeft echter wel een indicatie van de maximale

baten en moet als dusdanig opgevat worden.

De maximale financiële baten als gevolg van het stopzetten van de uitkeringssituatie

wordt door de opdrachtgevers op een ruwe f 6.760.280,- geschat. (Overigørs is de

berekening van Sfb op zeven personen gebaseerd, twee personen hebben zij buiten

beschouwing gelaten). In Bijlage tr is uitgebreidere informatie opgenomen over de

wijze waarop de schatting is gemaakt.

Het inzichtelijk maken van de kosten en de verwachte baten van het project blijkt

tamelijk complex te zijn,niet in de laatste plaats omdat de definitieve plaatsingsre-

sultaten niet bekend zijn.lnonderstaand overzicht willen we hachten de kosten en

(verwachte) maximale baten gestyleerd weer te geven uitgaande van een plaatsings-
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percentage van 75o/o en de ramingen van de grootste FoeP, namelük het Gak. De

parameters van het Gak zijn:
o gemiddeld dagloon f 168.50,- (aantal svdagen pet jaar 261);

o venvachte gemiddelde uitkeringsdur¡r 4.583 jaa¡;

o Na plaatsing doet men geen beroep meer op het Gak of Sfb.

Daamaast nemen we aan dat alle werþevers in aanmerking komen van een plaat-

singsbudget van f 24.000,- per kandidaat die hervat. De kosten hiervan nemen we

niet op als projectkosten omdat de werþevers ook zonder Cad-project in aanmer-

king kunnen komen voor deze budgetten. Dit zijn derhalve geen kosten die toege-

schreven kunnen worden aan het project, tenzij we ons zouden beperken tot de exta
plaatsingen door het Cad-project.

De uitkeringslasten tijdens het project laten we in het overzicht buiten beschouwing.

Die zouden ook als kosten opgevoerd kunnen worde,n, znker gezien de inschatten

van enkele deelnemers dat ze zonder Cad-project binnen een jaar hervat zouden

zijn.

Bij de verwachte baten corrigeren we de verwachte uitkeringsduur voor de looptijd

van het project. Dus we gaan uit van een gemiddelde uitkeringsduur van 4.583 - I =
3.583 jaar. Dat leidt tot het volgende overzicht.

Geconcludeerd kan worden dat de geschatte maximale baten enkele malen hoger

liggen dan de kosten. Hoewel de kosten van dit project niet gering zijn, vallør deze

mee in verhouding met de kosten die worden gemaakt als mensen gedurende lange

tijd van een sociale zekerheidsuitkering gebruik make¡r.

Daarnaast spelen in dit project natuurlijk nog allerlei niet-financiële baten mee, bij-

voorbeeld het feit dat een heel aantal personen hun wens om weer deel te nemen aan

de arbeidsmarkt hebben gerealiseerd. Voor sommigen van hen, die al een aantal jaar

uit het arbeidsproces zijn, is dit zeer bijzonder.
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Tabel 4.1 ovenicht koslen en balen

8rm: Gak en Sfb
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6. Samenvatting en beschouwing

In het kade¡ van de wet REA is half november 1999 in Twente een reïntegratiepro-

ject gestart om 40 arbeidsgehandicapten met een relevante achtergrond in de bouw

er¡lof metaal middels een omscholingstraject van een jaar op te leiden tot bouwkun-

dig Cad-tekenaar. Personen die in aanmerking kwamør voor de opleiding, waren

zogenoemde fase 213 cliënten uit het zittende WAO-bestand die een dusdanige af-

stand tot de arbeidsmarkt hebben dat zij aanvullende dienstverlening nodig hebben

om deze afstand te overbruggen.

Vijf groepen van circa acht personen (aangeleverd via het Gak en het Sfb) volgen

gedurende een half jaar theorie via een opleidingsinstituut. Na het behalen van de

theorie-examens doet men vervolgens een half jaar praktijkervaring op als Cad-

tekenaar middels een stage. Alle deelnemers hebben bij start van de opleiding een

baangarantie gekregen, mits men voldoende resultaat behaalde bij zowel de theoreti-

sche opleiding als de praktijkstage. Momenteel hebben 24 van de 40 personen het

taject afgerond.

Aan het einde van deze evaluatie kunnen we verschillende resultaten benoemen die

dit project heeft opgeleverd.

