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Inleiding

Landschapsbeheer	Friesland	(LBF)	is	altijd	op	zoek	naar	nieuwe	mogelijkheden	om	beheer,	
behoud	en	herstel	van	landschap	en	natuur	te	borgen.	Eén	van	die	manieren	is	reïntegratie.	
Langdurig	werklozen	doen	via	een	reïntegratieproject	werkervaring	op	tijdens	het	uitvoeren	
van	landschapsonderhoud	en	natuurbeheer.	Hoe	werkt	dat	in	de	praktijk?	En	wat	is	er	mogelijk?	
In	dit	document	wil	Landschapsbeheer	Friesland	duidelijkheid	geven	over	de	werking	van	reïnte-
gratie	door	groene	handen.	

Nieuwe weg
Met	het	opzetten	van	reïntegratieprojecten	is	Landschapsbeheer	Friesland	als	niet-commerciële	
organisatie	een	nieuwe	weg	ingeslagen:
•	 In	het	nemen	van	haar	maatschappelijke	verantwoordelijkheid	(op	kleine	schaal	maatwerk		 	
	 bieden	aan	mensen	met	een	wat	grotere	afstand	tot	de	arbeidsmarkt);
•	 In	het	leveren	van	een	bijdrage	aan	behoud,	herstel	en	ontwikkeling	van	de	cultuurland-
	 schappen	in	Fryslân;
•	 In	het	betaalbaar	maken	van	landschapsbeheer	via	nieuwe	financieringsconstructies.

Doelstelling
Als	niet-commerciële	organisatie	heeft	Landschapsbeheer	Friesland	laten	zien	dat	het	opdoen	
van	arbeidsritme	en	werkervaring	in	natuur	en	landschap	(al	dan	niet	gekoppeld	aan	een	oplei-
ding)	heel	goed	werkt	om	mensen	op	het	goede	spoor	te	zetten.	Hoofddoel	van	het	project	is	
dan	ook	om	mensen	met	een	uitkering	weer	aan	het	werk	te	krijgen.	De	uitstroom	van	werklo-
zen	naar	een	reguliere	baan	moet	zo	groot	mogelijk	zijn.

Daarnaast	dragen	de	reïntegratieprojecten	bij	aan	een	effectieve	en	efficiënte	uitvoering	van	
landschapsonderhoud.	Met	de	ontwikkelde	uitvoeringsmodellen	is	aangetoond	dat	met	de	inzet	
van	beperkte	middelen	op	termijn	meer	landschapsonderhoud	gegenereerd	kan	worden	dan	
met	de	reguliere	financiën	mogelijk	is.	Voor	Landschapsbeheer	Friesland	tevens	een	belangrijk	
doel.	Zo	snijdt	het	mes	aan	twee	kanten:	deelnemers	doen	arbeidsritme	op,	terwijl	landschaps-
beheer	in	gemeenten	betaalbaar	wordt	gemaakt.

Kennis en ervaring delen
Dit	document	is	opgesteld	om	de	opgedane	kennis,	modellen	en	ervaring	te	delen	met	me-
dewerkers	van	gemeenten,	Werk	&	Inkomen	en	het	UWV.	Doel	is	te	laten	zien	welke	rol	Land-
schapsbeheer	Friesland	kan	spelen	in	reïntegratieprojecten,	wat	de	praktische	mogelijkheden	
zijn	en	hoe	de	verschillende	categorieën	reïntegranten	op	maat	kunnen	worden	bediend.	

Landschapsbeheer Friesland
Beetsterzwaag,	november	2010
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Samenvatting

Landschapsbeheer	Friesland	heeft	de	afgelopen	jaren	twee	succesvolle	reïntegratieprojecten	
opgezet	met	als	doel	langdurig	werklozen	uit	te	laten	stromen	naar	een	reguliere	baan.	Tot	nu	
toe	zijn	er	twee	reïntegratieprojecten	opgezet:	‘Groen	werkt’	en	‘Samen	buiten’.	

Doel reïntegratieprojecten
Het	primaire	doel	van	deze	beide	projecten	is	om	langdurig	werklozen	weer	aan	het	werk	te	hel-
pen	door	ze	werkervaring	en	scholing	te	bieden.	Daarnaast	zijn	de	projecten	voor	Landschapsbe-
heer	Friesland	een	goede	mogelijkheid	om	meer	landschapsbeheer	en	-onderhoud	uit	te	voeren.	

Doelgroep
Het	project	is	bedoeld	voor	mensen	met	een	grote	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	ten	gevolge	van	
ziekte,	(langdurige)	werkloosheid,	een	niet	afgeronde	opleiding	en/of	financiële,	psychosociale	of	
maatschappelijke	problemen,	(ex)verslaving	en	ex-detentie.	

Al	vaker	is	gebleken	dat	werken	in	de	natuur	een	positieve	uitwerking	heeft	op	de	reïntegra-
tie	van	deze	doelgroep.	Het	project	is	er	op	gericht	dat	de	deelnemers	uitkeringonafhankelijk	
worden	en	indien	mogelijk	als	vervolg	op	het	project	een	beroepsbegeleidende	leerweg	(BBL-
opleiding)	gaan	volgen.

Begeleiding in de praktijk
Bij	het	project	kunnen	de	volgende	partijen	betrokken	zijn:
•	 de	opdrachtgever	“werk”
•	 de	deelnemer	
•	 de	opdrachtgever	“kandidaten”	(klantmanager)
•	 de	mediator
•	 de	projectleider
•	 de	werkmeester
•	 de	school	

Stappenplan van het reïntegratieproject 
Een	reïntegratieproject	van	Landschapsbeheer	
Friesland	bestaat	uit	de	volgende	vier	stappen:
•	 Instroom	of	zorgtraject
•	 Leer/werktraject
•	 Stage
•	 Opstapbaan	(OB)	of	arbeidscontract

Samenspel deelnemer, scholing en werkervaring
Ieder	reïntegratieproject	is	opgehangen	aan	drie	‘kapstokken’,	namelijk:
1	 (gemotiveerde)	deelnemers
2	 scholing
3	 opdoen	van	werkervaring
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•	 Deelnemer
Om	te	weten	wat	een	deelnemer	wel	en	niet	kan,	houdt	de	mediator	aan	het	begin	van	het	
project	een	intakegesprek.	Op	basis	van	de	intake	maakt	hij	een	Persoonlijk	Ontwikkelingsplan	
(POP),	waarmee	de	mediator	en	de	werkmeester	aan	de	slag	gaan.	In	het	POP	staan	de	doelen	en	
vaardigheden	helder	omschreven.	Daarnaast	dient	het	POP	als	verslaglegging	van	het	ontwikke-
lingsproces	van	de	deelnemer.	

