ALK 35

donderdag 16 juli 2020

Regio

11

Met dubbeldekker naar het werk
M
et z’n allen in een
klein busje naar het
werk, dat mag niet in
coronatijd. En dus zet
WNK een dubbeldekker in om een
groep personeelsleden met een
arbeidsbeperking toch naar hun
werk te laten gaan.

Het is een van de voorbeelden die
er voor zorgen dat directeur Ben
Tap van het Regionaal Platform
Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPAnhn) er enigszins
gerust op is dat deze kwetsbare
groep niet de dupe wordt van de
coronacrisis.
Maar helemaal gerust is hij niet.
,,Ik ben dan ook heel benieuwd
naar de cijfers over het tweede
kwartaal van dit jaar’’, zegt hij.
,,Het vervelende met arbeidsmarktcijfers is dat het altijd lang duurt
om ze allemaal beschikbaar te
hebben, dus we moeten nog even
geduld hebben.’’

Positief
De tot dusver bekende cijfers met
betrekking tot deze doelgroep zijn
alleen maar positief. Sinds in 2012
een nulmeting is gedaan tot en met
eind vorig jaar zijn er in NoordHolland Noord 3155 extra banen bij
gekomen voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. In de
tweede helft van 2019 kwamen er
419 banen bij. Dit is een score van
ruim 200 procent ten opzichte van
de doelstelling voor deze regio in
de landelijke banenafspraak: in
heel Nederland moeten er in 2026
in totaal 125.000 voor deze doelgroep zijn gerealiseerd, waarvan
100.000 in het bedrijfsleven en
25.000 bij de overheid.
Maar toen brak de coronacrisis
uit, waardoor de arbeidsmarkt
onherroepelijk een knauw heeft
opgelopen. Bij RPAnhn leven dan
ook zorgen over deze werknemers.
,,De afgelopen weken ben ik op
bezoek geweest bij verschillende
sociale werkplaatsen’’, vertelt Tap.
,,Bij WNK in Alkmaar, Werkzaam
in West-Friesland en Pro Bedrijven
in de Noordkop. Ik heb daar vooral
ook gevraagd hoe het gaat met de
mensen uit de banenafspraak en
beschut werk met betrekking tot
corona.’’

Ook woensdagmiddag komt de postsorteerploeg van WNK per dubbeldekker terug van het werk in Opmeer.
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Aanpassingen
De conclusie was dat de meesten
van hen ook de afgelopen periode
gewoon naar hun werk konden.
,,Er waren wel wat aanpassingen in
verband met de anderhalve meter
afstand’’, vertelt Tap. Zo gaat dagelijks een grote groep werknemers
vanuit WNK in Alkmaar naar het
werk in het sorteercentrum van
PostNL in Opmeer. ,,Ze mochten
niet meer, zoals anders, met z’n
allen in een klein busje, dat was te
krap om afstand te kunnen houden. Sindsdien huurt WNK een
dubbeldekker, zodat ze gewoon
naar hun werk kunnen.’’
Want het is juist voor deze groep

Dit zijn de
meest loyale
werknemers die
je je maar kunt
wensen

WNK-medewerkers aan het werk in het sorteercentrum van PostNL in Opmeer.

mensen heel belangrijk om aan het
werk te blijven, om erbij te blijven
horen, zegt Tap. ,,Dit zijn de meest
loyale werknemers die je je maar
kunt wensen. Ze hebben pech
gehad in hun leven, waardoor ze
naast de reguliere arbeidsmarkt
zijn beland. Het vooroordeel is
vaak dat ze vast regelmatig ziek
zullen zijn, maar de realiteit is dat
ze juist meestal als eerste op het
werk zijn en als laatste weer vertrekken. Ze vinden het fantastisch
dat ze een echte baan hebben, bij
een echt bedrijf.’’

Trots
Andersom geldt overigens hetzelfde, benadrukt hij. ,,De collega’s
zijn vaak heel trots op ze: ’hij of zij
is er één van ons’, en ook de werkgevers zijn enthousiast.’’ NoordHolland Noord staat landelijk in
de top drie van de 35 arbeidsmarktregio’s als het gaat om het aantal
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Achtergrond
Ondersteuning
Werkgevers die besluiten iemand met een arbeidsbeperking aan werk
te helpen, kunnen ondersteuning krijgen vanuit het Werkgevers
Servicepunt Noord-Holland Noord (WSP). Zo kunnen ze begeleiding op
de werkvloer krijgen en is proefplaatsing met behoud van uitkering
mogelijk. WSP adviseert werkgevers over regelingen en mogelijke
financiële voordelen. www.wsp-nhn.nl

banen voor werknemers met een
arbeidsbeperking, vertelt hij trots.
,,De verklaring? We hebben hier
heel nuchtere MKB-ondernemers.
Bij hen hoef je niet met een heel
verhaal aan te komen, je hoeft ze
niet te overtuigen. Zij vinden gewoon dat deze doelgroep erbij
hoort en dat het hun maatschappelijke verantwoordelijkheid is ze
aan werk te helpen.’’

Enig vertrouwen dat het ondanks corona goed komt, is er dus
wel. ,,Het zou wel heel treurig zijn
als door corona of economische
crisis deze mensen letterlijk het
kind van de rekening worden’’,
zegt Tap. ,,Ze zijn nu niet de dupe,
en ik hoop met heel mijn hart dat
dit zo blijft.’’
Marjolein Elfring
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