
Verbinden, stimuleren & ontwikkelen 



Digitaal leren in de SW 

   www.oefenen.nl/sw       Aan de Slag 

 

 

   



Digitaal leren in de SW 

www.oefenen.nl/sw 
E-learning portal SW 
 

In samenwerking met Expertisecentrum ETV.nl 

Ontwikkelen medewerkers  gericht op werk & doorstroom 

Basisvaardigheden / werknemersvaardigheden / vakvaardigheden 

SW-bedrijf krijgt een eigen Professioneel Account 



Digitaal leren in de SW 

www.ikkanaandeslag.nl 

Serieus game 
 

Ontdekken welke (regulier) werk bij je past 
(wetenschappelijk onderbouwde beroepskeuze, 30 filmpjes van veel 

voorkomende werksituaties, ed.)  

Verkennen hoe dat werk te bereiken is 

Tips hoe te handelen of wat te gaan leren  

 

 



Digitaal leren in de SW 

Persoonlijke OntwikkelingsImpuls (POI) 
(cao afspraak tussen Sociale Partners 29 april 2010) 

 

Ontwikkeling SW-medewerker op de thema’s 

PC vaardigheden 

Omgaan met geld / voorkomen schulden 

Vrijetijdsbesteding / Lifestyle   



Digitaal leren in de SW 

Voordelen van E-learning 
 

programma’s 24/7 beschikbaar 

zowel vanaf werkplek als thuis beschikbaar 

één wachtwoord voor alle programma’s 

laagdrempelig, ook toepasbaar in SW 

flexibel én goedkoop  
 

individuele leerroutes mogelijk 

docenten kunnen vorderingen monitoren 



Digitaal leren in de SW 

Interactieve programma’s gemaakt voor de SW: 

Op weg naar werk  ( 2008 ) 

Handige Herman  - post / verpakking / schoonmaak (2009 ) 

Taalgids 1.0.  ( 2009 )   

Handige Herman – groen en basis veiligheid (november 2012) 

Wat kost mijn wens?  (november 2012) 

Taalgids 2.0.  (januari 2013)  

Steffie Vrije Tijd ( februari  2013) 

Aan de Slag   www.ikkanaandeslag.nl  (januari 2013) 

 

http://www.ikkanaandeslag.nl/


Digitaal leren in de SW 

Programma’s in ontwikkeling 

 

WPO interactief ( september 2013) 

Steffie Gezond  ( december 2013) 

WPO interactief  ( januari 2014) 

Interactieve sollicitatietraining (september 2013) 

 



Digitaal leren in de SW 

Investering door SW-bedrijf 
 

blended learning vorm geven  

computerlokaal inrichten (OpenLeerCentrum) 

begeleider / docent voor ondersteuning en instructie 

Zie checklist E-leaning 

 

 

 

 





Digitaal leren in de SW 

Stand van zaken eind september 2013 

 
55 SW-bedrijven beschikken over een PPA  

230 docenten & interne begeleider getraind    

5000  actieve deelnemersaccounts  

 



Digitaal leren in de SW 

Digitaal leren in de SW: 
 

tendens de medewerker zelf regie over ontwikkeling 

goed inzetbaar voor wwb-ers en wajongers 

flexibel en op maat 

kosten zijn beperkt bij collectieve doorontwikkeling 

 



Digitaal leren in de SW     . 

 



 

Digitaal leren in de SW 

 

Kosten  

2012 2013 2014 2015 

 

Oefenen.nl/sw 

 

Gratis 

 

Gratis 

 

Gratis 

jaarabonnement 

€ 3.000 – € 6.000 ?? 

500 – 2.000 cursisten 

 

Aan de Slag 

 

Gratis 

 

Gratis  

 

Gratis  

 

Gratis  

 POI 
individueel  gebruik 

 

Gratis 

 

Gratis  

 

Gratis  

 

 

Gratis  

 

Training docenten/ 

interne begeleiders 

 

Gratis 

 

Gratis  

 

Gratis 

 

? 



