
‘Deze doelgroep heeft 
mijn hart gestolen’
Ze had haar eerste baantje bij McDonald’s, maar sindsdien werkte Saskia Hertog 

(42) uitsluitend in de arbeidsbemiddeling en -reïntegratie. Sinds 1 januari werkt 

ze met de doelgroep die haar hart heeft gestolen, als directeur van Stark.
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Saskia Hertog, directeur Stark

Wat deed u hiervoor?
‘Ik was interimmanager bij gemeen-

ten, met name Zutphen en Raalte als 

manager sociaal domein.’

En toen kwam Stark voorbij?
‘Ja, ik heb zelf in het verleden bij twee 

SW-bedrijven gewerkt: Soweco in 

Almelo en Salcon in Deventer, bij beide 

een kleine drie jaar. Daarna heb ik me 

in de gemeenten Zutphen en Raalte 

beziggehouden met de vraag hoe het 

verder zou gaan met de sociale werk-

voorziening in die gemeenten. En de 

afgelopen jaren heb ik ontdekt dat ik 

niet los kwam van de Wsw. Het is een 

doelgroep die mijn hart heeft gestolen. 

Overal waar ik kwam, kwam telkens 

weer die Wsw naar voren. Toen dacht 

ik: misschien moet ik er gewoon aan 

toegeven en directeur worden van een 

SW-bedrijf, van een mens-ontwikkel-

bedrijf.’

Hoe kruiste deze functie uw pad?
‘Ik kwam hem tegen op Facebook en rea-

geerde. Het was de enige functie waarop 

ik gereageerd heb, want ik zou gewoon 

interimmanager blijven. Maar dit wilde 

ik heel graag doen. Ik vond de inhoud van 

de functie belangrijker dan de vorm, van-

daar mijn sollicitatie en dus ben ik nu 

weer in dienst. Ik wil vooral doen wat ik 

leuk vind en waar ik een uitdaging in zie.’

Hoe komt het dat deze doelgroep 
uw hart heeft gestolen?
‘Het is een hele open en transparante 

doelgroep. Als ze iets niet goed vinden, 

dan zeggen ze dat over het algemeen ook, 

en dat doen ze vaak ongenuanceerd. Wat 

ik vooral heel mooi vind, is te zien hoe 

deze groep mensen in staat is zich te ont-

wikkelen en wat er gebeurt áls ze zich 

ontwikkelen. Dan zie je trots in hun ogen 

en een gevoel van erbij mogen horen. Het 

zijn mensen die in het verleden niet altijd 

heel goede resultaten hebben behaald, 

het is mooi om te zien wat er met ze 

gebeurt als ze dat wel doen. Dan zien de 

lichtjes in de ogen er net iets mooier uit.’

Dit ontdekte u voor het eerst 
toen u bij Soweco aan de slag 
ging?
‘Ja, daar leidde ik onder andere een 

groepsdetachering in goede banen. Het 

ging om wat ze in de SW-wereld de meest 

zwakke populatie noemen. Beschut bin-

nen dus. Ze gingen naar buiten en ieder-

een om mij heen zei dat het nooit zou 

lukken. Ik zei dat alles kan, als je maar de 

juiste voorwaarden creëert. De eerste 
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paar dagen vonden ze het verschrikkelijk 

eng. Maar toen ze eenmaal een paar keer 

in de kantine hadden gezeten samen met 

al het regulier personeel, wilden ze niet 

meer weg. Daar word ik blij van.’

Welke voorwaarden had u 
 gecreëerd?
‘Ik had ervoor gezorgd dat de mensen 

wisten waar ze naartoe gingen. Ik had 

het nieuwe bedrijf en de nieuwe werk-

plek laten zien. Ik had van tevoren duide-

lijk gemaakt welk werk ze zouden gaan 

doen, had ze dat ook eerst in huis laten 

doen en pas daarna gingen we naar bui-

ten. Ik zorgde voor een goede begeleider 

die met name in het begin veel aanwezig 

was. En de allerbelangrijkste voorwaar-

de: straal uit dat ze het kunnen. Want als 

je laat zien dat je vertrouwen hebt, dat 

het gaat lukken, dat je het positief bena-

dert, dan gáát het ook.’