•	 Scholing
Om	zich	vaardigheden	eigen	te	maken	krijgt	de	deelnemer	verschillende	cursussen	aangeboden.	
Het	programma	bestaat	voornamelijk	uit	praktijklessen.	Hierbij	krijgt	de	deelnemer	de	mogelijk-
heid	om	certificaten	te	halen.	Naast	het	verwerven	van	vaardigheden	is	ook	het	verhogen	van	de	
eigenwaarde	een	belangrijk	doel.	

•	 Werkervaring
Tijdens	de	projecten	doen	de	deelnemers	volop	werkervaring	op.	Ze	zullen	zich	voornamelijk	
bezighouden	met	onderhoudswerkzaamheden	aan	het	landschap.	Gedurende	het	project	zullen	
de	werkzaamheden	complexer	worden.	Ook	de	POP-gesprekken	hebben	invloed	op	de	werk-
zaamheden.	

Vervolgtrajecten
Wanneer	een	project	is	afgerond,	zijn	er	vier	mogelijke	resultaten:
1	 Uitstroom	naar	een	reguliere	baan
2	 BBL-opleiding	volgen	(leren	en	werken)
3	 Anders,	(dagbesteding,	sociale	werkvoorziening,	verslavingszorg	etc.)											
4	 Niet-willers	(komen	aan	het	einde	van	het	project	terug	bij	de	klantmanager)

Het	resultaat	van	de	tot	nu	toe	uitgevoerde	reïntegratieprojecten	is	dat	35%	van	de	deelnemers	
die	zes	weken	na	aanvang	nog	in	het	project	zit,	uitkeringsonafhankelijk	is	geworden.

Projectonderdelen
Om	deelnemers	veilig	en	verantwoord	aan	de	slag	te	laten	gaan	met	onderhoud,	beheer	en	
herstel	van	landschap	en	natuur	zijn	veiligheid	op	de	werkplaats,	persoonlijke	aandacht	voor	
iedere	deelnemer	en	goed	gebruik	van	het	gereedschap	essentiële	onderdelen	van	het	reïnte-
gratieproject.

Betrokken organisaties
Landschapsbeheer	werkt	tijdens	het	reïntegratieproject	samen	met	verschillende	partijen:
•	 Staatsbosbeheer
•	 It	Fryske	Gea
•	 Particulieren
•	 Overheden	(gemeenten)
•	 Agrarisch	opleidingscentrum
•	 Reïntegratiebureau
•	 Opdrachtgevers	als	het	UWV,	Sociale	Werkvoorziening-bedrijven	en	reclassering
•	 Wetterskip	Fryslân
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Hoofdstuk 1
De doelgroep

De	reïntegratieprojecten	van	Landschapsbeheer	Friesland	zijn	bedoeld	voor	mensen	met	een	
grote	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	ten	gevolge	van	ziekte,	(langdurige)	werkloosheid,	een	niet	af-
geronde	opleiding	en/of	financiële,	psychosociale	of	maatschappelijke	problemen,	(ex)verslaving	
en	ex-detentie.	Mensen	in	deze	doelgroep	zijn	om	zeer	uiteenlopende	redenen	werkloos.	Om	een	
zo	goed	mogelijk	resultaat	te	behalen	wordt	voor	elke	deelnemer	een	op	hem	of	haar	toege-
spitst	begeleidingsplan	geschreven.	

In	de	praktijk	betekent	dit	dat	deze	mensen	onder	de	Wet	werk	en	bijstand	(Wwb)	of	de	Wet	
werk	en	inkomen	naar	arbeidsvermogen	(WIA)	vallen.	Het	is	tevens	mogelijk	mensen	met	een	
Persoonsgebonden	Budget	(PGB)	te	plaatsen	voor	dagbesteding.	De	deelnemers	ontvangen	
tijdens	hun	deelname	aan	het	project	een	uitkering.	De	leeftijd	van	de	deelnemers	kan	variëren	
van	20	tot	55	jaar.	

1.1 Wettelijke regeling
Vooral	voor	mensen	met	een	grotere	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	kent	de	Nederlandse	overheid	
wettelijke	regelingen,	zodat	niemand	in	principe	zonder	hulp	en	inkomen	hoeft	te	zitten.	Wel	
stelt	het	Rijk	werk	boven	inkomen.	Ofwel,	het	accent	moet	liggen	op	het	weer	(zo	snel	mogelijk)	
aan	het	werk	helpen	van	mensen	met	een	uitkering.	Globaal	kunnen	deelnemers	via	twee	trajec-
ten	binnenkomen:	

1. Via	de	Individuele	Reïntegratie	Overeenkomst	(IRO),	een	instrument	voor	werklozen	met	
een	UWV-uitkering.	De	IRO	is	bedoeld	om	deze	mensen	zelf	de	terugkeer	naar	werk	te	laten	
regelen	met	steun	van	een	IRO-bureau.	
2. Ook	kan	men	om	hulp	vragen	bij	de	gemeentelijke	sociale	dienst.	Hierbij	helpt	de	sociale	
dienst	met	herscholing	of	met	reïntegratie.	In	een	reïntegratieproject	wordt	in	overleg	voor	
een	opleidingsbaan	gezorgd	en	is	er	individuele	begeleiding	van	een	reïntegratiebedrijf.	
Deze	opleidingsbaan	-	variërend	van	het	opdoen	van	arbeidsritme	en	werkervaring	tot	het	
volgen	van	complete	onderwijstrajecten	-	moet	de	betrokkene	klaarstomen	voor	een	vaste	
betaalde	baan.