Digitaal leren in de SW 

Een kijkje in 

 

www.oefenen.nl/sw 

 

http://www.oefenen.nl/sw


oefenen.nl/sw: Home - POI 



Digitaal leren in de SW - POI 



SBCM-programma’s - iedereen 



Resultaten presenteren 



Digitaal leren in de SW - cursist 



Digitaal leren in de SW - cursist 



Digitaal leren in de SW - cursist 



Digitaal leren in de SW  - docent 



Digitaal leren in de SW - docent 



Digitaal leren in de SW - docent 



Digitaal leren in de SW - docent 



Digitaal leren in de SW - docent 



Digitaal leren in de SW 

VRAGEN, OPMERKINGEN 

 

WWW.SBCM.NL    ARJAN v/d BORST 

                              ARIE VISSER 

 

- Account aanvragen 

- Beheerder aanstellen en opleiden 

- docententrainingen 

 

http://www.sbcm.nl/


Functiecreatie  

Presentatie Oefenen.nl/sw  WSD 
Rijswijk  -  21 februari 2013 



Inhoud 

• Wat is functiecreatie 

• Methodiek functiecreatie 

• Pilot Functiecreatie in de VVT 

• Aanpak pilot 

• Wat biedt SBCM/de SW? 

 

 



Wat is functiecreatie? 

• Eenvoudige taken worden samengevoegd tot 
een of meerdere functies die geschikt zijn 
voor mensen die anders buiten het 
arbeidsproces vallen 

• Het anders inrichten van werkprocessen en 
het afsplitsen van taken, waardoor hoger 
geschoold personeel beter kan worden ingezet 
voor werk waarvoor ze zijn opgeleid 

 



Methodiek functiecreatie 

• Stap 1: Introductie 

• Stap 2: Uitvoering van quick scan 

• Stap 3: Nadere analyses 

• Stap 4: Selectie en plaatsing 



Doelstellingen pilots VVT-SBCM 

• Bijdragen aan het oplossen van problemen in 
de personeelsvoorziening in de VVT sector 

• Betere en duurzame benutting van de 
arbeidsmogelijkheden van zittende 
medewerkers in de VVT sector 

• Betere benutting van de 
arbeidsmogelijkheden van SW-medewerkers 

• Dus creëren van win-win-win situatie 

 



Aanpak ESF-project Functiecreatie 

• Analyse huidige stand van zaken functiecreatie 
in de VVT 

• Drie pilot koppels van SW-bedrijven en VVT-
organisaties 

• Ontwikkelen van methodiek om functiecreatie 
toe te passen in zowel VVT als door SW-bedrijf 

• Toetsing methodiek in twee pilotkoppels na 
ESF-project op werkbaarheid 

 



Resultaten pilot functiecreatie 
• Handleiding voor SW-bedrijven over het 

toepassen van functiecreatie in de VVT 

• Handleiding voor VVT-organisaties over het 
toepassen van functiecreatie  

• In Pieter van Foreest (Delft) zijn bijvoorbeeld 
door SW-bedrijf Combiwerk 4 SW-
medewerkers geplaatst als Roomservice 
medewerker met zicht op 8 plaatsingen in de 
toekomst 



Wat biedt SBCM/de SW? 
• Bedrijfsanalyse, waarin de werkprocessen zijn 

geanalyseerd en samengevoegd tot mogelijke 
functies voor SW-medewerkers en wat dat 
betekent voor de formatie in de organisatie 

• Selecteren, voorbereiden en trainen/opleiden 
van SW-medewerkers 

• Begeleiding door jobcoaches op de werkvloer 

• Voorbeeld film Magentazorg in Alkmaar 



Ook samenwerking met StAZ 

• Een zelfde project wordt in periode 2013-2014 
in kader van ESF uitgevoerd in de 
samenwerking StAZ-SBCM 

• Hierbij 2 pilots met koppels van ziekenhuizen 
en SW-bedrijven 

• Project in september van start 