Wat was uw eerste baantje?
‘Na de Havo heb ik MER gestudeerd: 

Management, Economie en Recht. Tijdens 

die studie had ik ook mijn eerste week-

endbaan. Ik werkte vijf jaar bij McDo-

nald’s. Als manager mocht ik voor ieder-

een koffie en thee inschenken én zorgen 

dat de zeven kinderfeestjes op zaterdag 

goed verliepen. Mijn eerste volledige 

baan was bij CAPAC, dat zich richtte op 

grote industriële bedrijven, Dat werd later 

Randstad Inhouse Services. Daar was ik 

vestigingsmanager. Het was een organi-

satie in de opstartfase en allerlei proces-

sen en procedures waren er nog niet. Heel 

veel dingen moet ik bedenken en ontwik-

kelen, dus het was keihard werken.’

Wat leerde u in beide functies?
‘Hard werken. Het is een heel gestructu-

reerde organisatie, maar als je hard werkt 

krijg je er ook de kans om door te groeien. 

Dan maakt het niet zoveel uit wat je ach-

tergrond is. Bij Capac leerde ik dat je moet 

vertrouwen op jezelf en doen wat je 

denkt dat goed is.’

Welke banen heeft u sindsdien 
gehad?
‘Behalve bij de twee SW-bedrijven werkte 

ik ook bij een projectmanagementbu-

reau. Dat bedacht, ontwikkelde en deed 

arbeidsmarktprojecten voor mensen met 

een afstand. Allerlei doelgroepen kwa-

men voorbij: mensen met een crimineel 

verleden, met een vervelende ziekte, 

alleenstaande moeders. En ik heb nog bij 

reïntegratiebureau Salto gewerkt als 

regiomanager. Ik was dus ook daar bezig 

met ontwikkeling en verandering en iets 

moois neerzetten. Eigenlijk heb ik alleen 

maar gewerkt in de arbeidsbemiddeling 

en re-integratie, zowel commercieel als 

niet-commercieel.’

Hoe komt het?
‘Op het hbo moest ik stage lopen, toen 

sprak Randstad mij aan. Vanaf Capac heb 

ik nooit meer de behoefte gehad om in 

een andere sector te gaan werken. Ik vind 

het een enorme uitdaging om te zorgen 

dat mensen aan het werk komen en aan 

het werk blijven.’

Wat is uw belangrijkste prestatie 
geweest in uw arbeidzame leven 
tot nu toe?
‘De laatste zes jaar vóór Stark werkte ik 

veel interim in het sociaal domein. Ik ben 

er enorm trots op dat de decentralisaties 

in de gemeenten waar ik werkte goed 

zijn geïmplementeerd.’

Wat ging er bijvoorbeeld goed?
‘De oprichting van het werkbedrijf in 

Raalte: stichting Raalte Werkt, ik was hier 

projectleider van.’

Waarom is het zo belangrijk dat 
dat goed gelukt is?
‘Ik vind dat we er als overheid voor moe-

ten zorgen dat mensen met een afstand 

tot de arbeidsmarkt in een stabiele orga-

nisatie kunnen werken. De Wsw ging op 

slot en dat betekent dat SW-bedrijven het 

best moeilijk krijgen. Als gemeente moet 

je dan zorgen dat je SW-bedrijf niet ver-

wordt tot een afbouwconstructie, maar 

dat je organisatie gebruikt wordt voor 

andere doelgroepen en dat je hen stabili-

teit biedt. Bij stichting werkbedrijf Raalte 

is de uitvoering van de Participatiewet – 

dus niet het inkomensgedeelte, maar het 

reïntegratiedeel – samengevoegd met de 

Wsw. Daarmee creëer je een stabiele 

organisatie die op lange termijn levens-

vatbaar is. De Wsws’ers die bij de ver-

schillende werkbedrijven werkten, zijn 

vrijwel allemaal op dezelfde werkplek 

gebleven. Dat zorgde voor rust. Een 

beschutte groep is gedeeltelijk wel naar 

een andere locatie gegaan.’ 