Het reïntegratieresultaat voor de deelnemers

Vrijwel alle deelnemers zijn duidelijk sterker uit het project gekomen. Znlß¡enekerd

en met praktijkkennis en -ervaring. De opleiding werd door de deelnemers als be-

hoorlijk 71paat ervaren: volle weken en veel nieuwe kennis gaf zowel een Ssieke als

psychische belasting. Znker als de deelnemer al een lange tijd uit het arbeidsproces

is, is het lastig om weer in een vast dagritme en tempo te komen.

Tot nu toe zijn bij de eerste drie groepen van24 deelnemers twee personen definitief

uitgevallør uit de opleiding. Drie personen hebben de opleiding met een certificaat

afgeslotør. Daarnaast heeft één persoon zowel stage als opleiding niet afgerond

maar is wel als Cad-tekenaar aan de slag gekomen. Tot slot is er nog I gediplomeer-

de deelnemer die wel in werk is ingestroomd maar niet als Cad-tekenaar. In totaal

zijner dus zeven personen die niet als gediplomeerd Cad+ekenaarwerl<zaamnjn.

Op dit moment heeft 66%o (16 van de 24) van de deelnemers de opleiding succesvol

afgerond en een functie als Cad-tekenaar gevonden. Het slagingspercentage van

75% datmen als 'voldoende' had betiteld, is nog niet bereikt. Als de overige deel-

nemers het traject zonder verdere problemen doorlopen en als ook aan de baangaran-

tie wordt voldaan, zou het maximale slagingspercentage echter nog kunnen oplopen

tot71%o (30 van de 40 deelnemers).

Daarnaast kan ook een soepeler criterium worden gehanteerd: namelijk allen die

danløij het Cad-project aan het werk geholpen zijn. Het huidige reïntegratieresultaat

volgens dit criterium ligt hoger, namelijk op 88% (21 van de 24).

IIet reïntegratieresultaat voor de werkgever

De reacties van de werkgevers over de kwaliteit van de deelnemers zijn overwegend

positief. Vrijwel alle personen die nu werl<zaamzijn, zíjn bij hu stageverlener aan

de slag. Dit betekent toch wel dat werþevers overwegend positief tegenover kwali-

teiten van de opleiding (ør de deelnemer) staan.
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Het reihtegratieresultaat voor de opdrachtgevers

Het huidige uiþlaatsingpercentage van 88%o (die groep die vanwege een geslaagde

reihtegratie geen of een beperktere uitkering nodig heeft) betekent een behoorlijke

beperking van de lasten van de uitkerende instanties het Gak en het Sfb. De kosten

voor dit project waren - mede vanwege de experimentele basis en de gedegen aan-

pak - ongeveer 1,5 miljoen gulden. De maximale baten, 4,7 miljoen, liggen toch nog

enkele male hogen dan de kosten van het project.

Een belangrijk niet-materieel resultaat is het feit dat dezn uitkeringsgerechtigden niet

meer voor een gedeelte of de rest van hun arbeidsleven aftrankelijk zijn van een

uitkering, en hun eigen inkomen kunnen verrvelven.

6.1 Beschouwing

Het reintegratietraject Cad-tekenaars te Twente kan als een succesvolle reintegratie-

pilot worden beschouwd. Of het slagingspercentage van75%o dat als norm is gesteld

ook inderdaad gehaald wordt, moet de tijd nog leren.

Tekenend voor het succes is het feit dat in de regio Twente wordt de pilot voortgezet

in een regulier traject. De uvi's kunnen de opleiding inkopen bij het opleidings-

instituut die de opleiding verzorgd heeft in de pilot. Daamaast is er onder leiding van

dezelftle externe projectleider een vervolgpilot opgestart in twee andere regio's in

ons land waarin 80 V/AO'ers worden omgeschoold tot Cad-tekenaar. De uvi's Gak

en Sfb zijn beide leverancier voor deelnemers. De werþevers Tri Di Care en Bouw-

flex staan garant voor een baan na afronding van de opleiding.

Tot slot een korte beschouwing over de gebruikte methodiek van de pilot die ons

inziens mede heeft bijgedragen aan de resultaten. Van de factoren die er toe hebben

geleid dat dit project met succes is afgerond willen we de volgørde drie benadruk-

ken.

In de eerste plaats blijkt de belofte van een baangarantie essentieel voor geinteres-

seerde arbeidsgehandicapten. Zn¡der deze baangarantie zou men veel minder snel

bereid zijn een opleiding van 1 jaar volgen. "Het trekt 7ß over de sfeep".