In	de	afgelopen	jaren	is	Landschapsbeheer	Friesland	op	vrijwel	alle	mogelijke	manieren	betrok-
ken	geweest	bij	deze	reïntegratieprojecten.	Hetzij	op	basis	van	eigen	projectontwikkeling,	hetzij	
als	partner	in	een	professioneel	reïntegratieproject.	Zo	is	er	in	reïntegratieprojecten	gewerkt	met	
dak-	en	thuislozen,	taakgestraften,	langdurig	werklozen	en	bijstandgerechtigden.
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1.2 Doelen voor de deelnemers
Doel	van	het	project	is	om	de	affiniteit	die	deelnemers	met	groen	en/of	cultuurtechniek	hebben	
te	stimuleren	en	de	afstand	van	de	deelnemers	tot	de	arbeidsmarkt	te	verkleinen.	Ook	werken	
de	deelnemers	aan	hun	conditie.	Hierdoor	hebben	de	uitstromers	naar	fysieke	beroepen	of	de	
groenvoorziening	een	streepje	voor	op	andere	sollicitanten.

Het	project	is	er	op	gericht	de	deelnemers	uitkeringonafhankelijk	te	maken	en	indien	mogelijk	
als	vervolg	op	het	project	een	beroepsbegeleidende	leerweg	(BBL-opleiding)	te	laten	volgen.	Voor	
deelnemers	die	erg	ver	van	de	arbeidsmarkt	staan	zoals	(ex)verslaafden,	dak-	en	thuislozen,	kan	
het	opdoen	van	arbeidsritme	eerst	voldoende	zijn,	opleiding	of	jobhunting	zijn	voor	hen	eerst	
niet	van	toepassing.	

Mensen	met	redelijke	kansen	op	de	arbeidsmarkt	worden	gestimuleerd	om	snel	weer	aan	het	
maatschappelijk	leven	deel	te	nemen.	Daarnaast	doen	ze	ervaring	met	machines	op	en	scherpen	
ze	hun	werknemersvaardigheden	aan.	

Voor	iedere	deelnemer	is	een	specifieke	benadering	nodig	om	hem	of	haar	te	laten	groeien.	
Vandaar	dat	Landschapsbeheer	Friesland	voor	elke	deelnemer	een	eigen	projectplan	opstelt	en	
dit	bespreekt	met	de	begeleider.	Dit	gebeurt	tijdens	het	Persoonlijk	Ontwikkelingsplan-gesprek,	
kortweg	POP-gesprek.	Dit	gesprek	wordt	aan	het	begin	van	het	project	afgenomen	(zie	ook	
hoofdstuk	4).
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Hoofdstuk 2
Begeleiding in de praktijk

Langdurig	werklozen	kunnen	bijna	altijd	en	overal	voor	behoud	van	landschap	en	natuur	worden	
ingezet.	Doordat	deelnemers	aan	dit	project	op	den	duur	ander	werk	zullen	vinden,	kan	de	groep	
van	samenstelling	wisselen	en	het	is	niet	altijd	eenvoudig	om	deze	plekken	snel	met	geschikte	
kandidaten	op	te	vullen.	Het	werk	moet	dus	parallel	lopen	met	de	duur	van	het	reïntegratie-
project	waarbinnen	het	wordt	uitgevoerd.	

2.1 Betrokken personen
Voor	de	begeleiding	van	de	deelnemers	zijn	de	volgende	personen	en	instanties	betrokken:
•	 de	opdrachtgever	“werk”
•	 de	deelnemer	(is	reeds	toegelicht	in	hoofdstuk	1)
•	 de	opdrachtgever	“kandidaten”	(de	klantmanager,	contactpersoon	binnen	opdrachtgevende																																																																																																																
	 instantie,	gemeente	SOZA,	UWV)
•	 de	mediator
•	 de	projectleider	(contactpersoon	binnen	Landschapsbeheer	Friesland)
•	 de	werkmeester
•	 de	school	

De opdrachtgever “werk”
Omdat	binnen	het	reïntegratieproject	werkervaring	moet	worden	opgedaan,	zullen	de	deel-
nemers	aan	verschillende	klussen	werken.	Veelal	zullen	dit	werkzaamheden	zijn	voor	een	
gemeente,	maar	het	is	ook	mogelijk	om	aan	projecten	van	Landschapsbeheer	Friesland,	It	Fryske	
Gea,	Staatsbosbeheer,	Natuurmonumenten	of	particuliere	eigenaren	te	werken.	De	opdracht-
gevers	variëren	per	project.	

De opdrachtgever “kandidaten” (klantmanager)
De	Klantmanager	is	aanspreekpunt	bij	de	opdrachtgever	“kandidaten”	en	waarmee	de	project-
leider	en	de	mediator	contact	kunnen	onderhouden.	De	projectleider	heeft	tijdens	het	project	
slechts	enkele	keren	contact	met	de	klantmanager.	De	mediator	daarentegen	heeft	zeer	geregeld	
contact	met	de	klantmanager	over	de	ontwikkeling	van	de	deelnemer.	

De mediator (LBF)
De	mediator	helpt	een	deelnemer	bij	het	oplossen	van	zijn	of	haar	persoonlijke	blokkades	en	
belemmeringen	in	de	8	leefgebieden:	wonen,	werken,	leren,	justitie,	financiën,	gezondheid,	
primaire	steungroep	en	tijdshantering.	De	mediator	volgt	en	ondersteunt	de	deelnemer.	
De	ontwikkelingen	van	de	deelnemer	stemt	hij	regelmatig	af	met	de	klantmanager.
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In	geval	van	speciale	persoonsgebonden	problemen,	zorgt	de	mediator	dat	er	overleg	plaatsvindt	
met	instellingen	zoals	GGZ	en	MEE.	Wanneer	een	deelnemer	psychosociale	problemen	heeft,	bijv.	
te	weinig	assertief	of	een	agressieprobleem,	dan	kan	de	mediator	extra	hulpverlening	inschakelen.

Er	kan	ook	sprake	zijn	van	schuldenproblematiek,	woonproblematiek	of	iets	wat	tussen	deel-
nemer	en	een	instantie	niet	goed	loopt.	De	mediator	pakt	dit	op,	en	zoekt	samen	met	de	klant-
manager	naar	een	oplossing.

De projectleider (LBF)
Het	reïntegratieproject	wordt	vanuit	Landschapsbeheer	Friesland	geleid	door	een	projectleider.	
Deze	houdt	toezicht	op	het	gehele	project	en	onderhoudt	de	contacten	met	alle	betrokken	
personen.	Zo	houdt	de	projectleider	op	hoofdlijnen	contact	met	alle	opdrachtgevers	en	het	AOC	
Friesland.	Hij	deelt	deze	informatie	met	de	uitvoerder	die	binnen	Landschapsbeheer	Friesland	alle	
werkzaamheden	coördineert.	Daarnaast	stemt	de	projectleider	regelmatig	met	de	mediator	af.