Wat was het geheim?
‘Communicatie. Alles valt of staat met 

communicatie. Elke gemeente doet het 

op zijn eigen manier, want elke gemeen-

te heeft zijn eigen unieke mogelijkheden. 

Het is belangrijk dat je een keuze maakt 

waar je als gemeente achter staat en dat 

je gezamenlijk tijdig, open en transpa-

rant communiceert met iedereen die 

hierbij betrokken is en zeker direct met je 

Wsw‘ers.’

Wat had u met de wijsheid ach-
teraf anders gedaan willen heb-
ben in uw arbeidzame leven?
‘Soms is het goed om dingen met wat 

meer rust te doen, zodat je ook wat meer 

aandacht kunt besteden aan de details en 

meer mensen kunt meekrijgen in een 

proces.’

Dit schreeuwt om een voor-
beeld!?
‘We hadden vijf maanden de tijd om de 

nieuwe organisatie op te zetten. Daar-

door konden we het ondersteunend per-

soneel en contractpartijen niet altijd op 

‘Iedereen zei dat de groepsdetachering  
nooit zou lukken. Maar alles kan, mits je  

de juiste voorwaarden creëert’
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dezelfde vlieghoogte krijgen. Dat is jam-

mer, want als iedereen meegaat is de 

kans van slagen nog vele malen groter.’

Is de SW leuker dan andere 
bedrijfstakken?
‘Ja, en daarom is werk stiekem ook mijn 

hobby. Ik vind werken echt heel leuk en 

ik vind dan ook dat ik echt iets moet doen 

wat ik heel leuk vind. Vandaar dat bij mij 

privé en werk enorm door elkaar lopen. 

Maar daar hou ik van. Wij hebben twee 

pleegkinderen, van 9 en 10 jaar oud die 

sinds drie jaar bij ons wonen. Daar gaat 

heel veel leuke tijd en energie in zitten. 

Daarnaast blijft er dan nog een klein 

beetje tijd over voor yoga en voor squash 

met mijn man.’

Wie is uw man en wat doet hij?
‘Maarten van Klaveren, hij is directeur 

van Werkfit Brummen, het nieuwe werk-

bedrijf van de gemeente Brummen.’

Dus u heeft het aan tafel vaak 
over het werk?
‘Ja.’

Maar niet altijd?
‘Nee, absoluut niet. Het zijn ook twee 

heel verschillende werkbedrijven en dat 

is ook goed.’

Vertel eens iets verrassends over 
uzelf?
‘Ik haak knuffels. Op dit moment ben ik 

bezig met het prototype van de 

Stark-knuffel. Benieuwd wat dat wordt. 

Mijn collega’s vinden trouwens dat yoga 

iets verrassends is over mijzelf. Ze vinden 

dat dat totaal niet bij mij past.’

Wat grappig! Dat zei de vorige 
directeur, Betty Talstra van Labo-
rijn, ook. Waarom vinden ze het 
bij u verrassend?
‘Omdat ze blijkbaar vinden dat ik met 

twee benen stevig op de grond sta en 

misschien niet zo bezig ben met de bin-

nenkant en de buitenkant. Maar ik heb 

yoga juist heel erg nodig, omdat ik heel 

erg druk ben van mezelf. Met yoga creëer 

ik rust en balans. Het is ook goed voor 

mijn omgeving dat ik dat doe, want 

anders zou ik nog drukker zijn.’

