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Het hoofdkantoor van sociale werkplaats Caparis in Drachten eerder dit jaar. Foto: Jilmer Postma

Re-integratietak bij Caparis
moet schroom wegnemen
Werkvoorziener koppelt hulp
aan bijstandsgerechtigden los
van reguliere werkzaamheden
Pieter Atsma

Drachten | Mensen die vanuit een
bijstandsuitkering via Caparis aan
het werk worden geholpen, worden
voortaan op een aparte afdeling geplaatst bij de werkvoorziener. Caparis opent hiertoe op 11 juni in Drachten de afdeling Caparis Stream.
Caparis (2500 werknemers) biedt
werk aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt de werkvoorziener
door de acht aandeelhoudende gemeenten ingezet bij re-integratie
van bijstandsgerechtigden. Zij kunnen er weer wat werkervaring opdoen en krijgen cursussen en workshops in bijvoorbeeld het opstellen
van een cv en de omgang met sociale media.
Pytsje van der Meer, interim-manager bij Caparis Stream, zegt dat
de werkvoorziener jaarlijks ruim
350 bijstandsgerechtigden helpt.
Bij een deel van hen verzorgt Caparis ook de zoektocht naar een nieuwe baan.
Deze mensen worden nu geplaatst tussen de reguliere Caparismedewerkers. Volgens Van der
Meer is dat niet ideaal. ,,Hier en daar
bestaat bij de consulenten (van de

gemeente, red.) wat schroom om
meer mensen bij ons aan te melden.” Ten onrechte bestaat het
beeld, zegt ze, dat de bijstandsgerechtigden meteen worden geïntegreerd in het productieproces van
Caparis. ,,Het heeft met imago te
maken.” Verder is het niet ideaal
dat deze mensen, als ze eenmaal
aan het werk zijn, geregeld worden
weggeroepen voor die trainingen
en cursussen: het productieproces
wordt daarmee verstoord.
Caparis Stream moet deze problemen ondervangen. De afdeling
komt bij de hoofdlocatie aan de Am-

We willen hier
vooral zicht op de
mensen krijgen.
Bijvoorbeeld kijken
we of ze op tijd op
het werk komen

pèrelaan in Drachten, maar krijgt
daar een eigen ingang.
Volgens Van der Meer is het de
bedoeling dat de re-integreerders
hier korte tijd aan het werk gaan,
maximaal tien weken. ,,We willen
hier vooral zicht op de mensen krijgen. Bijvoorbeeld kijken we of ze op
tijd op het werk komen.”
Geen haast
Het is nog niet geheel duidelijk
welk werk deze mensen gaan doen,
zegt Van der Meer, maar het gaat in
ieder geval om productiewerk waar
niet veel haast achter zit. Dat maakt
het gemakkelijker dat mensen worden weggeroepen.
Volgens Van der Meer wordt ook
een baan gevonden in de helft van
de gevallen waarbij Caparis die
zoekt op verzoek van de gemeenten. Een bedrijf dat veel gebruikmaakt van mensen die via Caparis
herintegreren, is beddenfabrikant
Avek uit Surhuisterveen. Een vertegenwoordiger van dat bedrijf zal
ook spreken bij de opening van Stream.
Volgens Van der Meer is de splitsing van de sociale werkvoorziening en re-integratie niet nieuw. De
andere twee Friese werkvoorzieners, NEF en Empatec, hebben beide takken ook gescheiden. Ze zegt
dat de bestuurscrises bij Caparis de
ontwikkeling op dit vlak de afgelopen jaren hebben vertraagd. ,,Dit is
ook een inhaalslag.”