De werkmeester (LBF)
Een	belangrijk	onderdeel	van	het	reïntegratieproject	is	het	coachen	van	de	deelnemers	in	de	
praktijk.	Dit	is	de	taak	van	de	werkmeester	die	in	dienst	is	bij	Landschapsbeheer	Friesland.	
De	werkmeester	heeft	meerdere	instrumenten	om	de	deelnemers	te	motiveren	en	stimuleren.	
De	werkmeester	begeleidt	de	deelnemer	dagelijks	tijdens	het	werk.	

Hij	zoekt	passende	werkzaamheden.	Zo	kan	het	voorkomen	dat	de	ploeg	dagen	wat	eentoniger	
werk	moet	uitvoeren	met	als	doel	de	grenzen	van	de	deelnemers	te	verleggen.	Er	kan	ook	werk	
worden	gedaan	om	te	leren	onder	druk	te	werken	of	met	klanten	leren	omgaan.	
Kortom,	mogelijkheden	genoeg	om	ervaring	op	te	doen	voor	een	reguliere	baan.

De	werkmeester	heeft	contact	met	de	school	en	de	mediator	over	de	houding	van	de	deelnemer	
en	zijn	voortgang.	De	werkmeester	vult	in	overleg	met	de	projectleider	en	de	mediator	zelf	ook	
trainingen	in,	hij	is	hiertoe	bevoegd.	Verder	houdt	hij	contact	met	de	mediator	wat	betreft	de	
ontwikkeling,	aanwezigheid	en	ziekte	van	de	deelnemer.	En	hij	houdt	contact	met	de	uitvoerder	
van	Landschapsbeheer	over	de	werkzaamheden	ten	behoeve	van	natuur,	landschap	of	cultuur-
historie.	

De school
Landschapsbeheer	Friesland	en	het	Agrarisch	Opleidings-
centrum	biedt	de	deelnemers	verschillende	cursussen	aan.	
Zo	kunnen	de	deelnemers	onder	andere	een	certificaat	
behalen	voor:
•	 VCA
•	 Bosmaaier
•	 Motorkettingzaag
•	 BHV
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Hoofdstuk 3
Stroomschema van het reïntegratieproject

Een	reïntegratieproject	van	Landschapsbeheer	Friesland	bestaat	uit	de	volgende	vier	stappen:
•	 Instroom	of	zorgtraject
•	 Leer/werktraject
•	 Stage
•	 Opstapbaan	(OB)	of	arbeidscontract	

3.1 Instroom/zorg
Na	aanmelding	is	er	een	intake.	Het	doel	van	de	intake	is	om	inzicht	te	krijgen	in	de	blokkades,	
mogelijkheden	en	belemmeringen	van	de	deelnemer.	Daarvoor	kijkt	Landschapsbeheer	Friesland	
naar	acht	leefgebieden:
1	 Woon/leefsituatie
2	 Opleidingsverleden
3	 Arbeidsverleden
4	 Justitie
5	 Medische/sociale	belemmeringen	voor	arbeidsinschakeling
6	Schulden/financieel
7	 Tijdsbesteding
8	 Relaties

Op	basis	van	deze	intake	wordt	in	overleg	met	de	klantmanager	en	de	deelnemer	de	te	behalen	
doelen	vastgelegd.	Wanneer	blijkt	dat	eerst	blokkades	en	belemmeringen	moeten	worden	opge-
heven,	voordat	de	deelnemer	aan	het	leer/werktraject	kan	beginnen,	komt	de	deelnemer	in	een	
zorgtraject.

Een	zorgtraject	kan	betekenen	dat	de	deelnemer	niet	meedoet	aan	het	leer/werk	deel	maar	
thuis	begeleiding	krijgt	om	orde	op	zaken	te	stellen.	In	het	opheffen	van	deze	blokkades	en	be-
lemmeringen	wordt	de	deelnemer	ondersteund	door	een	mediator/coach	van	Landschapsbeheer	
Friesland.	Hij	ondersteunt	bij	het	ordenen	van	de	belemmeringen	en	het	creëren	van	overzicht.	

In	de	praktijk	betekent	dit	dat	hij	de	deelnemer	laat	ontdekken	wat	hij	eerst	moet	oppakken	en	
wat	even	kan	wachten.	Ook	kan	hij	tips	geven	over	te	volgen	procedures	en	in	noodgevallen	blust	
hij	de	brand.	Hierbij	moet	gedacht	worden	aan	het	afwenden	van	een	huisuitzetting,	justitiële	
zaken,	SW	indicatie,	WaJong	uitkering	of	PGB	aanvraag	in	gang	zetten.	Wanneer	de	deelnemer	
voldoende	rust	heeft	om	aan	de	slag	te	kunnen,	kan	hij	beginnen	aan	het	volgende	onderdeel.	
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3.2 Leer/werktraject
Deelnemers	aan	het	leer/werktraject	werken	vier	dagen	per	week	in	het	groen.	Het	traject	duurt	
maximaal	één	jaar.	In	dit	jaar	biedt	Landschapsbeheer	Friesland	seizoensgebonden	werkzaam-
heden	aan.	Het	gaat	hierbij	om	werkzaamheden	als:
•	 Onderhoud	aan	fietspaden	
•	 Verwijderen	van	opslag	in	natuurgebieden	
•	 Plantsoen	onderhoud	
•	 Exoten	bestrijden	
•	 Opsnoeien	van	laanbeplanting	
•	 Opruim	werkzaamheden
•	 Plantwerk	
•	 Dood	hout	uit	laanbomen	zagen	
De	technische	knepen	van	deze	werkzaamheden	leren	de	deelnemers	in	de	praktijk.	

3.3 Stage
Deelnemers	die	de	leer/werk	fase	met	goed	gevolg	hebben	doorlopen,	stromen	door	naar	een	
stageplaats.	Deelnemers	met	een	kleine	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	kunnen	direct	bij	de	stage	
aansluiten.	Dit	is	afhankelijk	van	de	intake	en	het	begeleidingsplan.	Een	stageploeg	bestaat	uit	
minimaal	twee	en	maximaal	vijf	deelnemers.	Van	dit	groepje	vult	één	van	de	deelnemers	de	rol	
van	meewerkend	voorman	in.	Deze	laatste	is	verantwoordelijk	voor	de	andere	medewerkers.

