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Topprestaties onder alle omstandigheden. Niet alleen nu maar ook 

in de toekomst. Gericht op continue verbetering. Dit is het moment 

om met de High Performance quick scan van Berenschot te zien waar 

uw organisatie staat. En vooral hoe u verder komt met een scherper 

ingericht HR-instrumentarium. Dat uw medewerkers uitdaagt, focus 

biedt en onderlinge samenwerking stimuleert. En hen tegelijkertijd 

inspireert om zich voortdurend te ontwikkelen. Meer weten over de 

interventies die u op weg helpen richting topprestaties? Neem contact 

op met Ber Damen, directeur HRM, via 030 - 2 916 812. Of kijk op 

www.berenschot.nl/HRM.

Duurzaam 
excellent 
presteren



Als loopbaanprofessional of re-integratiecoach steekt u veel tĳd en moeite 
in uw klanten op weg naar re-integratie. Door uit te zoeken wie ze zĳn, wat 
ze willen, wat ze kunnen. Stappen te zetten. 

De TalentTool-Re-integratie van Pearson stelt u in staat sneller en beter 
inzicht te krĳgen in de re-integreerbaarheid van uw klant.

Relevante factoren op het gebied van persoonlĳk profiel, leerbaarheid, 
weerbaarheid en motivatie worden middels vragenlĳsten in kaart gebracht. 
Met behulp van overzichtelĳke rapportages legt u eenvoudig verbanden tus-
sen de resultaten en krĳgt u mogelĳke vervolgstappen aangereikt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze consultants.
• Thomas de Zeeuw via thomas.dezeeuw@talentlens.nl
• Marc van Leeuwe via marc.vanleeuwe@talentlens.nl

Welke kant op? 

Uw klanten vullen de vragenlĳsten zelf online in:
geen tĳdrovende intakegesprekken meer.
• Aanzienlĳke tĳd- en kostenbesparing
• Ontwikkeld met input uit het werkveld
• Snel zicht op re-integreerbaarheid

• Eenvoudig te implementeren
• Maakt vervolgstappen inzichtelĳk
• Geschikt voor alle niveau’s

TALENTLENSRE-INTEGRATIE
DE TOOL VOOR DE JUISTE WEG NAAR WERK

a

 

PEARSON

 

brand 

Scherper oog voor talent www.pearson-nl.com
a PEARSON brand



MIJN PRAKTIJK

De rubriek Mijn Praktijk geeft ervaringsles-
sen door. Welke aanpak werkt wel en welke
niet. Wat zijn succesfactoren en wat zijn
belangrijke doorbraken. In het persoonlijke
contact of in methodieken. Voorbeelden die
u verder kunnen helpen in uw praktijk.

Participatiebudget voor ontslag-
bedreigden
Inge Willems en Maartje Geenen
Samenvatting van een onderzoek in de
gemeente Nijkerk. Een onderzoek naar de
mogelijkheden van het inzetten van het
participatiebudget bij mensen die worden
bedreigd met ontslag.  25
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THEMA: ONDERKANT ARBEIDSMARKT

De onderkant van de arbeidsmarkt kent ver-
schillende wetgeving. Het kabinet Rutte-Ver-
hagen wil deze wetgeving samenvoegen in
één nieuwe regeling: Wet Werken naar Ver-
mogen. Wat moet deze nieuwe wet allemaal
regelen en wat mag er zeker niet vergeten
worden.

Werken naar vermogen: verantwoorde-
lijkheid van de samenleving 
Frans Nijhuis en Roeland van Geuns
Er zijn verschillende redenen waarom de
onderkant van de arbeidsmarkt volop in
de schijnwerpers staat. Wie bevindt zich
aan die onderkant , waarom is arbeidspar-
ticipatie voor deze groep zo moeilijk en
wat wordt het beleid zijn vragen waarop
de auteurs dit artikel hebben gebaseerd.
Het artikel wordt geflankeerd met een
mailwisseling tussen auteur en een aantal
redactieleden.  10

Busje komt zo! Relim-methode succesvol
Brigitte van Lierop
Relim ontwikkelde twee resocialisatiemo-
dules om dak- en thuislozen met een alco-
hol- of drugsverslaving door werk weer
terug te helpen in de maatschappij.  16

Onderkant van de arbeidsmarkt
Hans van Grieken
Wat bedoelen we met ‘onderkant van de
arbeidsmarkt’ en over welke groep men-
sen hebben we het? Deze groep mensen
krijgt ondersteuning. Vraag is of dat wel
voldoende is en/of noodzakelijk.  19

Inclusief herontwerp werkprocessen
Frans Nijhuis, Henny Mulders en 
Fred Zijlstra
Om arbeidsparticipatie van mensen met
arbeidsbeperkingen te bevorderen zal de
arbeidsmarkt moeten worden aangepast.
Hiervoor is vraagversterking nodig. Werk-
gevers moeten worden gemotiveerd,
geactiveerd en ondersteund. De methode
IHW leent zich hier bij uitstek voor.  20

Gokken op zelfredzaamheid?
Monique Leenders
Re-integratie en outplacement van lager
opgeleiden is lastig. Door het ontbreken
van bepaalde vaardigheden en het verlies
van vertrouwen in zichzelf wordt de
afstand tot de arbeidsmarkt steeds gro-
ter. De vraag is welke zinvolle ondersteu-
ning hier kan worden geboden?  24

Zwakkere jongeren
Saskia van Splunter
Bespreking van een case van een ‘zwakke-
re jongere’ die min of meer door toeval
een kans krijgt. De case roept de vraag op
of er structurele middelen zijn om deze
jongeren te helpen.  28

Zwaar weer dreigt voor re-integratie-
bedrijven
Riemer Kemper en Vera Veldhuis
Re-integratiebedrijven verwachten forse
omzetdalingen in de nabije toekomst.
Intensieve samenwerking met opdracht-
gevers lijkt kansrijk.  30
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Het zal niemand verbaasd hebben dat het nieuwe
kabinet aan de slag gaat met het maken van één
regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt. Zel-
den is een onderwerp zo breed gedragen door alle
politieke windrichtingen. Natuurlijk benadrukt iede-
re partij en elke politicus zijn eigen invalshoek, maar
één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt
spreekt iedereen aan.

En dat is ook goed te begrijpen. De Werkpleinen zijn
ook de afgelopen jaren nauwelijks in staat gebleken
de cultuurverschillen tussen gemeenten en UWV te
doorbreken. De verschillen in re-integratieaanpak tus-
sen de partijen zijn hemelsbreed en niet op elkaar
afgestemd. Voor de burger, de werkgever en werk-
zoekende, is het niet duidelijk welke dienstverlening
hij van de overheid op dit gebied mag verwachten.
Het is dus logisch en terecht dat er gewerkt wordt aan
een eenduidige en eenvoudige regeling voor mensen
die (even) de weg naar de arbeidsmarkt niet weten te
vinden. Deze regeling moet uitgaan van werk, gericht
op de productiecapaciteit die mensen wel hebben bij
reguliere werkgevers, met één gezicht vanuit de over-
heid voor bedrijven en individuen. 
Een wijziging in wetgeving is noodzakelijk. Wsw,
Wajong, WIJ, WWB en WW zijn het product van
gebrek aan koers op de onderkant van de arbeids-
markt. Het is een lappendeken door het onvermogen
keuzes te maken. Het helpt ons allemaal als we deze
veelheid van regelingen kunnen opruimen en vervan-
gen door één goede.

Waar we echter nog veel meer van zullen profiteren
in de komende periode is de economische crisis. De
impact die dit heeft op het denken in de sociale
zekerheid zal immens zijn. De bezuinigingen die op

ons af komen zijn zo groot dat de begaande paden
niet meer kunnen worden betreden. Een brede blik
op de oplossingen is noodzakelijk. Aan de slag met
de kaasschaaf en de botte bijl, het laaghangend fruit
moet worden geplukt en onze dromen in de verte
moeten worden ingevuld. Met enkele maatregelen
redden we het niet. Een heel pakket aan ingrepen en
veranderingen is nodig. En dat biedt kansen.

De bezuinigingen dwingen ons tot heldere keuzes.
Het paradigma van de sociale zekerheid is aan het
verschuiven. Van zorgen voor naar partner in zelf-
standigheid. En nog steeds is de sociale zekerheid
gericht op het verstrekken van een inkomen om
daarna de vraag te stellen: “Hoe komt u aan het
werk?” Populairder gezegd, vooral de ambtenaren
zijn hard aan het werk, de werkzoekende en de werk-
gever een stuk minder. Er is weinig draagvlak meer
voor die manier van belastinggeld uitgeven.

En de nieuwe wetgeving zal hiervoor niet het start-
punt zijn. We zitten midden in de omslag. De keuzes
die we nu al moeten maken door de bezuinigingen
helpen ons daarbij. En als we bereid zijn onze zeker-
heden overboord te gooien, kan de crisis zo maar
zorgen voor oplossingen die leiden tot een zo groot
mogelijk arbeidspotentieel door mensen richting
werk bij werkgevers te wijzen en de zorg te beperken
voor mensen die dat echt nodig hebben. Wat dacht u
van een ambitie om 60% van de huidige sociale-
zekerheidklanten over vier jaar op de markt te heb-
ben? Doet u mee?!

Yvonne Bieshaar en Sander van der Zee
Directeur respectievelijk strategisch beleidsmedewerker
Sociale Dienst Drechtsteden
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Ruim helft WW’ers aan de slag
Met re-integratie-ondersteuning vindt
meer dan de helft van het aantal WW’ers
werk. Voor niet-uitkeringsgerechtigden,
mensen met een handicap en bijstands-
gerechtigden is dit veel moeilijker te reali-
seren. Zo blijkt uit het onlangs versche-
nen Factsheets re-integratie van de RWI.

Percentages
Als gevolg van de economische crisis is het
aantal WW’ers en bijstandsgerechtigden
toegenomen. De kosten van re-integratie
zijn daardoor de laatste jaren ook aanzien-
lijk gestegen (e 3,6 miljard in 2009). Van de
mensen die in 2007 gestart zijn met een

vorm van re-integratie is ongeveer 55% bin-
nen twee jaar uitgestroomd naar werk.
Ondanks dat het voor mensen met een gro-
tere afstand tot de arbeidsmarkt, arbeids-
gehandicapten en bijstandsgerechtigden,
moeilijker is werk te vinden, zijn in die
periode van die groepen toch ook respec-
tievelijk 48,1% en 47% aan het werk
gegaan. Door de bezuinigingen zal er voor
minder mensen re-integratieondersteuning
be-schikbaar zijn. De RWI dringt aan op een
goede diagnose voor wie wel of geen re-
integratieondersteuning zal krijgen. Dit zal
de effectiviteit van de inzet van het kleinere
budget ten goede komen.

Werken naar vermogen
In december heeft de Tweede Kamer gede-
batteerd over het ontwerp voor één rege-
ling voor de onderkant van de arbeids-
markt. Kort gezegd, samenvoegen en om-
buigen van de Wwb, Wsw en Wajong.
Staatssecretaris De Krom van SZW wil de
nieuwe regeling per 1 januari 2012 invoe-
ren. 

Reactie Divosa: minder 
mensen aan het werk
Dankzij het budget voor participatie heb-
ben gemeenten veel mensen uit de bij-
stand aan werk kunnen helpen. Nu het
voornemen van het kabinet is om daar
twee derde van het budget af te halen, zul-
len veel minder mensen uit de bijstand aan
de slag kunnen, zo stelt Divosa. Ook Divosa

is voorstander van één regeling voor de
onderkant van de arbeidsmarkt, maar zo’n
regeling staat of valt wel bij de beschikbare
middelen. Voorzitter René Paas van Divosa
ziet hierdoor de volgende generaties opge-
scheept met een miljardenprobleem.

Reactie VNG: verantwoorde-
lijkheid en vrijheid
De VNG steunt de plannen voor één rege-
ling, maar wel onder een aantal voorwaar-
den. De VNG is van mening dat ze hun ver-
antwoordelijkheid willen nemen om de 
participatie te bevorderen, maar er moet
wel voldoende beleidsvrijheid en budget
zijn. De belangrijkste voorwaarde is de vrij-
heid van keuze over de in te zetten instru-
menten.