Naast wie zou u graag in het 
vliegtuig willen zitten en waar-
om?
‘Het is helaas niet meer mogelijk, maar ik 

zou graag naast Gert Jan Engbers willen 

zitten. Hij was directeur van Soweco. Ik 

denk nog zeker maandelijks aan opmer-

kingen die hij maakte, maar ook aan hoe 

hij als directeur was binnen de Wsw. Hij 

was heel benaderbaar, kende alle 

Wsw’ers, zocht altijd mogelijkheden om 

dingen te gaan ontwikkelen en doen. Hij 

sparde met iedereen en als jij iets 

bedacht had, dan ging je samen aan de 

slag. Gert-Jan was een heel open, betrok-

ken en vrolijke man die altijd in de kanti-

ne at en die ook altijd leuke uitspraken 

had. Tegen mij zei hij: “Probeer niet elke 

strijd te winnen. Kies je strijd. En zorg dat 

je ook wel eens verliest, want dan krijg je 

credits.” Ik zou heel graag met hem wil-

len sparren over mijn nieuwe functie als 

directeur van Stark.

‘In 2011 nam hij ontslag bij Soweco en 

ging weer aan de slag bij zijn vorige 

werkgever, TenCate, maar dan in Thai-

land. Toen hij daar ongeveer een jaar zat, 

kreeg hij een motorongeluk. Ook in dat 

jaar in Thailand had hij al zoveel mensen 

leren kennen en blijkbaar zo veel indruk 

gemaakt dat de overlijdensceremonie 

zeer drukbezocht was. Zelf was ik ook 

aanwezig bij de begrafenisplechtigheid 

in het stadion van Heracles. Hij was bij 

veel mensen geliefd en voor velen een 

inspiratie, al zullen sommigen precies 

het tegenovergestelde van hem vinden, 

want hij kon ook heel uitgesproken zijn.’

Stark bestaat sinds 1 januari van 
dit jaar, net zo lang als u er werk-
zaam bent. Hoe is het om in zo’n 
nieuw bedrijf te werken?
‘Dat maakt het alleen maar mooier. We 

hebben echt de kans om van dit bedrijf 

iets te maken. Het is natuurlijk niet zo dat 

we helemaal vooraan beginnen, want 

Stark is een afsplitsing van Alescon. Er is 

gekozen voor een splitsing in Noord- en 

Zuid-Drenthe. De reden daarvoor is dat 

de gemeenten een zo lokaal mogelijke 

uitvoering van de Participatiewet wilden. 

In Noord-Drenthe heet de organisatie nu 

i-Werk, in Zuid zijn wij Stark geworden. 

Stark is hiermee onderdeel van de 

arbeidsmarktregio Drenthe. Wat er al 

was bij Alescon, hebben we voor een 

groot gedeelte overgenomen, dus ook de 

mensen die er werkten. De Wsw’ers 

werkten al waar ze nu ook zitten. Het is 

dus niet zo dat we volledig opnieuw 

beginnen.’

Wat is jullie sterkste punt?
‘Dat wij heel veel mensen hebben die het 

willen gaan doen. Echte doeners. Er wer-

ken hier enorm harde werkers. Je hoeft 

ook nooit te vragen wie zus of zo wil 

doen, want er heeft altijd al wel iemand 

zijn vinger opgestoken. Dat vind ik heel 

mooi hier. Iedereen wil er een succes van 

maken, ook de Wsw’ers. Er werken er zo’n 

650 hier, ondersteunend personeel  zijn 

er zo’n vijftig.’

Waar is bij Stark nog ruimte voor 
verbetering?
‘We zouden ons nog meer kunnen richten 

op de ontwikkeling van mensen. Produc-

tie moet geen doel op zich zijn, maar 

slechts een middel om ons doel te berei-

ken. Daar kunnen we ons nog meer op 

concentreren, en daar mogen we onze 

mensen ook nog beter in trainen en 

 scholen.’