Tijdens	de	stage	voeren	de	deelnemers	vergelijkbare	werkzaamheden	uit	als	tijdens	de	leer/
werkperiode.	Nu	kunnen	de	deelnemers	laten	zien	welke	kennis	en	vaardigheden	ze	in	de	leer/
werk	fase	hebben	opgedaan.	Hierbij	gaat	het	om	vier	competenties:
1	 Communicatie/discipline
2	 Kwaliteit	van	werk
3	 Productie
4	 Verantwoordelijkheid

Wanneer	een	deelnemer	deze	competenties	voldoende	
onder	de	knie	heeft,	is	hij	of	zij	klaar	voor	de	arbeids-
markt.	De	volgende	stap	is	solliciteren	naar	een	betaalde	
baan.	De	mediator/coach	ondersteunt	de	deelnemer	bij	
het	solliciteren,	waarbij	er	niet	alleen	aandacht	voor	de	
brief	is,	maar	ook	voor	persoonlijke	presentatie.	De	coach	
zoekt	actief	mee	naar	passende	vacatures.
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3.4 Opstapbaan/arbeidscontract
Een	deelnemer	die	in	deze	fase	is	beland,	is	in	staat	zijn	eigen	inkomen	te	verdienen.	Hij	of	zij	
heeft	ongeveer	75%	vrije	arbeidsmarktwaarde	maar	levert	100%	inzet.	Tijdens	de	periode	van	
solliciteren	kan	Landschapsbeheer	Friesland	de	deelnemer	een	betaalde	baan	aanbieden.	
Bij	deze	baan	hoort	een	contract	voor	maximaal	twee	keer	een	half	jaar.	
Het	contract	kan	op	twee	manieren	worden	aangeboden:

 1 Loon voor uitkering-constructie
Wanneer	er	bij	Landschapsbeheer	Friesland	onvoldoende	betaald	werk	beschikbaar	is,	kan	de	
organisatie	(na	overleg	met	de	gemeente/klantmanager)	de	deelnemer	een	loon	voor	uitkering-
constructie	aanbieden.	In	deze	constructie	betaalt	de	gemeente	het	loon	van	de	deelnemer,	
zodat	deze	iedere	maand	gegarandeerd	het	afgesproken	loon	ontvangt.	Het	geld	dat	de	deel-
nemer	verdient,	wordt	aan	de	gemeente	terugbetaald.	De	deelnemer	kan	het	contract	natuurlijk	
te	allen	tijde	beëindigen	wanneer	hij	een	contract	bij	een	werkgever	kan	krijgen.	

 2 Loonkostensubsidie
Bij	voldoende	zekerheid	over	betaalde	werkzaamheden	biedt	Landschapsbeheer	Friesland	de	
deelnemer	een	arbeidscontract	aan,	met	een	duur	van	maximaal	twee	keer	een	half	jaar.
Landschapsbeheer	betaalt	het	loon	en	ontvangt	van	de	gemeente	loonkostensubsidie	voor	
dezelfde	periode.	Tijdens	deze	Opstapbaan-fase	wordt	de	deelnemer	gestimuleerd	om	een	vaste	
baan	te	zoeken.	Landschapsbeheer	ondersteunt	de	deelnemer	hierbij.	Wanneer	een	deelnemer	is	
uitgestroomd	naar	een	vaste	baan,	biedt	landschapsbeheer		voor	een	bepaalde	periode	nazorg.	
Deze	periode	wordt	met	de	klantmanager	afgestemd.

3.5 Mogelijke eindresultaten
Wanneer	een	project	is	afgerond	zijn	er	vier	mogelijke	resultaten:

1  Uitstroom naar een reguliere baan
Als	op	alle	onderdelen	van	het	competentieprofiel	voldoende	
progressie	behaald	is,	betekent	dit	dat	de	deelnemer	toegang	heeft	
tot	de	arbeidsmarkt.	De	tijd	tussen	het	behalen	van	alle	onder-
delen	en	het	einde	van	het	project	zal	worden	gebruikt	om	de	
deelnemer	te	bemiddelen	naar	regulier	werk.	Zolang	dit	niet	lukt,	
kan	de	deelnemer	binnen	het	project	werkervaring	op	blijven	doen.

 2 BBL-opleiding volgen (leren en werken)
Als	alle	onderdelen	van	de	opleiding	zijn	behaald,	heeft	de	deel-
nemer	de	mogelijkheid	om	voor	een	BBL-opleiding	te	kiezen.	Dit	
houdt	in	dat	hij/zij	één	dag	in	de	week	naar	school	gaat	en	vier	
dagen	praktijkervaring	opdoet.	Het	project	sluit	aan	op	opleidingen	
voor	de	infra-	en	groenbranche.
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 3 Andere tijdsinvulling            
Het	is	mogelijk	dat	een	jaar	te	kort	is	om	de	gestelde	doelen	te	halen.	Deze	deelnemer	kan	nog	
één	jaar	in	het	project	werkzaam	blijven,	of	uitstromen	naar	passend	werk.	Want	inmiddels	moet	
wel	bekend	zijn	naar	welke	branche	zijn	of	haar	voorkeur	uitgaat	en	waar	de	competenties	
liggen.	Daarnaast	is	het	mogelijk	om	in	overleg	met	de	klantmanager	een	aanvraag	op	te	starten	
voor	SW-indicatie,	Wajong	of	PGB.	Deze	laatste	om	dagbesteding	in	te	kunnen	kopen.

4 Niet-willers
Mensen	die	totaal	niet	in	beweging	zijn	te	krijgen,	komen	terug	bij	de	klantmanager.

Het	resultaat	van	de	tot	nu	uitgevoerde	Groenprojecten	is	dat	45%	van	de	deelnemers	die	zes	
weken	na	aanvang	nog	in	het	project	zit,	onafhankelijk	van	hun	uitkering	is	geworden.

Tabel 1
Stappenplan van het reïntegratieproject

Eindstap	 	 	 	 	 Werk	 	
Stap	4	 	 	 	 Opstapbaan	of	contract		 	
Stap	3	 	 	 Stage	 	
Stap	2	 	 Leer/werktraject	 	
Stap	1	 Instroom	of	zorgtraject	 	



15

Reïntegratie door groene handen

Hoofdstuk 4
Samenspel deelnemer, scholing en werkervaring

Het	welslagen	van	een	reïntegratieproject	hangt	af	van	goed	samenspel	tussen	de	deelnemer,	
de	aangeboden	scholing	en	de	werkervaring	die	de	deelnemer	tijdens	het	traject	opdoet.	Deze	
onderdelen	vormen	dan	ook	de	drie	‘kapstokken’	waaraan	Landschapsbeheer	Friesland	ieder	
project	opgehangt.	