Nieuw Dutch disease

Nederland, voorheen bekend als land met
een hoog ziekteverzuim, heeft jarenlang de
bijnaam Dutch disease gedragen. Met
nieuw Dutch disease wordt gedoeld op de
explosieve groei van Wajongers. Hiermee is
de wens voor een inclusieve arbeidsmarkt,
een arbeidsmarkt waarin iedereen, ook
mensen met beperkingen duurzaam kun-
nen deelnemen, geboren.
Bundeling van lezingen over ontwikkelin-
gen in ziekteverzuim, arbeidsongeschikt-
heid en re-integratie en mogelijkheden tot
verbetering, gehouden op de studiemid-
dag Op weg naar een inclusieve arbeids-
markt, georganiseerd door het CPB.
Op weg naar een inclusieve arbeidsmarkt
Auteur: Gerda Jehoel-Gijsbers (red.)
ISBN: 9789037705461

Gezondheidsmanagement

Gezondheidsmanagement helpt bedrijven
hun inzetbaarheid, creativiteit en innovatie
te versterken. Met behulp van een Health
Balance scorecard worden nieuwe ontwikke-
lingen als ‘Het nieuwe werken’, sociale inno-
vatie, duurzaamheid en employee branding
geplaatst binnen de context van gezond-
heidsmanagement. 
Gezondheidsmanagement: strategie en 
rendement
Auteur: Maarten Jan Stam
Uitgever: Gezond in bedrijf
ISBN: 9075993073
f 24, 95 (excl. btw)

Opzet en werking 
risicobeheersing
De budgetoverschrijding van de re-integra-
tie werklozen door UWV is aanleiding
geweest voor een onderzoek naar de opzet
en werking van risicobeheersing. Tevens is
onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken
van deze overschrijding. De bevindingen
zijn samengevat in een rapport. Het rap-
port levert een bijdrage aan het advies van
de Commissie Interne Sturing UWV.
Risicobeheersing en re-integratiebudgetten
UWV
ISBN: 9789050792370
www.iwiweb.nl

VERSCHENEN
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AGENDA
SZW Gemeenteloket vernieuwd
Sinds half december is een geheel ver-
nieuwde versie van het Gemeenteloket
van SZW gelanceerd. Het Gemeente-
loket informeert en ondersteunt ge-
meenteambtenaren met de lokale uit-
voering van wetten en regels die
afkomstig zijn van het ministerie van

SZW. Op de homepage zijn de onder-
werpen onderverdeeld in twee cate-
gorieën, te weten ‘Werk en inkomen’
en ‘Financieel’. Met twee muisklikken
is de belangrijkste dossierinformatie
vanaf de homepage te benaderen.
www.gemeenteloket.minszw.nl

Actieplan voor jeugd succesvol 
Begin 2009 heeft het kabinet e 250 mil-
joen gestoken in het Actieplan Jeugd-
werkloosheid. Het doel van dit plan was
te voorkomen dat grote groepen jonge-
ren langdurig aan de kant zouden komen
te staan. Uit nieuwe cijfers van de dertig
arbeidsmarktregio’s blijkt dat tussen sep-

tember 2009 en september 2010 100.000
jongeren een baan, stage of leerwerkplek
hebben gevonden. “Het heeft geholpen.
Er is veel werk verzet, maar het niveau
van voor de crisis hebben we nog niet
bereikt”, aldus staatssecretaris Paul de
Krom.

Congres Gezondheids- 
management 
Om optimaal te profiteren van gezondheids-
management is het essentieel de juiste
strategie te kiezen die past bij uw organisa-
tie en organisatiedoelstellingen. Op het
congres worden de vier strategieën
besproken en wordt u geholpen met de
juiste route naar het grootste rendement
door Maarten Jan Stam, auteur van het
boek Gezondheidsmanagement - strategie
en rendement.
donderdag 10 maart 2011
f 795 excl. btw
Breukelen: Hotel Breukelen
info: 035-6780321
www.rpms.nl

Supported employment
in actie
De Nederlandse Vereniging voor Support,
Elan Training en Fontys OSO organiseren
een seminar over nieuwe ontwikkelingen
op het terrein van beroep, opleidingen,
methodieken, registratie en EUSE-informa-
tie. Het seminar biedt o.a. vijf workshops:
Beroep Jobcoach en Employment Support
Worker (Nico Pijnacker Hordijk); Portfolio
en LDC-technieken (Ivo Bakker en Carel van
Nahuis/Paul van Os); Opleidingen Fontys
OSO en Elan Training (Harrie van den Brand
en Frans Griffioen); EUSE Toolkit (Chiel
Kamp); Competentieprofiel jobcoach NVS/
EUSE (Astrid Haccou)
2 februari 2011
Tilburg
www.nvsupport.nl

MBTI
Myers Briggs Type Indicator volgens Jung,
ontwikkel uw ‘personal branding’ als pro-
fessional. Leer uzelf beter kennen met de
Myers-Briggs type-indicator en krijg inzicht
in persoonlijkheidstypologieën volgens
Jung.
dinsdag 15 en 22 maart 2011
f 875
Amersfoort
info: 020-4097000
e-mail info@nspoh.nl
www.nspoh.nl

Wajongwijzer.nl
Wajongwijzer.nl biedt werkgevers
concrete informatie om een Wajonger
met succes in dienst te nemen en te
houden. De Wajongwijzer is tot stand
gekomen uit een samenwerking van
de RWI, CrossOver en UWV met als
doel werkgevers in staat te stellen
Wajongers aan te nemen.
De Wajongwijzer laat werkgevers zien
dat werken met Wajongers juist kansen

biedt. Motivatie en inzet van wajongers
zijn doorgaans hoog. Daarnaast zijn er
voor werkgevers financiële tegemoetko-
mingen en andere noodzakelijke voor-
zieningen voor handen zoals bijvoor-
beeld een no-riskpolis. Verder zijn in de
Wajong-wijzer concrete tips opgeno-
men om draagvlak te creëren bij colle-
ga’s om een Wajonger in dienst te
nemen (www.wajongwijzer.nl).

5Nieuws
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Arbeidsmarkt

Het lichte herstel van de arbeidsmarkt
houdt nog steeds aan. Het aantal werklo-
zen daalt nauwelijks en er is een licht her-
stel in de groei van het aantal banen. Opval-
lend is de toename van de dynamiek op de
arbeidsmarkt. Het aantal vervulde vacatu-
res is dit jaar hoger dan vorig jaar.

Uitzendmarkt groeit 

In de laatste twee maanden van 2010 was
een forse stijging te zien in het aantal
gewerkte uren door uitzendkrachten. Ten
opzichte van de laatste twee maanden van
2009 is er sprake van een verhoging van
12%. Dee sectoren industrie en techniek
noteerden de hoogste stijging (20-30%).

1,7 miljoen arbeids-
gehandicapten
In de laatste twee maanden van 2010 was
een forse stijging te zien in het aantal
gewerkte uren door uitzendkrachten. Ten
opzichte van de laatste twee maanden van
2009 is er sprake van een verhoging van
12%. Dee sectoren industrie en techniek
noteerden de hoogste stijging (20-30%).

STATISTIEK

2011: daling werkloosheid 
Een analyse van UWV laat zien dat het
aantal werklozen in 2011 met 2% zal
afnemen. De daling wordt voorname-
lijk ingezet door een toegenomen
vraag naar personeel in de zorgsector.
De bouwsector zal niet verder krimpen
en mogelijk in 2012 weer gaan groei-
en. Bij de overheid en de financiële sec-

Voortbestaan UWV onzeker
Na de extreme budgetoverschrijdingen
door UWV vorig jaar heeft het ministe-
rie van SZW destijds een externe com-
missie aangesteld met de opdracht
UWV door te lichten. Deze commissie is
in december met haar rapport geko-
men. De commissie concludeerde onder
meer dat er sprake is van te weinig stu-
ring in de uitvoering en slechte commu-

nicatie met het ministerie van SZW.
Ook vroeg de commissie zich af of UWV
over voldoende competenties beschikt
om haar taken goed uit te voeren. UWV
wordt deze kabinetsperiode gekort met
ruim g 1 miljard. Voortbestaan van
UWV zal hierdoor alleen mogelijk zijn
als een groot aantal taken wordt afge-
stoten.

Besparingen door geïntegreerde
arbocuratieve zorg
Intensieve samenwerking tussen arbo-
zorg, curatieve zorg en werkgevers leidt
tot korter ziekteverzuim, minder arbeids-
ongeschiktheid en een verhoging van de
arbeidsparticipatie en kan zodoende een
besparing van e 0,5 miljard per jaar ople-
veren, stelt Han Anema, hoogleraar socia-
le geneeskunde en bijzonder hoogleraar
Academisering van de Verzekeringsge-
neeskunde vanwege UWV, in zijn oratie
op 13 december jongstleden.

Arbeidsparticipatie als 
behandeldoel
Verder stelt de hoogleraar dat door het
opheffen van de financiële scheiding van
arbo- en curatieve zorg, de geïntegreerde
arbocuratieve zorg voor vergoeding door
zorgverzekeraars in aanmerking komt.
Daarnaast moet arbeidsparticipatie als

behandeldoel onderdeel gaan uitmaken
van de artseneed en -opleiding en moeten
werkgevers passend werk aanbieden aan
zieke werknemers. 
Duurzame re-integratie wordt hierdoor
versneld. Uit een onderzoek met langdu-
rig arbeidsongeschikte werknemers met
rugklachten is gebleken dat de geïnte-
greerde arbocuratieve zorg een besparing
van bijna e 7.000 per werknemer in de
kosten van verzuim- en arbeidsonge-
schiktheidsuitkeringen opleverde. Iedere
geïnvesteerde euro in de behandeling
leverde e 26 op. Rugklachten kosten
Nederland e 3,5 miljard per jaar, voor
bijna 90% door verzuim- en arbeidsonge-
schiktheidskosten. Als deze geïntegreer-
de zorg in heel Nederland wordt toege-
past, betekent dit een besparing van
ongeveer een e 0,5 miljard per jaar.

tor zal de vraag naar personeel niet
snel toenemen. Ouderen, laagge-
schoolden en langdurig werklozen zul-
len het minst profiteren van de aange-
trokken arbeidsmarkt. Het is nog wel
veel te vroeg om te spreken van een
krapte op de arbeidsmarkt; dat zal niet
eerder zijn dan 2012 of 2013.
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WISSELING VAN
DE WACHT

Sinds 1 december 2010 is het bestuur van
Boaborea uitgebreid met de drie volgende
leden. Saskia van Opijnen, algemeen direc-
teur Achmea Vitale, is bestuurslid Boaborea
sectorbestuur B2B; Ruud van den Broek,
directeur FourstaR Nederland BV en Hans
van Grieken, directeur Werkpad BV zijn
bestuurslid Boaborea sectorbestuur B2G.

Na acht jaar voorzitterschap van de Lande-
lijke Cliëntenraad heeft Jan Laurier het
stokje overgedragen aan Gerrit van der
Meer. Laurier heeft de Landelijke Cliënten-
raad op de kaart gezet. Onder zijn voorzit-
terschap is er onder andere de arbeidsadvi-
seur gekomen en is het mogelijk geworden
een Individuele Re-integratie Overeen-
komst (IRO) aan te gaan. Daarnaast heeft
hij gezorgd voor meer aandacht voor cliën-
tenperspectief in de sociale zekerheid. Van
der Meer is oud-wethouder Volkshuisves-
ting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Ver-
keer en Vervoer van de gemeente Teylin-
gen, Van 1998-2005 was hij PvdA-gemeen-
teraadslid van Sassenheim (vice-voorzitter
van de raad en voorzitter van de Commissie
Welzijn). 

Vanaf 1 januari 2011 heeft het ministerie
van SZW de verantwoordelijkheid van 
de website interventiesnaarwerk.nl over-
gedragen aan Divosa. De website is op-
gezet om meer inzicht te krijgen in de
effectiviteit van re-integratie. Het beheer
van de site ligt in het veld, waar het vol-
gens het ministerie ook thuishoort. Divosa
zal doorgaan met het verzamelen van
goed onderbouwde praktijken en de site
onderbrengen in een breed programma
gericht op de professionalisering van klant-
managers en werkcoaches. De site zal in
het voorjaar worden omgezet naar een
nieuwe en verbeterde omgeving, met
meer zoek- en selectiemogelijkheden. Om
de relatie met publieke en private partijen
te waarborgen zal de huidige stuurgroep
aanblijven.

Heeft u ook nog een interessante functie-
wisseling te melden? Stuur dan een e-mail
naar de redactie (zie colofon) met vermel-
ding van de oude en de nieuwe werkkring,
de oude en nieuwe functie, en de datum
van overgang.