In de tweede plaats willen we de snelheid van handelen van de begeleidings-

commissie noemen. De aanwezigheid van een externe projectleider heeft hier zeker

een grote rol in gespeeld. Bij voorket¡r zouden dergeldke reïntegratieprojecten onder

aansturing van een externe projectleider gedaan moeten worden. De voortva¡endheid

van de Cad-projectgroep, het durven en kunnen nemen van risico's en solns het lef
om beslissingen te nemen die net even buiten de geëffende paadjes gaan - elementen

die zner zeker bijgedragen hebben om het Cad-project succesvol afte ronden - zijn

binnen de ambtelijke en administratieve structur.¡r en cultuur van uvi-organisaties

moeilijker te realiseren. De aanwezigheid van een externe projectleider is natuurlijk

geen garantie tot succes, en evenzo kunnen reintegratieprojectør die vanuit een uvi

worden aangestuurd, succesvol zijn. Desondanks pleiten wij er wel voor om in de

projectgroep vooral marktpartijen zitting te laten nemen, en bij voorkeur de

projectleiding niet bij een uvi neer te leggen, maar door een marktpartij uit te laten

1g¿þderde en laatste plaats willen we het commitment van alle betokJcenennoemen

en roemen, zowel de partijen in de begeleidingscommissie als de deelnemers die

uiteindelijk het project 'gemaakt' hebben. 7-onder de inspanningen van de deel-

nemers om een jaar lang hard te werken was er geen project geweest' Daamaast

maakte het commitment van elke partrj in de begeleidingscommissie het mogelijk



TNO¡appoñ

25201 07 / 6041 Evalualie-rapport Cad+roject

dat alle randvoorwaarden voor het welslagsn van het project aãnwezig v/aren. Elke

vertegenwoordiger in de projectgoep had een duidelijk aanwezig persoonlijk com-

mitrnent voor het project waardoor elk zich hield zich aan zijnlhaar verplichtingsin-

spanning of zelfs bovenmatige inspanningen verrichtte. Bovendien leidde het tot een

plezierige samenwerking waar alle partijen teweden over zijn.

Aan het einde willen we wijzen op een mogelijke spanning die bestaat tussen de

opznt van het Cad-project en de reguliere uvi-praktijk. De opzet van deze pilot is
zeer marktgestuurd. Het is als het \ilare een pilot die maatwerk levert voor de be-

hoefte van de werþevers. Zo is de inhoud van de opleiding bepaald door de u¡ensen

van werkgevers. Voordeel hiervan is dat de reïntegratie relatief gemaktcelijk gereali-

seerd kan worden: de deelnemer heeft precies dat in huis waar de werkgever op zitte
wachten.

Aan de andere kant sluit deze aarryakminder goed aan bij de reguliere aanpak van

de uvi's waarbij de klant - namelijk de arbeidsgehandicapte - het middelpunt van

het traject is. De wensen en capaciteiten van de arbeidsgehandicapte staan centraal

en op basis daarvan wordt een opleiding ingekocht bij eør opleidingsinstituut. De

arbeidsgehandicapte doorloopt op zijn tijd en wijze het traject. Het taject is maat-

werk voor de clii:nt. De projectaanpak van deze pilot, waarbij de deelnemer binnen

de projectgrenzen het gehele traject naar werk moet doorlopen, verlangt van de uvi

een afiveging tussen maatwerk voor de cliënt en maatwerk voor de werkgever.

Aan het einde gekomen rest ons nog wel een kanttekening' Met het project werd

beoogd ''WAO'ers uit de kaartenbak' door omscholing te reintegreren. Uiteindelijk

is een klein deel afkomstig uit de kaartenbak en is het merendeel relatief recent a¡-

beidsgehandicapt bevonden. Wederom is gebleken dat het moeilijk is om succes te

bereiken bij deze doelgroep. Alle uvi's verrichten momenteel onderzoek naar de

vraag welk deel van de WAO'ers in de kaartenbak potentieel nog bemiddelbaar is.

De bevindingen van die ondemoeken kunnen afingeven hoe groot de groep van po-

tentieel bemiddelbaren in het WAO-bestand is en met welke inspanningen/ voor-

waarden men bemiddelbaar is of bemiddelbaar gemaakt kan worden.
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Bijlage I Berekening besparing

Berekening volgens Sfb

De berekening van Sfb is op 7 personen gebaseerd. lndien deze 7 personen bliivend worden ge'

plaatst, dan zal de schadelastbeperking f 915.233,- zijn. Gebaseerd op basis van aannames

(bv. verwachte WA(J duurl. Zie onderstaande tabel.