4.1  Motivatie van de deelnemer
Verschillende	organisaties	wijzen	de	deelnemer	op	de	reïntegratieprojecten.	Voorwaarde	is	dat	
de	deelnemer	gemotiveerd	is	wanneer	hij	of	zij	aan	het	project	begint.	Motivatie	is	de	basis	voor	
succes.	

Wanneer	een	opdrachtgever	een	deelnemer	aanmeldt	voor	het	reïntegratieproject	van	Land-
schapsbeheer,	start	deze	met	de	intakeprocedure,	zoals	eerder	genoemd	in	hoofdstuk	2.2.	
Wanneer	na	de	intakeprocedure	de	overeenkomst	is	getekend,	komt	de	deelnemer	in	het	project.	
Dit	is	een	doorlopend	proces.	Het	is	mogelijk	dat	potentiële	deelnemers	die	de	intakeprocedure	
goed	hebben	doorlopen	op	een	wachtlijst	komen	te	staan.	

Tijdens	het	intakegesprek	bekijkt	de	mediator	wat	een	deelnemer	wel	en	niet	kan.	Samen	met	
de	deelnemer	stelt	hij	de	verschillende	competenties	vast.	Dit	is	de	basis	voor	het	Persoonlijk	
Ontwikkelingsplan	(POP),	dat	leidend	is	tijdens	het	reïntegratietraject	van	de	deelnemer.	Dit	POP	
is	tevens	de	basis	voor	de	overeenkomst	tussen	de	deelnemer	en	Landschapsbeheer	Friesland.	
Deze	overeenkomst	houdt	in	het	kort	in	dat	beide	partijen	een	verplichting	met	elkaar	aangaan	
om	het	maximale	uit	de	deelnemer	te	halen.

Bij	dit	gesprek	zijn	de	volgende	partijen	aanwezig:
•	 de	mediator
•	 de	deelnemer

Daarnaast	bespreekt	de	mediator	de	uitkomsten	van	het	intakegesprek	met	de	klantmanager.	
De	inhoud	van	het	POP	is	afgestemd	op	de	wensen	en	plichten	van	de	deelnemer,	waarbij	de	
klantmanager	het	laatste	woord	heeft.	Alle	gesprekken	t.b.v.	het	POP	legt	de	mediator	vast	in	
het	deelnemersdossier.	Dit	dossier	zal	later	worden	gebruikt	voor	het	vinden	van	een	baan	en	als	
verslaglegging	naar	de	opdrachtgever	toe.	

Tussen	de	intake	en	de	laatste	dag	van	het	project	houdt	de	mediator	minstens	vijf	POP-
gesprekken.	Tijdens	elk	gesprek	bekijkt	hij	welke	ontwikkeling	de	deelnemer	heeft	doorgemaakt	
en	wat	hij	de	volgende	periode	van	de	deelnemer	mag	verwachten.	Dit	wordt	in	het	volgsysteem	
vastgelegd.	Tijdens	elk	POP-gesprek	bespreekt	de	mediator	de	eigenschappen	en	vaardigheden	
opnieuw	met	de	deelnemer	om	het	coachen	eventueel	bij	te	stellen.	
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4.2 Goede scholing en cursussen
Om	zich	de	ontbrekende	vaardigheden	eigen	te	maken	krijgt	de	deelnemer	verschillende	cursus-
sen	aangeboden.	Het	programma	bestaat	voornamelijk	uit	praktijklessen.	Tijdens	het	theorie-
deel	zal	er	vooral	aandacht	worden	besteed	aan	het	ontwikkelen	van	de	competenties	die	nodig	
zijn	om	te	kunnen	uitstromen.	De	praktijklessen	zijn	gericht	op	het	ontwikkelen	van	technische	
vaardigheden	die	nodig	kunnen	zijn	om	straks	aan	het	werk	te	kunnen.	De	projectleider	houdt	
contact	met	de	school	om	het	lesprogramma	te	toetsen	en	waar	nodig	bij	te	stellen.	De	werk-
meester	onderhoudt	de	contacten	met	de	docent	om	op	die	manier	de	deelnemer	optimaal	te	
kunnen	coachen.

Hierbij	staan	de	volgende	werknemersvaardigheden	centraal:
•	 het	accepteren	van	opdrachten
•	 werken	onder	een	leidinggevende
•	 verantwoordelijkheid
•	 communicatie	met	de	leiding,	klant,	collega’s
•	 teamwork
•	 mobiliteit	(zelfstandig	en	op	tijd	op	de	werklocatie	verschijnen)

4.3 Opdoen van werkervaring
In	de	laatste	fase	(de	uitstroomfase)	van	het	project	zullen	de	deelnemers	productie	moeten	
leveren.	Doel	is	om	ze	te	laten	wennen	aan	presteren	onder	druk.	Tijdens	deze	projectperiode	on-
dervinden	de	deelnemers	verschillende	aspecten	van	werken	voor	een	opdrachtgever	en	de	eisen	
die	worden	gesteld	aan	een	werknemer.	Gedurende	het	project	wisselen	de	werkzaamheden	af	
en	zijn	ze	op	het	lesprogramma	afgestemd.	Ook	de	POP-gesprekken	hebben	invloed	op	het	werk.	
Met	geschikte	werkzaamheden	is	het	mogelijk	de	deelnemer	te	beïnvloeden	en	motiveren.

Voordat	Landschapsbeheer	Friesland	start	met	de	uitstroomfase	
moet	de	deelnemer	voldoende	werkervaring	hebben.	Hierbij	speelt	
het	competentieprofiel	een	belangrijke	rol.	Op	alle	onderdelen	van	
dit	profiel	moet	de	deelnemer	vooruitgang	hebben	geboekt	om	toe-
gelaten	te	worden	tot	een	opleiding	Beginnend	Beroepsbeoefenaar	
in	de	groen-	of	infrasector.	Pas	dan	kan	aan	uitstroombemiddeling	
naar	een	baan	of	een	vervolgopleiding	worden	begonnen.