Passende arbeid: stopzetting
loon onterecht
Een werknemer is van 6 januari tot 6 juli
2009 in dienst geweest bij een schoon-
maakbedrijf als medewerker reiniging
desinfectie. Op 15 mei 2009 is hij niet op
het werk verschenen en heeft zich op 19
mei 2009 ziek gemeld. De werkgever
heeft geweigerd om zijn loon door te
betalen over de periode 15 mei-6 juli
2009, omdat de werknemer geen aange-
past werk heeft verricht en zich op diver-
se momenten niet zou hebben ziek- of
afgemeld. De werknemer spant een pro-
cedure aan bij de kantonrechter en hij
voert aan dat de bedrijfsarts op 25 mei
2009 had geoordeeld dat hij in principe
geschikt was tot het verrichten van de
eigen werkzaamheden, maar extreem
zwaar werk achterwege moest laten
gezien zijn fysieke toestand. De werkgever
concludeerde vervolgens dat de werkne-
mer arbeidsgeschikt was en dat hij geen
recht heeft op doorbetaling van zijn loon.
Een second opinion van UWV gaf ook aan
dat de werknemer niet in staat was de
eigen werkzaamheden te verrichten.
Op 15 juni 2009 heeft de werkgever de
werknemer een brief gestuurd waarin
hem wordt meegedeeld dat hij vanaf 15
mei 2009 ongeoorloofd afwezig was. Op
16 juni 2009 vindt een gesprek plaats
waarin de werkgever heeft aangegeven

dat de werknemer wel in staat is om 
aangepast arbeid, te weten het moppen
van vloeren, te verrichten. De werknemer
heeft dit geprobeerd, maar moest er weer
mee stoppen, omdat hij teveel last had van
zijn arm. Uit een gesprek met de bedrijfs-
arts op 22 juni 2009 is gebleken dat het
moppen van vloeren inderdaad te zwaar
was. Bij brief van 29 juni 2009 heeft de
werkgever nogmaals een brief gestuurd
dat de werknemer na 22 juni 2009 niet
meer op het werk is verschenen voor het
verrichten van aangepaste werkzaamhe-
den. Hij kreeg hiervoor een officiële waar-
schuwing. De werkgever heeft vervolgens
het loon stopgezet vanwege het weige-
ren van passende werkzaamheden zonder
deugdelijke grond. 

Oordeel
De kantonrechter oordeelt dat de werk-
nemer recht heeft op loon nu hij in zijn
recht stond de werkzaamheden te weige-
ren waarvoor hij niet in staat werd geacht.
De werkgever had niet voldoende onder-
bouwd dat er andere passende werk-
zaamheden beschikbaar waren. De werk-
gever moest het loon van de werknemer
doorbetalen. 
Kantonrechter Den Bosch 15 juli 2010, 
Jurisprudentie Arbeidsrecht 2010 nr. 240

Nieuws



2011 wordt het jaar van de voorbereiding van de
Wet Werken naar Vermogen. Althans, als het aan
het kabinet Rutte-Verhagen ligt. In het regeerak-
koord werd al aangekondigd dat er verschillende
wetten (WWB, WIJ, Wajong en WSW) samenge-
voegd gaan worden in één regeling voor de onder-
kant van de arbeidsmarkt. Vooralsnog lijkt de bena-
ming van die regeling de Wet Werken naar Vermo-
gen te worden. Maar dat is nog geen zekerheid,
voorlopig zullen we het beschouwen als werktitel.
De benaming van de nieuwe wet is niet de enige
onzekerheid. Want inhoudelijk is er op het
moment van schrijven (eind december 2010) nog
weinig houvast. Op verzoek van de Tweede Kamer
heeft staatssecretaris Paul de Krom, de eerstverant-
woordelijke bewindspersoon, aangegeven dat de
nieuwe wet ingaat op 1 januari 2012. Bij het minis-
terie van SZW is een projectdirectie ingesteld ter
voorbereiding van de wet. In januari zal een hoofd-
lijnennotitie verschijnen. Dan zullen de contouren
van de nieuwe regeling zich verder aftekenen. De
nieuwe wet zal veel moeten regelen. Wat mij
betreft horen de volgende zaken daarbij.

Naar 30 arbeidsmarktregio’s
Gemeenten hebben al voor het regeerakkoord te
kennen gegeven de Wajong uit te willen voeren. Zij
verwachten dat effectiever te doen dan UWV. In die
zin zal het wetsinitiatief hen positief stemmen. Min-
der gelukkig zijn ze met het tempo: 1 januari 2013
wordt breed gezien als de eerst haalbare realistische

invoeringsdatum. Ronduit ongelukkig zijn gemeen-
ten met de bezuinigingen op de re-integratie- en par-
ticipatiebudgetten. De nieuwe wet zal ongetwijfeld
extra kortingen met zich meebrengen.
Willen gemeenten een goede invulling geven aan
de door hen geambieerde brede verantwoordelijk-
heid, dan lijkt verdere opschaling in de uitvoering
onvermijdelijk. Het niveau van 100 werkpleinen is
al gemeengoed geworden, maar een ontwikkeling
naar 30 beleids- en uitvoeringsregio’s is gewenst.
Gemeenten lijken hiertoe in toenemende mate
bereid. Op een kleiner schaalniveau is een zinvol en
effectief arbeidsmarktbeleid niet mogelijk.

Werkgevers
Deze opschaling is des te meer noodzakelijk om
sociale partners, en met name werkgevers, beter te
betrekken bij het arbeidsmarktbeleid, ook dat aan
de onderkant daarvan. Het leggen van de verbin-
ding tussen gemeenten en werkgevers is van cruci-
aal belang voor de uitvoering van de sociale zeker-
heid. Het biedt vooral de mogelijkheid een relatie te
leggen tussen regionaal mobiliteitsbeleid en lokaal
participatiebeleid.
Het betrekken van werkgevers bij het arbeids-
marktbeleid en inspelen op hun vraag naar arbeid
op korte en langere termijn is een noodzakelijke
basis onder elke regeling aan de onderkant van de
arbeidsmarkt. Maar daarbij moeten gemeenten niet
veronachtzamen dat juist aan de onderkant van de
onderkant, waar vaak een opeenstapeling van pro-

Op weg naar de
Wet Werken naar
Vermogen
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blematieken speelt, veel klanten juist een aanbod-
gerichte benadering nodig hebben, rekening hou-
dend met de persoon. Daarbij moeten veel meer
dan nu combinaties worden gemaakt tussen werk,
zorg en onderwijs. Arrangementen waarbij ver-
schillende financieringsbronnen worden ver-
knoopt.

Soepele loonwaardebepaling
Loonwaarde en loonwaardemeting worden centrale
elementen van een nieuwe wet voor de onderkant
van de arbeidsmarkt. Er zal een model ontstaan waar-
bij de aanpak en de in te zetten interventies zijn gere-
lateerd aan de loonwaarde die een individu kan reali-
seren. Als die nihil tot zeer gering is, zal arbeidsmati-
ge dagbesteding aan de orde zijn. Bij een iets grotere
loonwaarde kan de Sociale Werkvoorziening wor-
den ingezet. Nog wat hoger op de loonwaardeladder
komt een baan bij een reguliere werkgever in beeld,
echter met een compensatie voor de werkgever voor
de ontbrekende verdiencapaciteit (loondispensatie)
en met adequate begeleiding van de gere-integreerde
werknemers en waar nodig ook van zijn arbeidsom-
geving. Kan een potentiële werknemer een loon-
waarde van 100% realiseren, dan zou hij of zij zonder
inzet van verdere instrumenten aan het werk moe-
ten kunnen. 
Loonwaarde moet onafhankelijk worden gemeten.
Gewaakt moet worden voor te veel ingewikkeld-
heid. De loonwaarde zal voorts van tijd tot tijd
opnieuw moeten worden vastgesteld. Tenslotte
mag loonwaarde niet tot een volstrekt absoluut
gegeven verworden, dat met wiskundige nauwkeu-
righeid tot achter de komma wordt vastgesteld. Om
een potentiële werknemer daadwerkelijk aan de
slag te krijgen bij een werkgever, zal ook een zekere
mate van onderhandelen en ‘dealen’ tussen (zij het
publieke of private) bemiddelaar en werkgever
nodig zijn. 

Geïntegreerde diagnosestelling
Indiceren, diagnose stellen, screenen: hoe het ook
wordt benoemd, dit is een functie die van levensbe-
lang is voor de werking van welk stelsel dan ook. En

opvallend genoeg is het, met name bij gemeenten,
nog steeds een zwak punt. Naast de indicatiestel-
ling in de sociale zekerheid (als claimbeoordeling
en als basis voor inzet re-integratie- of participatie-
middelen en interventies) is een geïntegreerde
aanpak met zorg, onderwijs en arbeidsmarktkan-
sen noodzakelijk. Kortom, een goede diagnose en
analyse van iemands kansen zijn nodig, mogelijk-
heden en belemmeringen in termen van persoon-
lijke (on)mogelijkheden, gezondheid en werkver-
mogen, loonwaarde, arbeidsmarktkansen en
mogelijkheden voor onderwijs (jongeren!) en
scholing. Het lijkt mij een logische stap om de
divisie Sociaal-Medische Zaken van UWV om te
vormen naar een facilitair bedrijf die deze indice-
ring gaat uitvoeren, ook voor gemeenten. Daarbij
is samenwerking met de indiceerder voor de zorg
(AWBZ) CIZ raadzaam.

De ontwikkeling van de arbeidsmarkt
Hoe er ook aan de uitvoeringsstructuur wordt
gesleuteld, de ontwikkeling van vraag en aanbod op
de arbeidsmarkt zal grotere invloed hebben dan
beleids- en stelselwijzigingen. Het perspectief van
een krappe arbeidsmarkt, zoals de commissie Bak-
ker schetste, geldt nog steeds. Uit sectorprognoses
voor de periode 2010-2014 van SEOR, gemaakt in
opdracht van UWV, blijkt een sterk herstel van de
werkgelegenheid en van de vacaturemarkt. Het
aantal nieuwe vacatures zal snel weer het peil van
de hoogconjunctuur van enkele jaren terug berei-
ken. De werkgelegenheid zal vooral groeien in de
sectoren die te lijden hadden onder de crisis, zoals
de industrie. De zorg geeft een meer trendmatige
groei te zien. 
Meer werkgelegenheid en meer vacatures beteke-
nen niet automatisch dat iedereen aan de onderkant
van de arbeidsmarkt aan de slag komt. Het zal straks
de kunst zijn van beleid en uitvoering om dit wel te
bewerkstelligen.

Peter van Eekert
Zelfstandig adviseur en publicist
Lid van de redactie van Aan de slag
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De onderkant van de arbeidsmarkt staat volop in de schijnwerpers. Allereerst, omdat er steeds

meer evidentie is voor het feit dat non-participatie aanzienlijk hogere kosten met zich mee brengt

dan participatie. Maar ook, omdat de uitsluiting van mensen met beperkingen uit de arbeidsmarkt

niet meer toelaatbaar wordt gevonden. De UN-conventie met betrekking tot de rechten van men-

sen met een beperking (2008) en het Lissabon-verdrag van de EU (2007) verplichten de nationale

overheden om een gelijkwaardige arbeidspositie te creëren voor mensen met en zonder beper-

kingen. Een derde reden is de noodzaak voor groeiende arbeidsparticipatie van iedereen, een

noodzaak die ontstaan is door de vergrijzing en ontgroening. Vandaar dan ook dat in recente

beleidsdiscussies en in het regeerakkoord wordt aangegeven dat meer inspanningen nodig zijn

om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt toe te leiden naar de arbeidsmarkt. 

Door Frans Nijhuis en 
Roeland van Geuns

Een van de maatregelen is het ineen-
voegen van verschillende regelingen
aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
Voorgesteld wordt in het regeerak-
koord om de Wajong, de WIJ en de
Bijstand in een nieuwe regeling te voe-
gen. Onduidelijk blijft nog op welke
wijze de noodzakelijke ondersteuning
die nodig kan zijn om mensen aan de
onderkant van de arbeidsmarkt toe te
leiden naar werk, inhoud gaat krijgen.
Onduidelijk is echter ook vaak nog 
het antwoord op de vraag waarover we
eigenlijk spreken wanneer wij praten
over de onderkant van de arbeids-
markt, waarom wordt arbeidsdeelna-
me voor deze doelgroep vooral belem-
merd en wat zou je moeten doen om
deze groep zo goed mogelijk naar de
arbeidsmarkt toe te leiden. Het lijkt 
er op dat in de nieuwe regelingen bij
het bevorderen van de arbeidspartici-
patie de bal vooral gelegd wordt bij de
uitkeringsgerechtigde zelf. Onvol-
doende wordt daarbij gerealiseerd dat
het initiatief leggen bij die uitkerings-
gerechtigde voorbijgaat aan het feit dat
de huidige arbeidsmarkt niet in staat
(en/of bereid?) is om deze groep een
geschikte functie te bieden.
In dit artikel zullen we ingaan op de
volgende vragen: waaruit bestaat de
onderkant van de arbeidsmarkt, waar-
om is arbeidsparticipatie voor deze
groep steeds moeilijker geworden en

wat betekent nieuw beleid voor de
participatiemogelijkheden van deze
groep?

Wie behoort tot die 
onderkant?
Een antwoord op deze vraag begint met
een beoordeling van de kenmerken van
deze groepen. Feitelijk geeft dat inzicht
in de vraag waarom mensen tot de
onderkant gerekend moeten worden.
Hoewel er geen standaarddefinitie is, is

er vermoedelijk wel brede overeen-
stemming over het feit dat het gaat om
mensen die met (ernstige) beperkingen
te maken hebben, die relevant zijn voor
het verrichten van arbeid. Dat kunnen
aangeboren beperkingen zijn, maar ook
beperkingen die zich in de loop van de
tijd ontwikkeld hebben, bijvoorbeeld
gedurende een periode van langdurige
werkloosheid of als gevolg van een
ziekte.