Zit u ook wel eens met het 
bekende SW-dilemma dat je je 
beste mensen wilt behouden 
vanwege de productie, terwijl ze 
ook naar buiten zouden kunnen?
‘Dat dilemma hebben we nog niet, maar 

dat gaat er inderdaad wel komen, juist 

omdat we als uitgangspunt willen hante-

ren dat ontwikkeling voorop moet staan. 

Maar dat betekent bijvoorbeeld ook dat je 

iets in je begroting moet doen. Als pro-

ductie een middel is en niet een doel, dan 

moet je dat ook in je begroting verreke-

nen en zorgen dat het volledige resultaat 

van Stark het belangrijkste resultaat is 

dat we halen. Volgende week gaan we de 

hei op met het hele management, omdat 
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we de missie en de visie scherper willen 

formuleren.’

Wat vindt u van de Participatie-
wet? U hebt de branche door de 
jaren heen zien veranderen.
‘Ik ben er blij mee. Er zijn maar weinig 

mensen die dat zeggen.’

De meeste directeuren antwoor-
den: ‘De Participatiewet heeft 
prima uitgangspunten, maar in 
de uitvoering lopen we tegen 
allerlei obstakels aan.’
‘Ik vind de uitgangspunten inderdaad 

prima. Er is niks mis mee als iedereen zo 

veel mogelijk mag en moet bijdragen. Ik 

geloof ook echt dat werk doorwerkt in 

hele andere aspecten van het leven, zoals 

eenzaamheid, maar ook hoe je als gezin 

in dingen staat. Ik vind het heel belang-

rijk dat de Participatiewet er is en dat er 

ondersteuning wordt geboden waar dat 

nodig is.’

En wat zou er nóg beter kunnen 
in de wet of de uitvoering?
‘Ik zou het fijn vinden als er een CAO zou 

komen voor beschut werk, zodat ook deze 

groep weet waar hij aan toe is.’

Zijn ze onzeker nu?
‘Nu mag elke gemeente zelf bepalen 

waar ze onder vallen. Het is een zo zwak-

ke doelgroep dat ik ze een eigen CAO zou 

gunnen.’

Hoe kansrijk is dat?
‘De regering is aan het kijken wat de 

mogelijkheden zijn.’

Elders in deze SW-Journaal staat 
een interview met Jan-Jaap de 
Haan, directeur van Cedris. Hij 
pleit ervoor dat beschut werk 
meer aandacht krijgt, want het 

Saskia Hertog (geheel rechts) werkt mee bij Stark.
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aantal banen blijft achter bij de 
doelstellingen.
‘Zeker. Dat is hier ook zo. De gemeenten 

moeten aanmeldingen doen, maar er 

moeten wel beschut werkers zijn, en als 

ze er niet zijn, kun je ze ook niet aanmel-

den. Als ik zie waar iemand aan moet vol-

doen om in aanmerking te komen voor 

“nieuw beschut”, dan is dat wel heel veel.’

Als staatssecretaris zou u de lat 
wat lager leggen?
‘Zover wil ik niet gaan. Volgens mij moe-

ten we het anders benaderen. Uiteinde-

lijk gaat het erom hoe we omgaan met de 

Participatiewet en hoe we die uitvoeren. 

We hebben nu het stempel “nieuw 

beschut’ gecreëerd, maar volgens mij 

moet het er niet toe doen of je in nieuw 

beschut zit of in een andere categorie die 

ook onder de Participatiewet valt maar 

een ander stempeltje heeft. Het gaat 

erom hoe wij als organisaties ondersteu-

ning bieden aan deze mensen en hoe 

werkgevers ermee omgaan.’

Het idee achter de Participatie-
wet was ook dat de schotten tus-
sen de regelingen zouden wor-
den weggehaald.
‘Precies, dus als ik nu zou zeggen dat de 

doelgroep beschut werk groter moet wor-

den, dan zetten we er weer een hekje 

omheen.’