Wanneer	een	deelnemer	kiest	voor	een	vervolgtraject	in	de	vorm	
van	een	BBL-opleiding,	zoekt	de	deelnemer	een	werkgever	die	hem	
vier	dagen	werk	biedt	waarbij	hij	of	zij	één	dag	in	de	week	naar	
school	kan	gaan.	Het	kan	ook	zijn	dat	het	maximale	van	de	deel-
nemer	is	gevraagd,	maar	deze	niet	aan	de	gestelde	competentie	
eisen	kan	voldoen.	In	overleg	met	de	klantmanager	(de	opdracht-
gever	“kandidaten”)	wordt	naar	een	passende	oplossing	gezocht	
voor	deze	deelnemer.
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Hoofdstuk 5
Toelichting op de projectonderdelen

Het	welslagen	van	een	reïntegratieproject	is	van	verschillende	factoren	afhankelijk.	Veiligheid	op	
de	werkplek,	persoonlijke	aandacht	voor	iedere	deelnemer	en	goed	gebruik	van	het	gereedschap	
zijn	hierbij	de	drie	pijlers.	Daar	komen	verschillende	zaken	bij	kijken.	Van	het	dragen	van	de	juiste	
werkkleding	tot	het	behalen	van	certificaten	om	veilig	met	werkmateriaal	om	te	kunnen	gaan	
of	het	behalen	van	een	rijbewijs.	In	dit	hoofdstuk	een	overzicht	van	de	onderdelen	die	vereist	
zijn	om	deelnemers	veilig	en	verantwoord	aan	de	slag	te	laten	gaan	met	onderhoud,	beheer	en	
herstel	van	landschap	en	natuur.

5.1 Veiligheid op de werkplek

Werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen
Om	veilig	te	kunnen	werken	hebben	de	deelnemers	werkkleding		en	persoonlijke	beschermings-
middelen	nodig	(veiligheidsschoenen,	overall,	jas,	broek	etc.).	Werkkleding	geeft	ook	het	saam-
horigheid	effect,	ergens	bij	willen	horen,	ergens	voor	staan.	Ook	dit	bevordert	het	ontwikkelings-
proces.	Landschapsbeheer	Friesland	draagt	zorg	voor	deze	kleding,	zodat	de	uniformiteit	
gewaarborgd	is.

Verantwoord materiaalgebruik
Bij	de	start	van	een	project	werken	de	deelnemers	eerst	met	handgereedschap,	na	enkele	weken	
leren	ze	met	machines	als	motorkettingzaag	en	bosmaaier	werken.	Alleen	als	de	opdrachtgever	
ervoor	kiest	om	zijn	deelnemers	een	erkent	certificaat	voor	het	werken	met	deze	machines	te	
laten	halen,	nemen	deze	deelnemers	deel	aan	een	cursus.	Dit	geldt	ook	voor	andere	scholings-
onderdelen	als	plantenkennis	en	cultuurtechnische	werkzaamheden.	

5.2 Persoonlijke aandacht

Begeleiding
De	werkmeester	coacht	de	deelnemers	dagelijks	bij	het	werk.	De	werkmeester	is	vakman	op	het	
gebied	van	onderhoud	en	herstelwerkzaamheden	aan	natuur	en	landschap	en	heeft	ervaring	in	
het	coachen	van	deze	doelgroep.	Het	coachen	begint	al	op	het	moment	dat	de	deelnemers	van	
een	opstapplaats	worden	gehaald	om	gezamenlijk	naar	de	werklocatie	te	gaan.	

De	dagelijkse	begeleiding	is	onderdeel	van	het	ontwikkelingsprogramma.	Een	deelnemer	wordt	
gecoacht	om	zich	anders	te	gedragen,	zodat	hij	of	zij	uitkering-onafhankelijk	kan	worden.	
De	werkmeester	coacht	de	deelnemers	op	werknemers-vaardigheden	en	technische	basisvaar-
digheden	voor	de	infra-	en	groensector,	maar	ook	op	aspecten	als	zekerheid,	veiligheid,	saam-
horigheid,	waardering,	respect	en	zelfrespect.	
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Hierbij	gaat	het	om	een	paar	belangrijke	competenties:
•	 Werken	volgens	werkplan
•	 Werken	in	teamverband
•	 Kwaliteit	en	deskundigheid

Motivatiemiddelen
Motivatie	is	essentieel	om	deelnemers	gedurende	het	project	enthousiast	te	houden.	Wanneer	
deelnemers	beter	presteren	dan	verwacht	worden	ze	in	het	zonnetje	gezet.	Eén	van	deze	mo-
menten	is	bij	de	uitreiking	van	het	diploma	of	wanneer	een	klus	sneller	af	is	dan	gepland.	Ook	is	
er	een	kerstpakket	en	een	gezamenlijke	afsluiting	van	de	periode	voor	of	na	de	zomervakantie.

Groepsgrootte
Iedere	deelnemer	krijgt	de	aandacht	die	hij	of	zij	nodig	heeft.	Om	dit	te	kunnen	realiseren	is	de	
groep	niet	groter	dan	acht	personen.	Een	ploeg	werkt	altijd	in	de	buitenlucht	aan	landschap-	
en	natuurelementen.	Dit	betekent	dat	deelnemers	tijdens	de	werkzaamheden	weg	zijn	uit	hun	
eigen	“vertrouwde”	omgeving.	Dit	beschermt	de	deelnemers	tegen	negatieve	invloeden	van	
buitenaf	en	versterkt	het	werken	als	team.	

Vervoer
De	werkzaamheden	worden	op	verschillende	werklocaties	in	de	provincie	uitgevoerd.	Deel-
nemers	die	niet	zelfstandig	en	tijdig	op	de	werklocatie	kunnen	komen,	worden	van	een	vaste	
opstapplek	gehaald	en	teruggebracht.	Deelnemers	die	regelmatig	te	laat	zijn,	worden	vaak	door	
andere	deelnemers	gecorrigeerd.	Door	hen	thuis	op	te	halen,	dringt	de	werkmeester	het	verzuim	
terug.	Hierdoor	zal	er	een	hecht	team	ontstaan,	die	elkaar	stimuleert.	