Overheidsbeleid
Het overheidsbeleid in Nederland heeft
zich tot het begin van dit millennium
gericht op het verzorgen van een uitke-
ring aan mensen met zo’n beperking of
op het verschaffen van werk in het kader
van de door de overheid gefinancierde
Sociale Werkvoorziening. In tegenstel-

ling met het beleid in bijvoorbeeld de
Angelsaksische landen om mensen met
ernstige functionele beperkingen zoveel
mogelijk regulier, bij gewone werkge-
vers, te plaatsen, werd in Nederland een
uitzonderingspositie gecreëerd voor
mensen met ernstige beperkingen. Doel
was vooral mensen te beschermen tegen
de zwaardere eisen vanuit de (reguliere)
werksituatie en hen te beschermen tegen
armoede. Tegelijkertijd leidde dit beleid
ertoe dat mensen met een functionele

beperking uitgestoten werden uit de
reguliere arbeidsmarkt en mede daardoor
niet als (‘normale’) medeburgers gezien
werden. De verantwoordelijkheid voor
problemen die kunnen ontstaan door
diversiteit, zoals het hebben van een be-
perking, wordt hierdoor op de schouders
van de overheid gelegd en niet gevoeld
als een algemeen maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid, als een normale
functie van een beschaafde samenleving. 

Omvang van de onderkant
Als wij de omvang van deze groep wil-
len bepalen, moeten we dus uitgaan van
die mensen die om te kunnen partici-
peren op de arbeidsmarkt, blijvende of
tijdelijke ondersteuning nodig hebben.
Hiervoor bestaat in Nederland geen
registratiesysteem. We kunnen de

Mensen met functionele beperking 
uitgesloten van arbeidsmarkt

THEMA Onderkant arbeidsmarkt
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omvang van deze groep dus hooguit
schatten. Een benadering daarvoor is 
te kijken naar de wetgeving die gericht
is op de onderkant van de arbeids-
markt: de Wajong, de SW, de Wij en
de Bijstandswet. Met betrekking tot 
de Wajong weten we dat er op dit
moment bijna 200.000 Wajong-
gerechtigden zijn, het overgrote deel
daarvan kan als onderkant arbeidsmarkt
worden beschouwd. Dan zijn er
100.000 werknemers die, op basis van
een indicatie, via de Sociale Werkvoor-
ziening, intern of extern, op een
beschutte werkplek werken of via bege-
leid werken aan de slag zijn. Er zijn
daarenboven ook nog 30.000 mensen
die wel een SW-indicatie hebben, maar
op een wachtlijst voor de SW staan.
In totaal zijn er ruim 300.000 mensen
die een uitkering hebben in het kader
van de Bijstand of in het kader van de
WIJ-regeling. Het overgrote deel van
deze mensen werkt niet en behoort tot
de onderkant van de arbeidsmarkt.
In totaal beslaat de onderkant van de
arbeidsmarkt dus minimaal ruim
600.000 mensen. Naast deze ruim

600.000 kent Nederland ook nog een
grote groep ‘nuggers’, de niet-uitke-
ringsgerechtigden. Een deel daarvan
krijgt bijvoorbeeld geen uitkering krij-
gen vanwege de partner- en middelen-
toets in de Bijstand. Bekend is dat een
aanzienlijk deel van deze groep zich ook
bevindt aan de onderkant van de
arbeidsmarkt. En ten slotte zijn er zo’n
150.000 mensen met een WAO- of
WIA-uitkering die gedeeltelijk arbeids-
geschikt zijn en niet werken. Ook een
groot deel van deze groep behoort tot
de onderkant van de arbeidsmarkt.

Een inclusieve arbeidsmarkt?
Een voorwaarde voor de vergroting van
de arbeidsparticipatie aan de onderkant
van de arbeidsmarkt is dat er voldoende
geschikte functies beschikbaar zijn. Er
een arbeidsmarkt gerealiseerd wordt die
openstaat voor mensen met beperkin-
gen en een (blijvende) ondersteunings-
behoefte. De huidige praktijk laat zien
dat dat een aanzienlijk probleem is. Er
zijn minimaal drie redenen waarom
geschikte functies aan de onderkant van
de arbeidsmarkt geminimaliseerd zijn.

Naar aanleiding van dit artikel heeft

tussen redacteur Hans van Iersel en

auteur Frans Nijhuis een interessante

discussie plaatsgevonden, die wij u

niet willen onthouden. Het begon met

een opmerking van redacteur Fedor

Klootwijk.

Fedor Klootwijk schreef

Dag allen,

Een prima geschreven en informatief stuk.

Twee opmerkingen:

De vraag die in de paragraaf ‘Ineenschui-

ving regelingen een goede zaak?’ aan de

orde komt, wordt wel heel impliciet

beantwoord. Het zou goed zijn als de

vraag met een duidelijke stellingname,

eventueel gekoppeld aan voorwaarden,

zou worden beantwoord.

Het lijkt me goed de essentie van de

nieuwe regeling in enkele bullets in een

kader te plaatsen.

Groet

Fedor

Hans van Iersel schreef

Beste mensen,

Ik sluit me grotendeels aan bij de opbou-

wende kritiek van Fedor. Grotendeels,

want ik heb nog wel een paar kantteke-

ningen.

In de eerste alinea worden drie redenen

gegeven waarom de onderkant van de

arbeidsmarkt in de schijnwerpers staat.

Deze worden slechts beperkt uitgewerkt.

Want onder hogere kosten worden niet

alleen uitkeringsgelden begrepen, maar

ook medische kosten, sociale voorzienin-

gen, armoedebeleid maar ook versla-

vingszorg en GGZ. Ik snap wel dat het

artikel niet over Social Return of Invest-

ment gaat, maar toch.
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Uitstoot van simpel werk
Op de eerste plaats hebben ontwikke-
lingen in de arbeidsmarkt geleid tot een
uitstoot van simpel werk. In veel
arbeidsorganisaties zijn functies in
elkaar geschoven. Daarbij zijn afzonder-
lijke voorbereidende, uitvoerende en
controlerende taken in één functie ver-
enigd: taken die voorheen deel uit-
maakten van verschillende meer com-
plexe én meer elementaire functies.
Arbeid werd in de afgelopen decennia
veelal georganiseerd rond homogene
teams, waarbij medewerkers uitwissel-
baar moeten zijn en dus over allround
vaardigheden moeten beschikken.
Deze ontwikkeling is ondersteund door
de sociotechniek, maar ook vanuit de
arbeidspsychologie. Dit vanuit de
overtuiging dat voor het merendeel
van de werknemers een meervoudige
taak tot een groter werkplezier en
meer welzijn in de arbeid zal leiden.
Deelname aan het moderne arbeids-
proces stelt dan ook steeds hogere
eisen aan cognitief en sociaal functio-
neren. Het streven naar kwalitatief
goede functies waarin mensen zich

optimaal kunnen ontplooien en die
het welzijn in de arbeid vergroten,
heeft er toe geleid dat veel eenvoudige
functies verdwenen zijn. 

Automatisering en outsourcing
Op de tweede plaats heeft de automati-
sering en het outsourcen van veel pro-
ductiewerkzaamheden de vernietiging
van reguliere banen aan de onderkant
van de arbeidsmarkt verder versterkt. 
Beide ontwikkelingen hebben erin gere-
sulteerd dat er een veelheid van functies
aan de onderkant van de arbeidsmarkt
verloren is gegaan. Daarmee is er geleide-
lijk aan een arbeidsmarkt ontstaan waar
mensen met een beperking slechts in
beperkte mate toegang hebben. Boven-
dien is er een sterke nadruk gelegd op
stijgende productiviteit, waardoor func-
ties die vroeger in feite voor iedereen
openstonden, zoals schoonmaakfunc-
ties, nu door velen niet meer kunnen
worden uitgevoerd. De functie-eisen
zoals snelheid, machinegebruik, de grote
hoeveelheid schoonmaakmiddelen en
dergelijke, zijn dermate aangescherpt dat
deze functies voor veel mensen onbe-
reikbaar zijn geworden. Daarmee is ook
de basis gevormd voor de uitstoot van
mensen uit het arbeidsproces wat verder
bevorderd is door een sociale wetgeving
die voorkomt dat er een sociaal probleem
ontstaat.

Ontwikkeling kenniseconomie
Op de derde plaats heeft de ontwikke-
ling van de kenniseconomie geleid tot
een vergroting van het probleem van de
lage arbeidsparticipatie. Bij het bena-
drukken van de kenniseconomie wordt
veelal vergeten dat een deel van de
samenleving niet mee kan met deze ont-
wikkelingen en aangewezen is op ele-
mentaire banen aan de onderkant van de
arbeidsmarkt. Daardoor dreigt de kennis-
economie een exclusieve aangelegenheid
te worden voor goed opgeleide burgers
en te leiden tot een samenleving waarin
een deel van de bevolking niet meer de
kans krijgt om volwaardig te participe-
ren. De eenzijdige nadruk op het verster-
ken van de kenniseconomie draagt niet

De tweede reden lijkt vanuit Europa te

komen, terwijl we volgens mij zelf als

Nederland een intrinsiek beschaafd land

zijn. We hadden hier toch eerder een kin-

derwetje van Van Houten dan Portugal?

Over de inclusieve arbeidsmarkt:

Bij de voorwaarde van geschikte functies

wordt uitsluitend ingegaan op die func-

ties die verdwijnen. Soms leek het wel

een oud PvdA-programma (ik ben zelf lid

hoor), maar er zijn ook bewegingen

waardoor er meer (ook andere) functies

aan de onderkant van de arbeidsmarkt

aan het ontstaan zijn, zoals in de schoon-

maak en de beveiliging. Dat mis ik (maar

ik ben dan ook een aartsoptimist).

Ten slotte wordt in de voorlaatste alinea

gesteld dat het participatiebelang moet

prevaleren, en dat het tot forse bespa-

ringen kan leiden. Ik had dan graag weer

een verwijzing gezien naar de eerste ali-

nea waarin drie redenen worden

genoemd waarom de onderkant van de

arbeidsmarkt in de schijnwerpers staat

en dat we zelf een fatsoenlijke bescha-

ving zijn. 

Maar verder, een relevant, toegankelijk

geschreven stuk in het juiste tijdsge-

wricht.

Hans van Iersel

Reactie Frans Nijhuis

Dag Hans,

Ik verbaas mij over het vertrouwen in

onze samenleving. Was het maar een

oud PvdA-programma dan had Neder-

land niet achteraan gelopen bij het Inclu-

sief zijn. Juist de welvaartsstaat heeft er

toe bij gedragen dat wij meer een exclu-

sief land zijn dan het merendeel van de

andere landen. Hierbij mijn commentaar.

Een recente Engelse reviewstudie laat

zien dat de kosten van non-participatie

THEMA Onderkant arbeidsmarkt
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aanmerkelijk hoger zijn dan de inspan-

ningen om mensen te laten participeren.

Dit rapport geschreven voor de Labour-

regering is integraal overgenomen door

de conservatieven.

Wat is beschaafdheid? Betekent

beschaafdheid dat je mensen met een

uitkering uitsluit van arbeid of dat je

mensen laat participeren naar vermogen.

Nederland heeft nog steeds niet de UN

Conventie voor participatie van mensen

met beperkingen ondertekend, terwijl

deze al wel rechtsgeldig is, omdat vol-

doende andere landen die wel onderte-

kend hebben. Nederland is met verre

koploper in het aantal mensen dat werk-

zaam is in exclusiviteit in een sociale

werkvoorziening.

Blij dat je niet bijhoudt hoe de samenle-

ving verandert. Het SCP concludeerde

dat eenvoudige banen voor mannen

afgenomen zijn, maar dat dit verdiscon-

teerd wordt door banen voor vrouwen.

Daarbij duidt het SCP vooral op schoon-

maakfuncties. Alleen de schoonmaak-

functies van 2010 zijn niet meer de

schoonmaakfuncties van vroeger. Boven-

dien zijn maar weinig SW-medewerkers

in staat om het gevraagde tempo in de

schoonmaak te realiseren. Verschillende

mensen kunnen vanwege hun beperkte

intellectuele capaciteiten niet omgaan

met de keuze van verschillende schoon-

maakmiddelen en machines. Het woord

schoonmaak is hetzelfde gebleven, maar

de praktijk wijst uit dat de functie aan-

zienlijk zwaarder is geworden. De valkuil

waarin het SCP stapt, geldt dus ook voor

deze beoordelaar.