Eén regeling voor de onderkant 
van de arbeidsmarkt is met de 
Participatiewet nog niet gelukt?
‘Nee, want er is een extra groep gecre-

eerd. Nieuw beschut zat vroeger ook in de 

Wsw, maar dan samen met mensen die 

meer mogelijkheden hadden. Wat nu 

nieuw beschut is, behoort tot de minst 

sterke groep van wat de Wsw was. Als je 

géén indicatie beschut werk hebt gekre-

gen, betekent het dat je tot de reguliere 

Participatiewet behoort. Als zij de juiste 

ondersteuning krijgen, is er ook niks mis 

mee. Denk aan de Banenafspraak, loon-

kostensubsidie.’

En als ze de indicatie niet krij-
gen, bestaat dan het gevaar dat 
ze thuis op de bank belanden?
‘Nee, dat hoeft niet, want dan kunnen ze 

nog steeds via de Banenafspraak aan het 

werk of via een ander re-integratietraject 

van de gemeente. En als ook dat niet lukt, 

is er nog de indicatie arbeidsmatige dag-

besteding. En er zit nog altijd een tegen-

prestatie in de Participatiewet.’

Het is dus niet zo dat er mensen 
tussen wal en schip vallen?
‘Nee, dat zeg ik niet. Maar het is niet 

nodig dat iemand tussen wal en schip 

valt. Alleen in de praktijk gebeurt dat wel 

degelijk, ja.’

Gaat het om grote aantallen?

‘Bij ons is het niet zichtbaar, omdat wij 

niet de volledige instroom krijgen via de 

Participatiewet. Wij krijgen aanmeldin-

gen door de gemeenten en die bepalen 

wat ze naar ons doorsturen. Eenmaal bij 

ons vallen ze uiteraard niet tussen wal en 

schip.’

Zou u beter inzicht willen heb-
ben?
‘Nee, want wij zijn in dit geval alleen een 

uitvoeringsorganisatie.’

U bent niet nieuwsgierig wie er 
tussen wal en schip valt en voor 
wie u ook iets zou kunnen bete-
kenen?
‘Waar mensen volgens mij nog wel eens 

tussen wal en schip vallen, is rondom 

arbeidsmatige dagbesteding. Juist daar 

gaan wij nu een nieuw product bieden: 

arbeidsmatige dagbesteding binnen onze 

muren. Maar we gaan daarbij een stap 

verder: we bekijken hoe wij ook deze doel-

groep kunnen helpen om zich verder te 

ontwikkelen. Ze doen bij ons productie-

werk, maar we hebben daarbij extra aan-

dacht voor zaken die niet direct werkgere-

lateerd zijn. Denk aan: zorgen dat ze uit 

hun bed komen, dat ze een sociaal net-

werk opbouwen, dat ze hun boodschap-

pen doen. Allemaal vaardigheden die 

eigenlijk nog voorafgaan aan werk. Dag-

besteding is doorgaans niet gericht op het 

ontwikkelen van mensen. Wat wij aan-

bieden, is daar wel op gericht, omdat ik 

geloof dat ook deze groep kansen heeft 

die ze nu nog niet zien.’

Daaruit klinkt dezelfde ambitie 
als die u had bij de groepsdeta-
chering aan het begin van ons 
gesprek. U heeft een groot ver-
trouwen in mensen met een grote 
afstand tot de arbeidsmarkt.
‘Klopt. Ik denk niet dat iedereen altijd alle 

kansen ziet van deze mensen, en de men-

sen zelf zien ze ook niet. Als je jarenlang 

geen resultaat hebt gehaald en er is altijd 

tegen je gezegd dat je niet goed genoeg 

was, dan ga je dat zelf ook geloven. Vaak 

helpt de omgeving daar niet bij. Dat wil-

len wij veranderen.’  ■
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