5.3      Behalen van certificaten

Certificaten
De	deelnemers	worden	in	de	gelegenheid	gesteld	om	een	aantal	erkende	
certificaten	te	halen.	Deze	certificeringen	voornamelijk	in	de	periode	september	t/m	mei	aan-
geboden.
•	 Motorkettingzaag	certificaat
•	 VCA
•	 Bosmaaier	certificaat
•	 BHV

Rijbewijs
Voor	sommige	deelnemers	kan	het	erg	belangrijk	zijn	om	mobiel	te	zijn,	wanneer	ze	naar	een	
vaste	baan	op	zoek	gaan.	Wanneer	blijkt	dat	een	potentiële	werkgever	een	deelnemer	niet	wil	of	
kan	aannemen,	omdat	hij	met	het	openbaar	vervoer	niet	tijdig	op	de	werkplek	kan	zijn	of	omdat	
hij	niet	met	een	aanhanger	kan	rijden,	zal	de	projectleider	met	de	klantmanager	overleggen	of	
het	mogelijk	is	om	deze	deelnemer	financieel	in	staat	te	stellen	om	het	rijbewijs	te	halen.
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Hoofdstuk 6
Betrokken organisaties

6.1 Samenwerkende partijen
Tijdens	het	reïntegratieproject	werkt	Landschapsbeheer	Friesland	samen	met	verschillende	
partijen:
•	 Staatsbosbeheer
•	 It	Fryske	Gea
•	 Particuliere	grondbezitters
•	 Overheden	(gemeenten)
•	 Agrarisch	opleidingscentrum
•	 Reïntegratiebureau
•	 Opdrachtgevers	als	het	UWV,	Sociale	Werkvoorziening-bedrijven	en	reclassering

Voor	iedere	groep	geldt	dat	zij	ook	eigen	belangen	hebben	bij	de	samenwerking.	Zo	kunnen	
Staatsbosbeheer,	It	Fryske	Gea	en	particulieren	een	extra	helpende	hand	vaak	goed	gebruiken.	
Met	behulp	van	het	reïntegratieproject	kunnen	er	meer	werkzaamheden	worden	gedaan	met	
hetzelfde	budget.	

Gemeenten,	het	UWV,	de	reclassering	en	de	Sociale	werkvoorziening	gebruiken	onze	reïntegra-
tieprojecten	om	mensen	met	een	grote	afstand	tot	de	arbeidsmarkt	weer	deel	te	laten	nemen	
aan	het	arbeidsproces.	Al	vaker	is	gebleken	dat	werken	in	de	natuur	een	positieve	uitwerking	
heeft	op	de	reïntegratie	van	langdurig	werklozen.	De	natuurlijke	omgeving	zorgt	voor	rust	en	
ruimte	in	hun	hoofd,	waardoor	het	werk	door	de	deelnemers	als	plezierig	wordt	ervaren.

De	samenwerking	met	het	AOC	zorgde	
voor	nieuwe	kennis,	zowel	bij	Landschaps-
beheer	Friesland	als	bij	de	onderwijs-
instelling.	Er	werd	in	nauw	overleg	nieuw	
lesmateriaal	ontwikkeld	en	ook	het	
verzorgen	van	de	lessen	vond	plaats	in	
onderlinge	afstemming.	
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Hoofdstuk 7
Overzicht gerealiseerde projecten

Op	dit	moment	heeft	Landschapsbeheer	Friesland	twee	reïntegratieprojecten	opgezet:
•	 Groen	werkt
•	 Samen	buiten

7.1 Groen werkt
Het	project	‘Groen	werkt’	is	een	groenproject	dat	Landschapsbeheer	Friesland	in	samenwerking	
met	meerdere	Friese	gemeenten	heeft	ontwikkeld.	‘Groen	werkt’	is	een	project	een	aantal	doelen	
dient.	Deze	opzet	bereikt	de	volgende	doelen:
•	 Onderhoud	aan	landschapselementen
•	 Zinvolle	werkervaring	bieden	aan	de	deelnemers	van	het	reïntegratieproject

7.2 Samen buiten
Het	tweede	project	‘Samen	buiten’	is	een	afstemming	tussen	gemeente	Smallingerland	en	
Landschapsbeheer	Friesland.	Dit	project	is	gekoppeld	aan	werkzaamheden	ten	behoeve	van	
natuurontwikkeling	en	recreatie	die	in	en	om	woonwijk	de	Sanding	worden	uitgevoerd.	
De	werkzaamheden	bestaan	uit:
•	 Kort	houden	van	het	gras		 •	 Afzetten	van	Elzen
•	 Dunnen	van	beplanting	 •	 Onderhoud	aan	paden
•	 Onderhoud	aan	straatmeubilair	 •	 Onderhoud	aan	poelen
•	 Monitoren		 •	 Riet	maaien
•	 Hekkelspecie	verwerken

Momenteel	wordt	het	gras	dat	in	dit	gebied	groeit	niet	meer	gemaaid	maar	begraast.	Voor	het	
begrazen	wordt	een	kudde	van	ongeveer	300	schapen	ingezet.	Een	professionele	herder	hoedt	
de	kudde	met	honden.	Deelnemers	aan	het	project	bieden	waar	mogelijk	ondersteuning.

7.3 Resultaten van de afgelopen jaren
De	afgelopen	jaren	zijn	er	zowel	in	de	uitvoering	als	op	kantoor	een	aantal	reïntegratiekandi-
daten	en	deelnemers	aan	scholingstrajecten	actief	geweest.	De	resultaten	zijn	na	een	paar	jaar	
duidelijk	waarneembaar.	

Tot	en	met	2007	is	er	is	een	opgaande	lijn	te	constateren	in	de	hoeveelheid	productieve	uren	die	
verricht	worden	door	de	reïntegratieploegen.	In	2008	lijkt	deze	groei	zich	te	stabiliseren.	In	dat	
jaar	zijn	38	mensen	in	reïntegratie-	en/of	scholingstrajecten	actief	geweest.	Zij		hebben	geza-
menlijk	13.003	uur	aan	aanvullende	projecten	gewerkt.	In	het	laatst	gemeten	jaar	zien	we	een	
kleine	daling	in	het	aantal	uren,	naar	bijna	12.000	uur	per	jaar.
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Tabel 2
Aantal gewerkte uren door deelnemers aan reïntegratieprojecten

Jaar	 Uitvoering	door	groepen	(excl.	vrijwilligerswerk),	begeleid	door	uitvoeringsdienst

2003	 		 	1.300			uur
2004	 		 	6.503			uur
2005	 	 		3.885			uur
2006	 	 12.628			uur
2007	 	 13.830			uur
2008	 	 13.003			uur
2009	 	 11.900			uur