Als ik kijk naar de inspanningen die ver-

richt worden om een inclusieve samenle-

ving te realiseren waag ik te betwijfelen

of wij niet onze ogen sluiten voor de

echte onderkant van de arbeidsmarkt.

met vriendelijke groet

Frans Nijhuis

bij aan het vergroten van de participatie
van alle burgers van Nederland. Althans
niet van diegenen die beperkt zijn in hun
functioneren ten gevolge van verschillen
in mogelijkheden door bijvoorbeeld aan-
leg, ziekte of handicap.

Problemen in de toeleiding
Veel mensen aan de onderkant van de
arbeidsmarkt kennen een meervoudige
problematiek. Er is vaak niet alleen spra-
ke van een combinatie van werkloos-
heid, gezondheidsbeperkingen, mantel-
zorg en een schuldenlast, maar ook zijn
er secundaire beperkingen. Secundaire
beperkingen zijn niet direct causaal
gerelateerd aan de beperking, maar kun-
nen daar wel mee samenhangen. Daar-
mee staan ze in ieder geval het vergro-
ten van de arbeidsparticipatie in de weg.
Denk daarbij aan de persoon met beper-
kingen die zich handelingsonbekwaam
voelt vanwege eerdere faalervaringen,
een negatief zelfbeeld heeft, geremd
wordt door een overbeschermende
omgeving of zijn aandoening niet geac-
cepteerd of verwerkt heeft. Het gaat om
de psychische impact van de bestaande
problemen die een verder handelen
belemmeren. 
Re-integratiebegeleiding gaat veelal uit
van de zelfregie en empowerment van
de cliënt, terwijl deze cliënten vaak
worden gekenmerkt door een onver-
mogen tot handelen. Veel hulpverle-
ners ervaren deze cliënten als niet-
gemotiveerd, terwijl de cliënten juist
veelal de behoefte hebben aan iemand
die de regie over hun leven overneemt,
althans voor een tijdje. 

Ineenschuiving regelingen
goede zaak?
Maatschappelijk gezien vinden wij het
een probleem dat zoveel mensen aan de
onderkant van de arbeidsmarkt aan de
zijlijn staan. Dit is een sociaal probleem,
maar ook een economisch probleem.
Als het gaat om het ineenschuiven van
verschillende regelingen geeft het in
ieder geval werkgevers een grotere een-
duidigheid wat hun verplichtingen en
winsten zijn. 

Op dit moment worden re-integratie-
consulenten geconfronteerd met het
feit dat de ondersteuning en subsidie
wisselen op basis van de uitkerings-
achtergrond van de cliënt. En dat ter-
wijl het aan niemand is uit te leggen
dat een persoon met een bepaalde
beperking minder subsidie en onder-
steuning meebrengt dan iemand
anders met een vergelijkbare proble-
matiek, maar met een andere uitkering.
In het ene geval worden bijvoorbeeld
veel risico’s bij de werkgever neerge-
legd in het andere geval niet. Dit was
ook een van de redenen waarom de
Commissie de Vries de ineenschuiving
van de verschillende regelingen
bepleitte. Daarbij adviseert de com-
missie iedereen die in een vergelijkba-
re positie zit en eenzelfde grote afstand
tot de arbeidsmarkt heeft, ook dezelfde
ondersteuning te bieden. In de nieuwe
regeling moeten prikkels ingebouwd
worden die er toe leiden dat het voor
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Reactie Brigitte van Lierop

Dag Frans,

Hans is een door mij zeer gewaardeerd

collega die bij Calder werkt. Hij is leuk en

humoristisch. Je geeft hem er flink van

langs. Kan ik het zo doorsturen of nuan-

ceer je je nog een beetje voordat ik het

doorstuur?

Groet 

Brigitte

Reactie Frans Nijhuis

Dag Brigitte,

Ik weet dat je hem waardeert, maar het

feit dat gemeenten hun re-integratiegel-

den gaan inzetten op de makkelijke doel-

groep en de moeilijke doelgroepen aan

de goden overlevert, lijkt mij toch een

bewijs dat Nederland een minder roos-

kleurig land is dan wordt voorgesteld. Ik

zou het gewoon zo doorsturen met een

verzachtende opmerking jouwerzijds.

Dit commentaar leidt er niet toe dat ik

het artikel ga aanpassen alsof het beter

gaat dan de praktijk op dit moment is.

groet

Frans

Reactie Hans op commentaar Frans

Tsja, Brigitte, dat heb je met een echt-

genoot die werkzaam is in hetzelfde

vakgebied.

Kijk, omdat de helft +1 zich onbeschaafd

toont, betekent dit voor mij nog niet dat

we een onbeschaafd land zijn. En opslui-

ten in de SW, daar ben ik altijd tegen

geweest. Maar een re-integratieprofes-

sional heeft altijd behoefte aan een

sprankje optimisme hier en daar. Dat

kwam ik weinig tegen. 

Hans

THEMA Onderkant arbeidsmarkt

worden gegeven, zodat hij in staat wordt
gesteld iemand aan te nemen zonder (te)
grote risico’s. 
Dit moeten de uitgangspunten zijn bij
het ineenschuiven van de verschillende
regelingen aan de onderkant van de
arbeidsmarkt. Het participatiebelang
moet prevaleren. Het participatiebelang
vraagt om geschikte functies. De onder-
steuning moet zo geregeld zijn dat deze
de arbeidsparticipatiemogelijkheden van
de cliënt bevordert en de lasten voor de
werkgever reduceert. 
Doordat de uitkeringslasten dalen,
omdat de cliënten deels productieve
arbeid gaan verrichten, kan het systeem
zichzelf betalen en wellicht zelfs tot
(forse) besparingen leiden.

Frans Nijhuis is hoogleraar Inclusieve
Arbeidsorganisaties, Faculty of Psycho-
logy, Universiteit Maastricht.
Roeland van Geuns is lid van de redactie
van Aan de slag.

zowel de werknemer met functionele
beperkingen als voor gemeenten aan-
trekkelijk is om inspanningen te verrich-
ten die leiden tot een grotere arbeidspar-
ticipatie. Tegelijkertijd wordt voorge-
steld om prikkels die averechts werken
te verminderen. Bovendien wordt
geconstateerd dat de lage arbeidspartici-
patie van deze groep een probleem is dat
we als samenleving als geheel moeten
oplossen en niet op het bordje kunnen
leggen van de persoon met een functie-
beperking of van de overheid. 

Tot slot
Participatiebevordering aan de onder-
kant van de arbeidsmarkt vraagt zowel
iets van de cliënt als iets van de arbeids-
markt. Voor de cliënt moeten er ge-
schikte banen beschikbaar zijn en even-
tueel worden gecreëerd. Voor die cliënt
moet noodzakelijke ondersteuning
kunnen worden geboden. Aan de werk-
gever moet ondersteuning kunnen
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Relim, centrum voor arbeids-

rehabilitatie, vakopleidingen

en expertise, heeft speciaal

voor dak- en thuislozen met

een alcohol- of drugsversla-

ving twee resocialisatiemodu-

les ontwikkeld om hen te

ondersteunen hun weg terug

te vinden in de maatschappij.

Werk is het middel dat wordt

ingezet. De methodiek is ont-

wikkeld door Relim (voorheen:

Der Sjtiel) en behoort volgens

SBCM, het Arbeidsmarkt- en

Ontwikkelingsfonds voor de

sociale werkvoorziening, tot

de topdrie van MensOntwik-

kelbedrijven. 

Door Brigitte van Lierop

Huub zit aan de lange tafel van de dag- en
nachtopvang te wachten op het busje van
Relim dat hem naar zijn dagelijkse werk
zal brengen. Huub is verslaafd en psychia-
trisch patiënt, maar wil weer wat van zijn
leven gaan maken. Daarom gaat hij een
paar keer per week met het busje van
Relim mee naar een van de kerkhoven in
de buurt om daar onderhoud te doen. Van
tien tot twee werkt hij daar samen met
zijn collega’s aan bladruimen, schoffel-
werk en padenonderhoud. Zo houden hij
en zijn collega’s drie kerkhoven bij. Elke
dag is weer anders. Maar belangrijker nog,
elke dag merkt hij dat het beter gaat, dat
hij op weg is om weer deel uit te maken
van die maatschappij die hij lang geleden
heeft verlaten. Huub is een van de deelne-
mers aan de resocialisatiemodules van de
Relim methodiek. 

Twee modules
In de eerste module Loon naar werken
werken de medewerkers aan het her-
overen van een vaste structuur, een
werkritme en aan hun empowerment.
De medewerkers van de eerste module
zijn vaak afkomstig uit de dag- en
nachtopvang. Het doel is toe te werken
naar een wezenlijke verandering in hun
leven en uit de huidige situatie te
komen. Wanneer de medewerkers uit
de eerste module een eigen vast woon-
adres hebben, op de werkplek verschij-
nen zonder gebruikt te hebben, hun
afspraken nakomen en ten minste vier
dagdelen per week werken, kunnen 
ze doorstromen naar de tweede module 
Via Via. In deze module werken de
medewerkers toe naar een gedragsveran-
dering: het gedrag van de straat leren ze
zichzelf af en vervolgens werken ze toe

naar het bereiken van de status van
‘medewerker met sociaal aanvaardbaar
gedrag’. Ook werken ze, waar mogelijk
en noodzakelijk, aan de verbetering van
zowel de werksituatie als de woonsitu-
atie, eventuele schulden, de verslaving
en de gezondheid alsook de sociale con-
tacten en problemen op justitieel gebied.

Jan, trajectbegeleider: “ We ondersteunen
ze in het proces van ‘Street wise naar
Work wise’”.

Werkdag in Loon naar werken
Iedere ochtend tussen half tien en tien
zijn de begeleiders van Relim te vinden
bij de dag- en nachtopvangplekken in de
regio. (In het begin stond het busje al om
half negen voor de deur van de opvang-
plekken. Dat bleek niet te werken omdat
de verslaafden pas actief worden nadat
de methadonbus is langsgekomen. De
reden voor het huidige late tijdstip is dat
dan de methadonbus in ieder geval is
langs geweest.) Het is een laagdrempeli-
ge wijze van het aanbieden van werk. De
verslaafden hoeven alleen naar buiten te
lopen en zich op te geven. Ze kunnen
dan met een busje mee naar de plaats
waar wordt gewerkt. En, in tegenstelling
tot wat waarschijnlijk algemeen wordt
gedacht, is er veel belangstelling voor. 

“ De behoefte aan werk en bezigheden is
groot; ze willen graag meedoen en ze
willen vooral graag bezig zijn. Soms is
het zo druk dat er een roulatiesysteem
wordt gemaakt wie wanneer mee gaat.”

De medewerkers in de module Loon
naar Werken verrichten vaak buiten-
werk, denk aan het opruimen van

Busje komt zo! Relim-
methode succesvol
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zwerfafval en het werken in de groen-
voorziening. Ook eenvoudig assembla-
gewerk behoort tot de opties. Ze begin-
nen rond tien uur in de ochtend met
hun werk. Om half twaalf is er een eer-
ste pauze van een half uur waarin het
eten voor hen wordt verzorgd. Om één
uur is er een korte koffiepauze van tien
minuten en om twee uur stopt hun
werkdag en krijgen ze meteen uitbe-
taald: zes euro en een kaart die ze kun-
nen inruilen voor een nacht slapen in
een slaaphuis of een warme maaltijd. 

Werkdag in Via Via
De medewerkers in deze module komen
zelfstandig naar hun werk en beginnen
om acht uur in de ochtend. Ze werken
dan een halve of een hele dag naar keuze
en zijn zelf verantwoordelijk voor hun
maaltijden. Aan het einde van de werk-
week krijgen ze uitbetaald. De mede-
werkers in de module Via Via werken
veelal voor reguliere bedrijven, maar wel
vanuit een beschermde werksetting. Van
hen wordt een zekere mate van produc-
tie verwacht. 
Er is een groot verschil in verantwoor-
delijkheid en zelfstandigheid. Dit is ook
terug te vinden in de wijze waarop de
begeleiders met de verslaving omgaan.
Waar in de eerste module de medewer-

ker nog onder invloed mag zijn, als het
maar niet storend is en hij in staat is 
om te werken, wordt de medewerker in
de tweede module geacht de gehele
werktijd ook te werken en is het niet
meer toegestaan om onder invloed van
alcohol of drugs te zijn 

Een succesvolle methodiek?
“ Jazeker” , aldus een van de begeleiders:
“ Sowieso is het merendeel van dege-
nen die in de tweede module is inge-
stroomd weer actief op arbeidsmatig
gebied. Een deel van hen is zelfs recht-
streeks doorgestroomd naar regulier
werk. Dit zijn meestal diegenen die van
zichzelf al beschikken over voldoende
opleiding of arbeidsvaardigheden. Een
ander deel stroomt door naar de
beschermde arbeidsmarkt, naar de Socia-
le Werkvoorziening, een deel gaat vrij-
willigerswerk doen en ten slotte is er een
deel dat zich verder wil ontwikkelen op
de arbeidsmarkt. Vrijwel niemand van
de deelnemers aan de tweede module
valt terug en gaat ‘niets’ doen.”

