Participatiemedewerkers Flevoland op gesprek in Brabant
Agnes van der Schot wil weg bij de provincie Flevoland. Nou ja, zogenaamd dan. Zij
presenteerde zich onlangs op het HR-festival in Den Bosch. Lichamelijk kan ze haar
beide handen niet zomaar uit de mouwen steken, maar Agnes weet heel goed wat hard
werken is. Zouden andere overheden haar aannemen als ze een baan zocht?
"Nou, wij wel!" grinniken een paar
bezoekers uit Utrecht. Agnes is immers
cum laude afgestudeerd in de
wetenschap en heeft ervaring op haar
vakgebied. Sinds dit jaar werkt ze als
beleidsadviseur op de afdeling Ruimte
en Economie. In de Bossche
Brabanthallen vertelt ze haar verhaal
tijdens een workshop ´Participatiewet
in de Praktijk´. Naast haar ligt een
hulphond. "Als ik bij organisaties op
gesprek ga, zien werkgevers eerst mijn
hond. Dan kiezen ze toch liever voor
iemand die geen beperking heeft. Veel
makkelijker. En zeg nou eens eerlijk:
wat denk jij als je ziet dat iemand om gezondheidsredenen gaten in zijn cv heeft?"
De bijeenkomst maakt deel
uit van het HR-festival, een
congres dat is georganiseerd
vanuit de A&O-fondsen van
provincies, gemeenten en
waterschappen. Medewerkers
van de verschillende
overheden ontmoeten elkaar
op allerlei verschillende
manieren. Tijdens de
workshop met Agnes
schuiven alle aanwezigen in
groepjes met elkaar om tafel.
De sfeer is positief, maar
ingetogen. Het gesprek wordt
vaak voorzichtig gevoerd. "Toen duidelijk werd dat de quotumwet voor
participatiekandidaten voorlopig niet zou worden ingevoerd, kreeg het beleid in onze
organisatie ook minder prioriteit," merkt iemand op. "Je hebt ook zoveel wettelijke regels,"
verzucht een ander. Ondertussen wijkt de hulphond die Agnes heeft niet van haar zijde. Het
dier kan een bezwaar vormen voor werkgevers, zo blijkt. "Dan zeggen ze: sommige mensen
hier zijn allergisch voor honden," weet een deelnemer. Agnes knikt. "Beren op de weg. Ze
zien te veel beren op de weg." Dat ligt in ieder geval niet aan haar. "Mijn ogen zijn
opengegaan," stelt een medewerker uit Zuid-Holland. "Ik neem dit mee."

Aan een andere tafel zit Aliec Straatsma. Bij provincie Flevoland is zij verantwoordelijk voor
de catering en verschillende facilitaire taken. Tien maanden geleden was Aliec de eerste
arbeidskracht die vanuit de participatiewet op het provinciehuis kwam werken. "Ik heb zware
allergieën," legt ze uit. "Voor melk, eieren, pinda´s en fruit bijvoorbeeld. Daarom draag ik in
de keuken speciale handschoentjes. Die worden door de provincie besteld. En ik ben een
obsessieve handenwasser. Maar gelukkig gaat het gewoon goed."
Na afloop rijden de collega´s samen terug naar Lelystad. Achter het stuur zit Margriet van
Oosten. Samen met Sandra van der Plas voert zij een belangrijke provinciale opdracht uit.
“De Provinciale Staten hebben ons de middelen gegeven om participatiekandidaten aan te
nemen. Samen maken wij van die taak een succes. Vorig jaar begonnen we met Aliec. Nu
zitten we al op negen." De beide dames knikken. "Ik weet nog dat we met z´n zessen de eed af
gingen leggen," zegt Aliec vanaf de achterbank. "Drie van ons waren
participatiemedewerkers. Dat vind ik toch wel heel bijzonder. Ik ben heel blij dat ik hier kan
werken. Zonder de participatiewet was dat niet mogelijk geweest."
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