Berekening volgens Gak:

" Hierbil zijn we uitgegaan van een aantal aannames en gemiddelden.
* Bij een aantal personen zijn we ervan uitgegaan dat gezien de leeftijd, A0'percentage, opleiding en

belastbaarheid men de uitkering tot 65 iaat houdt.

' Bij een aantal was de situatie bil einde wachttijd {instroom vangnet ZW) < 1596 dus geen WA()

maar WW of bespadng eventueel b¡j GSD.
* Bij de overigen hebben we geschat gezien de leeftijd, opleiding en belastbaaùeid hoeveel tiid men

zonder deze opleiding wAo genoten zou hebben, cq elders herplaatst zou zijn.

Wij komen uit op een aantal gemiddelde uitkeringsiaren van 4.583. Gemiddeld dagloon

(WWIWA0IWAJ0NG,GSD) - f 168,50 Aantalgeplaatste Gakdeelnemers 29.

Totale besparing: f 168,50 x 261 x 4,583 - f 201.553,46 per persoon x 29' f 5.845.050,30".
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Bijlage II Inschatting duur terugkeer naar de arbeidsmarkt

Aan deelnemers is aan het begin van de cursus het volgende gevraagd:

Hoe snel had u - zonde¡ deze cursus - werkkunnen vinden, denkt u?

tr Snel: binnen een halfjaar
tr Niet zo snel: tussen een halfjaar en twee jaar

tr Moeizaam: Langer dan twee jaar

tr Waarschdnlijkhelemaal geen werkkunnen vinden

tr Weetniet

Daarnaast is later de mening van de arbeidsdeskundige hierover bewaagd. Beide

antwoorden zijn in onderstaande tabel weergegeven. Znals duidelijk wordt zijnde

deelnemers veel positiever over hun terugkeer naar de arbeidsmarkt dan de arbeids-

deskundige.

38 80.10091 tYA0 3 iaar lziaat
mogeli¡k WA0 voor langet?

36 65 - 8095 WAf) +l' 5 iaar WAf) kiaar

aanvullende ÌlW 2hiaat WW

27 25 - 35% WAf) WAO bliivend lleet niet

aanvullende WIT ITW 3 iaar

35 l,VW 3 iaar thiaa¡

41 Sociale Dienst 6 iaar ìlt/eet niet

53 15 - 25% WA(] Komt niet mesr terug 0p ds Ïz'2iaat
aanvullende lVUf aûeidsma*t

27 80 - 1 of)% wA() 5 jaar tltlAo lz iaar

vervolgens nog 3 iaar lllUf

53 WW 5 iaar. ll'2iaa¡
Mogeliik vervolgd daarna met

b¡¡standsu¡tkering

31 lYlV 3 iaar tziaar

34 lVlV 2112iaa¡ lUæt niet

43 l5 - 25tÉ trtlA0 WA(] bliivend k'2iaat
WIV llflÏ 5 jaar

24 80 - 100I1WAJ0I{G 5 iaar 80 -100t6 kiau
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Bij tage III Achtergrondkenmerken deelnemers

Groep Geboo¡te

F8f

Datum

einde

wachttijd

Uitkeringssituatie

b¡¡ start Cad-pro¡ect

Bouw

achtergrond

Tætrestulaat

Totaal aantal

Ënt0n

Gemiddeld

Eindexamen

GIfer

Stage bii

docent

gevolgd ipv bij

regulier beddif

Result¡at

opleiding:

llOidom¡
behaald

2l Cedificaat

behaald

3l l{og in

opleiding

ôlllitnev¡llm

Resultaat Cad-proiæt

1l lngætroomd in regulier

werk als Cad-lekenaar

2l lngestroond in regulier

werk in andersoortige

lunctie, n|....................

3l anders, n|....

0mvang baan +

contract

{hijv. 32 uur
jaarcontract of 40

uur onbepaalde tijdl

3 1976 08.03.
199S

< 15 t6 tYW Ja 23 7,2' Ja 3

3 tsSs 03.1 r-
1999

354596 lYA0 +

Ytuf

Ja 37 9.0 Ja 1

3 1953 18.02.
lqqq

15-25961ff40 +
urw?