Het succes komt niet vanzelf
Het succes van deze resocialisatiemo-
dules hangt af van een aantal essentiële
elementen. Wat zijn de belangrijkste
voorwaarden:

1 De groep zelf is een belangrijk ele-
ment. 
“ Met name het gevoel van medewer-
kers ‘dat ze er weer bij horen’, is enorm
stimulerend voor hen om hun leven
weer op de rails te krijgen. Het gevoel
van erbij horen wordt versterkt wan-
neer medewerkers speciale bedrijfskle-
ding krijgen. Bijvoorbeeld een rode
overall als buitenwerkzaamheden
worden verricht. Het maakt hen ‘echte
werkers’ en daarop zijn ze trots, wat
weer bijdraagt aan het bereiken van
dat stapje hoger op de maatschappelij-
ke ladder. De groep werkt ook nog op
een andere manier, namelijk het zien
van elkaar en het elkaar beïnvloeden.
Als medewerkers merken dat ze niets
doen en ze zien anderen wel meewer-
ken, komt er een moment dat ze ook
gemotiveerd raken om zich in te zetten.” 

2 Het voorkomen van (nog meer)
schade en negatieve ervaringen voor
de medewerker. 
“ Ze mogen fouten maken en we com-
plimenteren hen met regelmaat. Ook
blijven we de medewerker altijd posi-
tief benaderen en blijven we stimule-
ren en motiveren. Ook al is dat niet
altijd gemakkelijk, in de praktijk blijkt
dit toch uiteindelijk zijn vruchten af te
werpen.” 

THEMA Onderkant arbeidsmarkt
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3 Het bouwen aan de vertrouwens-
band met de medewerker. 
“ Het ‘schouder aan schouder’ werken
met de medewerker is een heel belang-
rijke manier om aan het vertrouwen
te werken. Gesprekken die soms wat
moeilijker zijn, kunnen tussen het
werken door worden gevoerd. De
informele setting nodigt uit tot praten
en vaak komt hierdoor veel los, waar-
door wij als begeleiders nog beter
kunnen inspelen op de ontwikkeling
van de medewerker.” 

4 Zorg dragen dat de situatie waarin de
medewerkers verkeren stabiel blijft
of mogelijk verbetert. 
“ Wij werken intensief samen met
externe partijen die betrokken zijn bij
de verbetering van de situatie in de ver-
schillende leefgebieden van de mede-
werker. Als het lukt om de situatie 
stabiel te houden en waar mogelijk te
verbeteren, dan is de kans op succes 
in het stijgen op de maatschappelijke
participatieladder weer groter.”

5 Het consequent optreden van de
begeleiding. 
“ Medewerkers komen veelal van de
straat en zijn zeer geoefend in het ver-

zinnen van smoezen om zaken voor
elkaar te krijgen: vrijwel altijd is een
ander verantwoordelijk voor hun pro-
blemen. Met name het vragen om be-
taling vooraf of het niet komen en toch
uitbetaald willen worden, behoort tot
de favoriete onderwerpen voor het ver-
zinnen van smoezen. Als de smoes
werkt, betekent dit een beloning van
hun handelen en is de motivatie om
voor het geld te werken een stuk
gedaald. Wij, als begeleiders zijn daar-
om zeer alert op deze smoezen en wij
proberen er allemaal op dezelfde wijze
mee om te gaan. Weten van elkaar
welke reactie je geeft op bepaalde acties
van medewerkers en hierin consequent
blijven handelen is daarmee essentieel
voor de slaagkans van het resocialisa-
tietraject.”

6 ‘Kort op de man zijn’ als begeleider.
Afwezigheid en afspraken niet nako-
men, worden direct opgepakt en de
confrontatie wordt dan niet uit de
weg gegaan. 
“ Voor mij als begeleider is het belang-
rijk om snel te weten wat speelt, zo-
dat ik snel en effectief kan handelen,
ter voorkoming van erger.” 

Begeleiders
Het resocialiseren van dak- en thuis-
lozen met een verslavingsaanpak vraagt
om een speciaal soort begeleiders. Vrij-
wel altijd hebben de begeleiders op de
een of andere wijze een affiniteit met de
doelgroep waarmee ze werken. 
“ Je moet als begeleider weten ‘wat het met
je doet’, dan begrijp je reacties van de
medewerkers veel beter en kun je gedrag
plaatsen. Als begeleider verkeer je voort-
durend in het spanningsveld van de frus-
tratie dat dingen niet gaan zoals je zou
willen en het geduld en het begrip dat je
moet hebben om te zorgen dat de dingen
zo gaan zoals je zou willen en dat is mee-
werken aan de groei van de medewerker
in zijn zelfredzaamheid en empowerment.
En dat kan alleen als je er zelf iets mee 
hebt gehad of als je van zeer dichtbij hebt
ervaren wat een verslaving kan doen met
iemand.” 

Voor meer informatie over deze modules
en de Relim-methodiek:
K.wetzler@relim.nl

Brigitte van Lierop is lid van de redactie-
raad van Aan de slag.

Het is van essentieel
belang om ‘kort op de man
te zijn’

Het is van essentieel
belang om ‘kort op de man
te zijn’
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Wat is dit toch een vreselijke aanduiding: ‘onderkant
van de arbeidsmarkt’. Het geeft zoveel extra negatie-
ve lading aan een groep mensen die hier niet om
gevraagd heeft. Want waar hebben we het over? De
‘onderkant van de arbeidsmarkt’ wordt ingevuld
door mensen die vaak een opleiding hebben geno-
ten, soms al jarenlang gewerkt hebben, intelligent
zijn, zich sociaal correct gedragen, een vader en een
moeder hebben, kortom: mensen zoals u en ik.
Waarom zitten u en ik dan niet in die ‘onderkant’?
Nu wordt het echt interessant.

Geen beperkingen
U en ik zijn zonder handicaps of beperkingen gebo-
ren en ook later niet gekregen. We zijn geen
Wajongers. Wellicht hebben we ook geen ADHD,
ADD, ASS of wat voor andere moderne afkorting
dan ook. Waarschijnlijk hebben we ook ouders die
wat boven modaal verdienen en ons door dik en
dun steunen. We hebben veel kansen gehad en
door de sociale steun om ons heen hebben we die
ook kunnen verzilveren.
We lezen deze column dan ook vanuit een redelijk
comfortabele situatie. Immers we hebben werk, een
redelijk inkomen en vooral een goed sociaal aanzien.
Vandaar dat we niet tot deze ‘onderkant’ behoren.

Perspectief
Ik ga ervan uit dat u, als lezer van dit blad, op de een
of andere wijze betrokken bent bij arbeidsparticipa-
tie. U verdient uw geld, net als ik, door mensen aan
deze ‘onderkant’ aan werk te helpen. Ik weet niet
hoe het u vergaat, maar zelf sta ik niet zo vaak meer
stil bij wat deze ‘onderkant’ betekent. We mogen
ook niet meer praten over ‘handicaps’. Ook ‘beper-
king’ is inmiddels ‘not done’. Het adagio is ‘kansen
zien’ en ‘talenten benutten’. Ook termen als ‘een
lastig lichaam’ komen voorbij. Taalgebruik dat is
bedoeld om mensen uit een achterstandspositie
meer perspectief te bieden.
Lang geleden raakte ik in een discussie verzeild met
een doof iemand. Ik wilde het over zijn handicap
hebben. Die had hij niet, vond hij. Hij had moeite

Onderkant van de
arbeidsmarkt

met communiceren met horende mensen, maar
zodra hij onder doven was, had hij meer dan vol-
doende aan gebarentaal, zodat er van een beperking
geen sprake meer was. Tja, vanuit welk perspectief
bepaal je of iemand gehandicapt is.

Ondersteuning
In onze ontwikkelde maatschappij mag je ervan uit-
gaan dat kansarme mensen ondersteund worden bij
alle aspecten van hun leven waarvoor zij niet zelf-
standig een oplossing kunnen vinden. Dit uitgangs-
punt is heden ten dage niet meer religieus ingegeven
of exclusief uit sociaalpolitiek oogpunt ontstaan. Dit
uitgangspunt is geëvalueerd vanuit de middeleeuwen
en is onderdeel van ons mens-zijn, van onze cultuur.
Het is daarom wat te makkelijk om politiek of recen-
te regeringsakkoorden de schuld te geven dat we
onvoldoende steun geven waardoor deze ‘onder-
kant’ is ontstaan. 
Misschien ligt hier ook een andere reden aan ten
grondslag. Wellicht slaan we wat door in taalgebruik,
omdat we zo graag positief willen zijn. Als we maar
vaak genoeg praten over talenten en mogelijkheden
verdwijnen de beperkingen vanzelf.

Noodzaak?
Het wordt dan makkelijker om beslissingen over
bezuinigingen te nemen. Tel daarbij op de veel
gehoorde ervaring dat pamperen de zelfredzaam-
heid verminderd en je hebt een pracht van een
excuus om niet meer dát te doen wat we humaan
gezien eigenlijk graag zouden willen. Sterker nog;
we vinden het niet noodzakelijk meer.

Mag ik u een gedachte meegeven? In plaats van
tehuizen bouwen in lommerrijke omgevingen waar
we vroeger deze ‘onderkant’ wegstopten, praten we
ons tegenwoordig oogkleppen aan en sussen we ons
geweten met weer nieuwe wetten en regelingen die
over weer vijf jaar wederom onuitvoerbaar blijken.

Hans van Grieken is directeur van Werkpad BV.
www.werkpad.nl, h.van.grieken@werkpad.nl
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De methode Inclusief herontwerp van werkprocessen (IHW) is gericht op arbeidsparticipatie van

mensen met beperkingen. Het is een instrument dat moet gaan bijdragen aan beter toegankelij-

ke arbeidsorganisaties, c.q. aan inclusieve arbeidsorganisaties. Een inclusieve arbeidsorganisatie

is een organisatie die optimaal gebruikmaakt van de diversiteit van talenten en vermogens op de

arbeidsmarkt. Het is een organisatie waarin iedereen in staat wordt gesteld om naar vermogen

bij te dragen aan het bedrijfsresultaat. Een inclusieve arbeidsorganisatie is daarom ook in staat

om mensen met arbeidsbeperkingen op te nemen en duurzaam in dienst te houden en te voor-

komen dat werknemers voortijdig uitvallen met beperkingen door ziekte of veroudering. 

De Wajong-, WWB-, WIJ- en SW-
doelgroep bestaat in belangrijke mate
uit mensen die niet in staat zijn tot het
verrichten van gangbare arbeid, het cri-
terium voor alle arbeidsongeschikt-
heidswetten in Nederland. Daarbij gaat
het om veel voorkomende functies in
bedrijven en instellingen, zonder reke-
ning te houden met eventuele aanpas-
singen en voorzieningen. Juist die aan-
passingen en voorzieningen zijn voor
veel van deze potentiële werknemers
een absolute voorwaarde om ook pro-
ductieve werkzaamheden te verrichten.
Ze kunnen bestaande functies niet volle-
dig uitoefenen, maar van sommige func-
ties kunnen ze wel degelijk bepaalde
onderdelen, afzonderlijke taken uitoefe-
nen. Vaak zijn ze aangewezen op meer
dan gangbare begeleiding en toezicht,
soms ook op aangepaste werktijden en
in een aantal gevallen ook op techni-
sche voorzieningen. Hun arbeidsparti-

cipatie staat of valt dus met de moge-
lijkheden die bedrijven kunnen bieden
voor dit type werk en werkomgeving:
passende arbeid.

Van exclusief naar inclusief 
Om op voldoende schaal passende
arbeid voor deze doelgroep te realiseren
zijn veranderingen in de traditionele
werkorganisatie noodzakelijk. Tot nu
toe is het immers gebruikelijk om via
werving en selectie de meest geschikte
kandidaten voor bestaande functies aan
te trekken. Traditionele arbeidsorganisa-
ties zijn vrijwel altijd exclusief ingericht:
bestaande functies zijn ontworpen voor
gezonde werknemers met een adequate
opleiding en werkervaring. 
Een effectieve inschakeling van werk-
nemers met beperkingen veronderstelt
daarentegen een nieuw type organisatie,
de inclusieve arbeidsorganisatie. De
inclusieve arbeidsorganisatie heeft als

Door Frans Nijhuis, Henny 
Mulders en Fred Zijlstra

Een aanzienlijk deel van de mensen 
met arbeidsbeperkingen is niet in staat
regulier werk uit te voeren. Dat is name-
lijk precies de reden dat zij tot regelingen 
als Wajong, SW, WIJ zijn toegelaten.
Indien de participatie van deze groep
bevorderd moet worden, vraagt dat niet
alleen om maatregelen voor mensen met
een uitkering, maar vooral aanpassin-
gen van de arbeidsmarkt. De arbeids-
markt moet worden aangepast aan de
mogelijkheden van deze groep. Voor
een effectieve inpassing van deze
werkzoekenden aan de ‘onderkant van
de arbeidsmarkt’ is in de eerste plaats
vraagversterking nodig. Dat houdt in
‘het activeren, motiveren, adviseren 
en ondersteunen van werkgevers, die
ook deze werkzoekenden op willen
nemen in hun bedrijf’.

