
Subsidies 
Harry: “Het kan heel interessant zijn zo iemand in dienst te 

nemen omdat er aantrekkelijke subsidies worden gegeven. Ik 
zeg er altijd wel bij dat je als werkgever niet alleen naar het finan-
ciële plaatje moet kijken. Je moet je realiseren dat je iemand bin-
nenhaalt die extra begeleiding nodig heeft. Je moet bereid zijn 
die te geven.” De begeleiding kan overigens ook vanuit de RSD 
komen. 

Roland: “Maar zeker in deze tijd, waarin de vraag naar men-
sen groter is dan het aanbod, kan iemand uit het doelgroepregis-
ter een prima oplossing zijn. Het sluit aan bij het nieuwe ‘inclu-
sief ondernemen’. Werkgevers die inclusief ondernemen bieden 
ook medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans. 
Meedoen maakt nu eenmaal gelukkiger.” 

De vraag is groter dan het aanbod, maar dat neemt niet weg 
dat nog lang niet iedereen in Nederland die gerekend wordt tot 
de beroepsbevolking, ook daadwerkelijk aan het werk is. Hoe 
kan dat? Roland: “Dan heb je het over mensen die wat wij noe-
men niet ‘jobfit’ zijn. Doordat ze verslaafd zijn of diep in de 
schulden zitten.” Harry: “We doen voor iedereen ons best, maar 
helaas is niet iedereen aan werk te helpen.” 

 
WerkgeversServicepunt  

Midden-Gelderland 
 
Nederland is onderverdeeld in 35 zogeheten arbeids-
marktregio’s. Binnen deze regio’s werken gemeenten, 
UWV’s, onderwijsinstellingen, kenniscentra en andere 
partijen vanuit ‘werkgeversservicepunten’ (WSP’s) samen 
aan dienstverlening die is gericht op werkgevers en werk-
zoekenden. WSP Midden-Gelderland werkt voor de ge-
meenten Duiven, Westervoort, Zevenaar, Doesburg, Arn-
hem, Rheden, Rozendaal, Lingewaard en Overbetuwe. 

Bij een werkgeversservicepunt krijgen ondernemers 
onder meer informatie over en ondersteuning bij het aan-
trekken van werknemers. Ook van mensen die moeilijker 
aan het werk komen. Bijvoorbeeld omdat ze vallen onder 
de Participatiewet of bepaalde voorzieningen en finan-
ciële regelingen van toepassing zijn. 

In deze regio is WerkgeversServicepunt Midden-Gel-
derland voor werkgevers de logische sparringpartner en 
dienstverlener voor personeels- en arbeidsmarktvraag-
stukken. Gestreefd wordt naar een goed functionerende 
en transparante arbeidsmarkt. De vraag van werkgevers 
staat altijd centraal. De dienstverlening van WSP’s is kos-
teloos. Info: www.wsp-mg.nl. 

 
RSD de Liemers  
 
(Regionale Sociale Dienst) 

 
RSD de Liemers werkt voor de gemeenten Duiven, West-
ervoort en Zevenaar. Taak van de RSD is, in het kader van 
de Participatiewet, mensen met een bijstandsuitkering 
weer aan een baan te helpen. Daarnaast verzorgt de 
dienst de inkomensondersteuning van die mensen. 

In coronatijd kreeg RSD de Liemers er nog een flinke 
klus bij: het opstarten en afwikkelen van de Tozo. De Tij-
delijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers 
van de Rijksoverheid. Medio mei 2020 (twee maanden na 
het uitbreken van de pandemie in Nederland)  waren er al 
zo’n 1400 aanvragen voor een Tozo-uitkering, waarvan 
ongeveer 400 door Duivense ondernemers. RSD de Lie-
mers tuigde de regeling zeer snel op (binnen een week 
werd er uitbetaald) en bewees zich daarmee als een slag-
vaardige organisatie. 
 
Liemers Ondernemersportaal 

De samenwerking in de Liemers heeft vorig jaar ook 
geleid tot de oprichting van het Liemers Ondernemers-
portaal. Een ‘regieteam’ dat er is gekomen op initiatief 
van de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar, en-
kele ondernemers, RSD de Liemers en WerkgeversService-
punt Midden-Gelderland. Ondernemers, groot en klein, 
mkb’er en zzp’er, kunnen er terecht met vragen en ideeën 
over werk en inkomen. “Eén loket voor alle vragen”, aldus 
Patrick Sessink, Senior Beleidsmedewerker Economie bij 
de gemeente Duiven.

Louise Verbunt weet niet hoe snel ze moet inspringen. “Ik 
hoor u denken: mensen uit de bijstand, wat kun je daar nou 
mee? Fout, fout, fout. Met mensen uit de bijstand kun je vaak 
heel veel. En ja, we hebben ook mensen met goede opleidingen. 
Vergis je niet, soms kan het leven tegen zitten, waardoor mensen 
bij ons terechtkomen. Hoe mooi is het dan als je ze weer aan een 
baan kunt helpen, zodat ze de weg omhoog weer vinden.” 

 
Bekendheid 

Ze zijn blij met dit artikel. Omdat het bijdraagt aan de be-
kendheid van RSD de Liemers. Steeds opnieuw wordt het samen-
spel benadrukt. Gemeenten, WSP én RSD. De kandidaten die RSD 
de Liemers op basis van een profiel selecteert, worden door de 
accountmanagers van WSP Midden-Gelderland bij bedrijven 
voorgedragen. Als iemand is geplaatst, komt de RSD weer in 

beeld. Saïda el Kandoussi: “We sturen in 
 ieder geval een felicitatiekaartje, maar in 
veel gevallen is er extra begeleiding 
 nodig. HR-zaken die uitgezocht moeten 
worden of andere dingen. Soms ook om-
dat mensen de Nederlandse taal niet 
goed machtig zijn. Ze kunnen altijd bij ons 
aankloppen en we zijn ook proactief. Het 
is in ieders belang als mensen het bij een 
bedrijf naar hun zin gaan hebben.” 