Ja t9 7,1 Ja I

3 1971 26.06.
1998

80.100$ufA0 Ja 26 6.S 1 1 0nbepaaldl40 uur

4en5 tg50 01.04.
f973

80.10096YY40 Ja 22 3

4 l9¡14 24.03.

2000

45.55t6 tYA0 Ja 29 7,6' 3

3 1964 2î 1,3

I onvol
doende

geen st0ge 2 Certificaat 2 Werþaam in bouwverze-

kedngswezen

4 1958 32 8,5' 3

4 32 8.S' 3

tt2 19M 30.8.90 80 - 10096 WAo l{ee 25 n.r.Î. 4 UitYaller

112 1971 r 2-1 2-99 < r5 96 vfvf Ja 28 7.2 Ja I

u2 1962 244-
?nnnn

80-10096 WAo Itlæ 2S 7,1 I I 6 mndl4O uur

1t2 1976 15-1-

20000

< l5 t6 lvlll l{ee 29 8,9 I I l2 mndl4O uur

1t2 1964 13.1 1.

tssg
65 - 80!6 lYA0 +

Wltï

IIse 25 7,9 I 2 alg.tæh. medew. onbepaaldl40 uur

1l2qt
4

1g7t 24-t-
1999

<15$WV Irlæ 30 6.z', 3

u2 rs73 27-3-

1999

25 - 3516 WAfl +

lYlY

flæ A 't.3 I 1 6 mndl4O uur

112 ls65 0s.0s.
rgeq

<15t6WW l{æ 14 8,1 1 Onbepaaldl40 uur

3 t95g 25-08-

tss9
Sociale Dießt l{se 19 6,S' 3
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Groep Gebooña
jaer

0atum

einde

wachttiid

Uitkedngssituatie

bi st¡rt Cad-øoiect

Bouw

achtergrond

Testrestulart

Totaal aantal

guntqr

Gm¡dddd

Eindexamen

Ciifer

Stage b¡¡

docent

gevolgd ipv bij

rugulier bedriif

Resuhaat

opleiding:

ll Diploma

hsluald

2l Conificaat

behaald

3l l{og in

odeiding
4ìllitnnr¡llm

Ræultæt Cad-proiect

1l lngestroond in regulier

werk als Cad-tekonaa¡

2l lngestroold in regulier

we* in rndersoortige

lunctie. n|....................

3l ¡ndsrs, n1....

0mvang baan +

c0ntfact

lbiiv.32 uur

iaorcontract of lÍl
uur onbepaalde tiidl

1t2 1947 15.04.

1999

l5 - 25t6 WAO +

tYYf

Ja 24 7.3+1
onvoldoende

geen stage 2 2 in oude vak lt¡ltmemanl

3 1947 l8-10.

rs9s
35 - 45$ WAfì +

wIY

Ja 20 7,6' 3 I l2 mdl40 uur

1t2 1S73 30.04.
l99S

80 - 10096 uÍAo ilee 37 7,5 1 1

1t2 r956 20.08-
lqqß

80 - 10096 WAo Ja 21 n.Y.t. 4 Uitvaller

4 r955 lang
nCe¡len

Geen uitkering

lwe*ende vrouwl

lllee 23 8,5. 3

4 1969 08-2000 Wulbz lschstt¡ng

lTA0 15 - 2596 +

wwt

Wat ervaring 21 8,5' geen slage 2 Cenificaat 3 llolgt andere opleding

4 1947 17.08.

1999

< 15 96 tYW fllee 24 8,7', 3

3en5 1972 1 l.l 1-

1998

80 - 10016 wÀo fllee 14 Uitvaller I lÍe*zaam als Gad-

tekenasr ¡n oloestarts BV

1t2 r969 31.08.
199S

<15$UúW fllee 28 6,4 1 1

1t2 1S66 20.10-

1999

<15$WW f{ee 21 6,6 I 1

1t2 ls64 16.08.

ls99
< 15 t6 tYYf ilee 17 6,1 + I vak

onYoldoende

Ja 2lwegsns
nnvnldnond¡l

I

3 1S57 I l.t 1-

1997

l5 - 25t6 WAo

YfuÍ

Nee 27 8,7 1 1 l2rmd

1t2 1976 1988 80 - 10096

wÂ,tnilß
llse 38 8.3 I I I 2 nndl2O uur

5 26 Ja 3

5 32 3

5 25 3

5 u 3

5 22 n.Y.t. 4 ljitvaller

5 34 3

5 25 3

5 25 Ja 3

5 27 n.Y.t. 4 ljitvallsr