Inclusief herontwerp
van werkprocessen
Inclusief herontwerp
van werkprocessen
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uitgangspunt functies die aansluiten bij
het arbeidspotentieel van alle werkne-
mers, dus ook van werknemers met een
beperking. Een inclusieve organisatie
biedt ook werknemers met een beper-
king passende mogelijkheden om bij te
dragen aan de producten of diensten van
het bedrijf. Een inclusieve arbeidsorgani-
satie moet flexibel zijn en moet de
arbeidsdeling kunnen aanpassen aan de
diversiteit in talenten van de werkne-
mers en daarin tot een optimale produc-
tieve mix komen. 

Nieuwe functies
Dit aanpassingsvermogen stelt bedui-
dend hogere eisen aan de arbeidsorga-
nisatie dan tot dusver gebruikelijk is.
Gezien de demografische ontwikkelin-
gen is organisatievernieuwing gericht op
meer inclusiviteit geen vrijblijvende
keuze meer voor de meeste bedrijven.
Verwacht wordt dat de arbeidsmarkt de
komende jaren krapper zal worden van-
wege de vergrijzing en ontgroening. De
tekorten zijn nu al waarneembaar bij een
aantal technische beroepen, bijvoor-
beeld bij procesoperators op mbo 3/4-
niveau en in de zorgsector. De bestaan-
de organisatiestructuur van bedrijven
staat echter niet toe dat de personeelste-
korten voor een deel worden opgelost
door een grotere participatie van men-
sen die nu buiten het arbeidsproces
staan, zoals mensen met beperkingen.

Hiervoor is innovatief herontwerp van
arbeidsorganisaties noodzakelijk.
In de afgelopen jaren zijn de nodige ini-
tiatieven genomen om voor specifieke
werknemers geschikte laagdrempelige
functies te ontwikkelen. Veel van deze
activiteiten zijn vanuit de Sociale Werk-
voorziening uitgevoerd om hun mede-
werkers naar een reguliere werkplek te
detacheren. Daartoe werd een aantal een-
voudige taken verenigd in een nieuwe
functie. Daarbij was de individuele werk-
nemer het uitgangspunt. Gekeken werd
welke taken hij zou kunnen uitvoeren,
gelet op zijn specifieke mogelijkheden
en beperkingen. Recentelijk wordt daar-
bij ook de werkorganisatie als geheel als
uitgangspunt genomen. Onderzocht
wordt of er specifieke, vaak elementaire

taken zijn die tot functies voor individu-
ele of groepen werknemers met ernstige
beperkingen kunnen worden gesmeed.
De Wajong-adviesvoucher zoals deze
ontwikkeld is door het ministerie van
SZW in samenwerking met UWV en de
Universiteit Maastricht, gaat ook uit van
deze benadering. Sinds begin 2010 kun-
nen MKB-ondernemers met deze waar-
debon een externe deskundige inschake-
len om hun bedrijf te laten doorlichten
op de potentiële aanwezigheid van ele-
mentaire taken die geschikt kunnen zijn
voor bepaalde jongeren uit de ‘Wajong’-
populatie. Ook wordt aandacht besteed
aan de bedrijfscultuur en de benodigde
voorbereiding en training van het zitten-
de personeel, om succesvol te kunnen
werken met een nieuwe collega met

Van de redactie
In deze bijdrage wordt de methode
Inclusief herontwerp van werkproces-
sen in de vorm van een leescollege toe-
gelicht. Zowel het onderwerp als de
gekozen vorm zijn nieuw voor Aan de
slag. Nog niet eerder is gerapporteerd
over een methode om systematisch
nieuwe arbeidsplaatsen te creëren in
een organisatie. De methode is daar-
mee nieuw in Nederland en waarschijn-
lijk ook elders. Ook is nog niet eerder de

THEMA Onderkant arbeidsmarkt

vorm van een ‘leescollege’ gehanteerd.
We hopen dat u als lezer door de inhoud
van dit artikel wordt geboeid, als ook
door de gekozen vorm. Wanneer deze
bevalt, willen we graag zoeken naar
andere inhoudelijk interessante onder-
werpen die van grote invloed kunnen
zijn op de denk- en werkwijze van de re-
integratieprofessional. Uiteraard zijn we
benieuwd naar uw reactie. Deze kunt u
mailen naar info@aandeslag.nl.
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beperkingen. Binnen deze job-carving-
benadering gaat het om enkelvoudige
functies die soms duurzaam zijn en inge-
zet worden voor een beperkte periode. 
De methode ‘Inclusief herontwerp van
werkprocessen’ gaat een stap verder en
werkt aan de ontwikkeling van een
nieuwe vorm van arbeidsdeling waar-
door binnen het bedrijf structureel
functies ontstaan voor werknemers met
beperkingen. Nieuwe functies die ook
economisch aantrekkelijk zijn voor de
werkgever, omdat alle betrokken werk-
nemers in het bedrijf optimaal worden
ingezet naar hun mogelijkheden.

De aanpak
Door een integrale bedrijfsanalyse wor-
den in een bedrijf elementaire taken
opgespoord, beschreven en getypeerd
naar relevante functie-eisen. In een ver-
volgfase kunnen die elementaire taken
op verschillende manieren worden
gecombineerd tot elementaire functies,
in afstemming met bestaande functies .
De uiteindelijke vormgeving van de ele-
mentaire functies en de overige functies
is afhankelijk van de mogelijkheden van
individuele kandidaten met hun beper-
kingen én de eisen en mogelijkheden
vanuit de bedrijfsvoering. 

Negen stappen
1. Commitment van bedrijfsleiding en
personeelsvertegenwoordiging om
nieuwe collega’s met beperkingen te
integreren in het bedrijf.
2. Integrale analyse van de werkpro-
cessen om elementaire taken op te
sporen (long list), in relatie tot de
bestaande taakverdeling in functies.
3. Instemming van de bedrijfsleiding
om verdere analyse te starten in speci-
fieke onderdelen van het bedrijf, addi-
tionele afspraken over randvoorwaar-
den (kaderstelling) 
4. Participatief herontwerp van werk-
processen en functies in overleg met
werknemers en leidinggevende(n) van
de betrokken afdelingen; valideren van
de gevonden elementaire taken; ont-
wikkelen van ideeën voor re-allocatie
van bestaande taken om nieuwe ele-
mentaire functies te creëren in samen-
hang met de bestaande functies: ele-
mentaire taken per afdeling (short list).
5. Werving en selectie en voorberei-
ding van kandidaten die over voldoen-
de elementaire bekwaamheden
beschikken om de elementaire taken
(short list) kunnen (leren) uit te voe-
ren en die hiertoe ook gemotiveerd
zijn.

6. Clustering van elementaire taken tot
elementaire functies die zijn afgestemd
op de individuele kandidaten en op de
ontvangende afdeling.
7. Introductie van de kandidaten in hun
nieuwe werkomgeving, managen van
wederzijdse verwachtingen, initiële trai-
ning en begeleiding door collega (werk-
begeleider), jobcoach of direct leidingge-
vende.
8. Regelmatige feedback door werkbege-
leider en leidinggevende; indien nodig
opnieuw aanpassingen van de taken 
totdat een duurzame toestand is bereikt,
re-integratie geslaagd, of re-integratie
niet geslaagd: nieuwe kandidaat (terug
naar stap 5).
9. Evaluatie van het project door bedrijfs-
leiding en vertegenwoordigers uit de
betrokken afdelingen om te bepalen of
en zo ja, hoe het project wordt geconti-
nueerd.

Bedrijfsprocessen
Inclusief herontwerp van werkprocessen
gaat uit van de bedrijfsprocessen en
taken zoals deze op dit moment bestaan.
Als gevolg van het herontwerp ontstaan
volledig nieuwe elementaire functies,
maar ondergaan ook bestaande functies
meer of minder ingrijpende veranderin-

Van belang voor de invoering van IHW
• Een nieuwe taakstructuur beïnvloedt ook de bestaande

bedrijfsprocessen. Vandaar dat de randvoorwaarden voor
deze vorm van taak(her)structurering vooraf op directie-
niveau moeten worden vastgesteld. 

• De fase van integrale bedrijfsanalyse wordt afgesloten met
een besluit waarin vastgesteld wordt op welke afdelingen,
in welke omvang, en onder welke kaderstellende voorwaar-
den taak(her)structurering past binnen de bedrijfsvoering. 

• Het is cruciaal dat voorstellen voor te creëren elementaire
functies in nauw overleg met de direct leidinggevende en
collega’s worden ontwikkeld. Er worden namelijk niet alleen
nieuwe functies gecreëerd, maar het afscheiden van ele-
mentaire taken kan leiden tot veranderingen van functie-
inhoud van de oorspronkelijke functies. 

• Ook taakelementen die wellicht beschouwd kunnen worden
als momenten van rust of afwisseling in de oorspronkelijke
functies vallen mogelijk weg. Overleg met de zittende werk-

nemers over de te ontwikkelen nieuwe werkverdeling is daar-
om ook belangrijk om de kwaliteit van de arbeid van alle
betrokken werknemers te kunnen bewaken in het heront-
werpproces.

• De nieuwe werknemers op de elementaire functies zullen
de toekomstige collega’s worden van de zittende werkne-
mers van wie functies ook in meer of mindere mate zullen
veranderen door deze innovatie. Iedereen zal elkaar moe-
ten (leren) accepteren in de nieuwe werksituatie, en som-
mige van de zittende werknemers zullen ook een taak krij-
gen in de begeleiding van de nieuwe werknemers. 

• Het noodzakelijke draagvlak voor zo’n organisatieverande-
ring is gebaat bij de participatieve benadering in de ontwerp-
fase. Hiermee wordt een belangrijke fundament gelegd voor
een implementatie van het ontwerp, dat moet resulteren in
duurzame arbeidsparticipatie van de toekomstige werkne-
mer(s) met beperkingen. 
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gen. Sommige bestaande functies kun-
nen wellicht vervallen, andere functies
zullen minder ondersteunende en addi-
tionele taken bevatten. Deze functies
zullen worden geconcentreerd rond
kerntaken die een beroep doen op speci-
fieke beroepskwalificaties. Uitgangspunt
bij IHW is dat de kwaliteit van het pro-
duct, de dienst of de zorg minimaal gelijk
blijft en liefst nog verder wordt ver-
hoogd. Hetzelfde geldt voor kwantiteit
en tijdigheid. Uitgangspunt is eveneens
dat de totale personeelskosten niet toe-
nemen, in het gunstigste geval zelfs zul-
len afnemen. Deze verwachting is geba-
seerd op de aanname dat er organisatie-
breed minder een beroep zal worden
gedaan op gekwalificeerde vakkrachten,
omdat zij een aantal werkzaamheden dat
niet per se hun specifieke vakbekwaam-
heid vereist, niet langer behoeven uit te
voeren. En aan de inzet van laaggekwali-
ficeerde werknemers voor de uitvoering
van elementaire werkzaamheden zijn
lagere loonkosten verbonden. 
Afhankelijk van de gerealiseerde pro-
ductiviteit kan de loonwaarde van
werknemers met beperkingen ook lager
zijn dan het wettelijk minimumloon
(WML), onder toepassing van loondis-
pensatie. Eventuele extra kosten in de

vorm van een verhoogd verzuimrisico
zijn afgedekt met de zogenaamde no-
riskpolis (‘vangnet’ Ziektewet). Evenzeer
zijn er binnen de bestaande regelgeving
mogelijkheden voor de financiering van
de extra kosten die verbonden kunnen
zijn aan de, tijdelijke of blijvende, bege-
leiding van deze nieuwe groep werkne-
mers. Al met al lijken op voorhand de
ingrediënten aanwezig voor een bedrijfs-
economisch verantwoorde businesscase. 