Louise: “Wij ontzorgen, leveren maat-
werk en nazorg. Ik had pas iemand die het 
best naar zijn zin had, maar geen klik had 
met zijn teamleider. Dan ga ik bellen met 
zo’n bedrijf en kijken of ik iets kan doen. 
In dit geval is die man in een ander team 
geplaatst. Probleem opgelost. Het is ook 
de reden dat we weinig of geen draaid-
eurklanten hebben. We slagen er samen 
met het WSP in mensen op hun plek te 
krijgen.” 

 
Flexibiliteit 

Gaat het om mensen met een arbeids-
beperking die vallen in het doelgroepre-
gister, dan is het ook belangrijk dat de 
werkgever wil meewerken. Honderd pro-
cent passend op een baan zijn mensen 
dan niet, maar met wat flexibiliteit is er 
vaak toch veel mogelijk. Bovendien zijn er 
financieel aantrekkelijke regelingen. Saï-
da: “Eventueel doen we een proefplaat-
sing. Drie maanden werken om van beide 
kanten te kijken of het gaat, met behoud 
van uitkering. Het geeft aan dat we er 
echt alles aan doen mensen uit ons be-

stand én werkgevers zo goed mogelijk te helpen.” 
Afdelingshoofd Wendy Vermeulen is trots op wat tot dusver 

is bereikt. Veel mensen zijn de afgelopen maanden geplaatst en 
RSD de Liemers scoort hoog in klanttevredenheidsonderzoeken. 
Wendy: “Dat is fijn, maar we blijven alert. De arbeidsmarkt is 
constant in ontwikkeling en dat vraagt van ons dat we meebe-
wegen. Het vertrouwen dat dat ons gaat lukken is er zeker. Voor-
al omdat de samenwerking met gemeenten en WSP Midden-Gel-
derland goed is. We hebben het gewoon goed staan.” 

RSD de Liemers:  
‘We slagen  erin mensen  
op hun plek te krijgen’ 

 
Het enthousiasme spat eraf bij Wendy Vermeulen, Saïda el 
Kandoussi en Louise Verbunt van RSD de Liemers. Ze doen 
hun werk duidelijk met plezier. Wendy als afdelingshoofd, 
Saïda en Louise als klantmanagers bemiddeling. Ze zijn ook 
succesvol. Heel vaak lukt het mensen uit de bijstand via WSP 
Midden-Gelderland geplaatst te krijgen bij een bedrijf. 
 Iedere keer weer een mooi moment. Voor de persoon in 
kwestie, maar ook voor RSD de Liemers. 

Wendy Vermeulen komt uit het bedrijfsleven. Hoewel ze nu amb-
tenaar is, voelt de ‘beleving’ van het werk voor haar niet anders. 
“RSD de Liemers is een gedreven club gericht op resultaat. Den-
ken in kansen en mogelijkheden wordt meestal gekoppeld aan 
ondernemerschap, maar dat is precies wat wij hier ook doen. En 
we kunnen echt wat betekenen voor ondernemers. Het bedrijfs-
leven komt daar gelukkig steeds meer achter. Waar dat uit blijkt? 
Bijvoorbeeld uit het feit dat ze bij ons terugkomen als ze weer 
een vacature hebben. ‘Willen jullie nog eens kijken?’, horen onze 
klantmanagers dan.” 

V.l.n.r.: Louise Verbunt, Saïda el Kandoussi en Wendy Vermeulen.

 
KFC 
  
De letters staan voor Kentucky Fried Chicken. Het gaat 
dan ook om een fastfoodketen die kipproducten ver-
koopt. KFC is in 1952 opgericht door de Amerikaan Har-
land Sanders, beter bekend als ‘Colonel Sanders’. San-
ders, overleden in 1980, is nog steeds onderdeel van het 
imago van het bedrijf, dat afbeeldingen van ‘Colonel San-
ders’ gebruikt in logo's en advertenties. In 1972 werd de 
eerste vestiging geopend in Nederland, in Rotterdam. 
 Inmiddels telt ons land meer dan tachtig KFC-restaurants 
en de ambitie is snel de honderd aan te tikken. KFC werkt 
volgens het franchisemodel. 

Het bedrijf is tegenwoordig onderdeel van Yum! 
Brands, het grootste fastfoodbedrijf ter wereld met 
36.000 restaurants, waartoe onder meer ook Pizza Hut en 
Taco Bell behoren. Sinds enkele jaren zet het bedrijf zich 
ook in voor kippenwelzijn. Er worden alleen kippen 
 bereid die hebben geleefd volgens de normen voor die-
renwelzijn van de Europese Unie. KFC heeft ook het Better 
Chicken Commitment getekend, een verdrag tussen 
 bedrijven in de voedselproductie om de leefomstandig-
heden van kippen te verbeteren. Sinds vorig jaar wordt 
jaarlijks een voortgangsrapport opgesteld over dieren-
welzijn. 

De nieuwste ontwikkeling is dat KFC zich inzet voor 
het verminderen van plasticgebruik. Alle verpakkingen 
worden vervangen door herbruikbare, papieren verpak-
kingen. 
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