Case: Slotervaartziekenhuis
Met IHW wordt nu een grootschalig
praktijkexperiment uitgevoerd in de
gezondheidszorg. In die sector is de
komende jaren een bijzonder grote
behoefte aan nieuw personeel en hier
vervullen werknemers een groot scala
aan zeer uiteenlopende taken. Aan deze
toenemende vraag naar arbeid zal zeker
niet kunnen worden voldaan met kan-
didaten die zonder meer geschikt zijn
voor reguliere bestaande functies. In de
afgelopen jaren met een krappe arbeids-
markt is in de zorg al ervaring opgedaan
met taak(her)structurering: een op de
drie instellingen in de zorgsector heeft
via taakafsplitsing ruimte gecreëerd voor
lager opgeleide werkzoekenden. Een 
volgende stap, het creëren van aangepast

werk voor werkzoekenden met beper-
kingen, zal echter verdergaande eisen
stellen aan het adaptatievermogen van de
arbeidsorganisaties in de zorgsector. 
Om te onderzoeken of – en onder welke
voorwaarden – de geschetste aanpak
daadwerkelijk een bijdrage kan leveren
aan de vervulling van de toekomstige
personeelsbehoefte in de zorg is er dit
jaar een praktijkexperiment gestart. 
Het experiment loopt in het Slotervaart-
ziekenhuis in Amsterdam dat zich ten
doel heeft gesteld om binnen twee jaar
ten minste honderd Wajongers aan te
nemen. Het bestuur van het Slotervaart-
ziekenhuis reageerde enthousiast op het

voorstel om hiervoor nieuwe arbeids-
plaatsen te creëren door herontwerp van
werkprocessen. Alle activiteiten op afde-
lingen, zowel op de verpleegafdelingen
als op de ondersteunende afdelingen,
worden in kaart gebracht en geanaly-
seerd op het voorkomen van elementaire
taken. Als er vacatures ontstaan, wordt
eveneens op de betreffende afdeling ge-
keken naar de mogelijkheid van functie-
herontwerp, alvorens de functie in te
vullen. Op deze wijze zijn er in de afge-
lopen maanden een kleine twintig
Wajongeren aangenomen. In de praktijk
bleek het wenselijk om niet alleen direct
jongeren te plaatsen op elementaire
taken, maar om ook leerwerktrajecten in
te richten. Dit om te kijken in hoeverre
de jongere kan worden getraind voor de
elementaire functie of mogelijk toe kan
groeien naar andere functies.

Eerste resultaten
De eerste evaluaties laten zien dat IHW
een veelbelovend instrument is om een
bijdrage te leveren aan de oplossing van
toekomstige tekorten op de arbeids-
markt. Op basis van de ervaringen en
van de analyses die een groot aantal ver-
schillende elementaire taken hebben
opgeleverd, mag worden verwacht dat

het aantal werkende Wajongers in het
Slotervaartziekenhuis de komende tijd
gestaag zal groeien.
In het komende jaar zal in een artikel in
Aan de slag uitgebreid worden ingegaan
op de praktische toepassing van deze
nieuwe technieken. 

Frans Nijhuis is bijzonder hoogleraar
Atlant leerstoel ‘Inclusieve (arbeids-)
organisaties’, Universiteit Maastricht.
Henny Mulders is adviseur Inclusieve
Arbeids0rganisaties, UWV WERKbedrijf.
Fred Zijlstra is hoogleraar Arbeids- en
Organisatiepsychologie, Universiteit
Maastricht.
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Inclusief herontwerp werkprocessen
leidt tot minder personeelstekorten
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Recent werd ik in mijn re-integratie- en outplace-
mentwerk geconfronteerd met een groep laagbe-
taalde en ongeschoolde werknemers, die in een
eenvoudige eentonige productieomgeving hun
dagen sleten. Omdat ik mij in dit verband vooral
bezighoud met middelbaar en hoger opgeleiden,
viel mij een aantal dingen op.

Vaardigheden
Zo bleek bijvoorbeeld dat een aantal niet over een
computer of computervaardigheden beschikte,
althans niet de benodigde vaardigheden. Ook bleek
dat sommigen zich moeilijk konden uitdrukken.
En dan ging het beslist niet om allochtonen, van
wie wij dat misschien zouden verwachten. Een en
ander betekende echter wel dat het begeleiden bij
het solliciteren moeizaam verliep. 
Het niet functioneel kunnen omgaan met een com-
puter is bij het zoeken naar werk een nadeel. Vacatu-
res staan steeds vaker online en nauwelijks nog in
kranten. In tijden van schaarste op de arbeidsmarkt
zijn deze mensen vaak via mond-tot-mondreclame
bij een werkgever terechtgekomen, zonder ooit een
sollicitatieprocedure te hebben doorlopen. Noodza-
kelijke vaardigheden om te kunnen solliciteren ont-
breken veelal. Nu vrijwel het onmogelijke van hen
wordt gevraagd, lopen ze het risico het vertrouwen
in zichzelf te verliezen doordat ze op eigen kracht
geen werk kunnen vinden. Zo komen ze al snel ver
van de arbeidsmarkt af te staan. 

Vertrouwde wereld
Er is nog een andere kant aan de zaak, die mogelijk
verband houdt met laag opgeleid zijn. In de tijd
dat men aan de slag was, is een adaptatieproces
opgetreden dat ertoe geleid heeft dat betrokkenen
zich redelijk gelukkig voelden. Het ontslag heeft
het vertrouwde wereldje van het werk in elkaar
doen storten. Velen realiseren zich na hun ontslag
pas hoe goed ze het hadden en hopen en verwach-
ten zelfs onder dezelfde voorwaarden ander werk
te vinden. Het viel mij bijvoorbeeld op dat het als
zeer onwenselijk wordt ervaren als een nieuwe

werkplek niet meer per fiets bereikt kan worden.
Een reistijd van een halfuur wordt al snel als een
probleem beschouwd, een ervaring die ik nauwe-
lijks heb bij hoger opgeleiden. En wat te denken
van het überhaupt ontbreken van rijbewijs of
auto. Het lijkt erop dat er soms grotere praktische
barrières bestaan voor deze groep. 
Deze mensen is hun ontslag overkomen. De
meesten willen dan ook gewoon weer aan het werk,
want werk biedt structuur en (financiële) zekerhe-
den. Het vinden van een nieuwe baan vraagt echter
wel om persoonlijke bezinning. En de vraag is of dat
wel van deze mensen kan worden verwacht. De
meesten vinden het ingewikkeld zichzelf te analyse-
ren of aan te geven welke ondersteuning ze willen bij
het solliciteren. Het viel mij op dat deze groep vaker
de verwachting heeft dat de loopbaanadviseur alles
voor hen doet, van het maken van een brief met cv,
het zoeken naar banen tot het bellen naar potentiële
werkgevers toe. 

Zelfredzaamheid
In hoeverre is het dan verstandig aan te sturen op
zelfredzaamheid van deze groep. De vraag is dan ook
welke zinvolle ondersteuning hun geboden kan
worden? Mijn inziens is het zinloos enkel groeps-
trainingen aan te bieden. Ook een kortdurende
afspraak bij een UWV-coach eens in de zoveel
weken/maanden biedt weinig soelaas, omdat indi-
viduele vragen zo nauwelijks zichtbaar worden. Sol-
liciteren is een proces, dus wil de kans op succes ver-
groot worden dan zal begeleiding juist bij deze men-
sen intensief en verspreid over een langere periode
moeten plaatsvinden. Letterlijk ‘bij de hand nemen’.
Een goede samenwerking tussen instanties en regio-
nale bedrijven en kennis van de regionale arbeids-
markt is daarbij onontbeerlijk. Is het niet zinvoller
meer tijd en energie te steken in lager dan in hoger
opgeleiden, die zich vaak toch wel redden? 

Drs. Monique Leenders is psychologe bij loopbaan-
adviesbureau Thaeles, 
www.thaeles.nl, monique.leenders@thaeles.nl

Gokken op 
zelfredzaamheid
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Participatiebudget voor
ontslagbedreigden
Een nieuwe invalshoek: het

participatiebudget als middel

om ontslagbedreigden te

ondersteunen. Sinds januari

2009 kent Nederland de Wet

Participatiebudget. Dit budget

wordt met name gebruikt om

bijstandsgerechtigden aan het

werk te helpen, allochtonen

inburgeringstrajecten aan te

bieden en volwasseneneduca-

tie te faciliteren. De gemeente

Nijkerk is op zoek gegaan naar

de mogelijkheden dit budget

in te zetten als ondersteuning

voor ontslagbedreigden. Wie

is deze doelgroep en wat zijn

hun behoeften aan ondersteu-

ning? Een onderzoek onder

340 Nijkerkers. 

Door Inge Willems en 
Maartje Geenen 

In het onderzoek is eerst gekeken hoe de
groep potentieel ontslagbedreigden in de
gemeente Nijkerk is samengesteld. Ver-
volgens zijn de behoeften aan ondersteu-
ning onderzocht bij het versterken van
hun positie op de arbeidsmarkt en het
zoeken naar een andere baan. Doel van
het onderzoek is om te onderzoeken of
het verantwoord is het huidige re-inte-
gratiebeleid te handhaven of dat er aan-
passingen nodig zijn om ontslagbedreig-
den te gaan ondersteunen. De gemeente
heeft een belang in het voorkomen van
(onnodige) instroom in de WWB, zij is
immers financieel risicodragend. De
totale doelgroep van ontslagbedreigden
bestaat in Nijkerk naar schatting uit circa
8300 personen. 

Subgroepen 
Om alleen de doelgroep in de steekproef
te krijgen, is een aantal criteria gehan-
teerd om te bepalen of iemand ontslag-
bedreigd is. Op basis van deze criteria
zijn potentieel ontslagbedreigden ver-
deeld in vijf subgroepen. Van iedere sub-
groep is bepaald wat de behoefte aan
ondersteuning is bij baanverlies.
1. Werkenden met een vast contract die

denken binnen één jaar hun baan te
verliezen (29%). Deze mensen geven
zelf aan dat ze het risico lopen om
ontslagen te worden en zijn daarom
ontslagbedreigd (relatief veel man-
nen, behoefte aan veel ondersteuning
bij baanverlies van met name UWV
Werkbedrijf en hebben grote behoef-
te aan scholing (mbo en EVC)). 

2. Werkenden met een vast contract die
zelf onvoldoende perspectief zien in
hun huidige baan (15%). Iemand die
zelf onvoldoende perspectief ziet in
zijn of haar huidige werk zegt daarmee

ook iets over de situatie van het
bedrijf/de instelling. Men neemt door
een gebrek aan motivatie en door-
groeimogelijkheden mogelijk zelf ont-
slag of loopt een groter risico om ont-
slagen te worden (relatief veel vrou-
wen met middelbare opleiding, be-
hoefte aan ondersteuning bij baanver-
lies vooral gericht op het in beeld
brengen van competenties en moge-
lijkheden en grote behoefte aan scho-
ling, vooral op hbo- en wo-niveau).

3. Werkenden met een tijdelijk contract
(20%). Bij een tijdelijk contract of
uitzendbaan bestaat altijd de moge-
lijkheid dat een contract niet wordt
verlengd. Iemand met een tijdelijk
contract loopt meer risico om werk-
loos te worden dan iemand met een
vast contract (relatief veel vrouwen
en jongeren met een hoge opleiding,
willen direct ander werk aangeboden
krijgen bij baanverlies en verwachten
ondersteuning van uitzendbureau en
hebben vooral behoefte aan EVC).

4. Zzp’ers die aangeven te weinig werk
te hebben (8%). Een zzp’er met wei-
nig werk kan moeite hebben met het
voortzetten van zijn of haar eigen
bedrijf. Een zzp’er met te weinig
werk wordt daarom gezien als ont-
slagbedreigde (veel hoger opgeleide
mannen, geen behoefte aan onder-
steuning en een scholingsbehoefte
vooral gericht op vrijetijdscursussen).

5. Werkenden met een vaste baan die
niet onder categorie 1 en 2 vallen en
geen startkwalificatie hebben (28%).
De lager geschoolde mensen op de
arbeidsmarkt hebben een zwakkere
positie dan hoger opgeleide werken-
den. In onze kenniseconomie lopen ze
een groter risico om hun baan te ver-
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liezen en kunnen ze langduriger werk-
loos blijven (lager opgeleiden, veel
behoefte aan ondersteuning en vooral
direct ander werk aangeboden krijgen,
verwachten ondersteuning van familie
en vrienden of UWV Werkbedrijf en
hebben weinig behoefte aan scholing).

Positief is dat vrijwel iedereen bij baan-
verlies direct op zoek zou gaan naar
ander werk en dit op verschillende
manieren aanpakt. Daarnaast is er een
grote scholingsbehoefte. Echter, de groep
zonder startkwalificatie waarvoor scho-
ling juist noodzakelijk zou zijn na ont-
slag, heeft hier veel minder behoefte aan. 

De participatieladder 
De participatieladder is inmiddels een
veel toegepast instrument om te bepa-
len in hoeverre en op welke wijze men-
sen te begeleiden zijn richting werk. De
respondenten uit het onderzoek zitten,
omdat ze (nu nog) werken, allemaal op
de hoogste treden 5 en 6. Onderzocht is
de val die ze op de ladder maken bij
baanverlies. De ondersteuning waaraan
behoefte is, kan daardoor gerichter wor-
den aangeboden. 
Bij baanverlies lopen trede 5 en 6 leeg
en komt 87% terecht op trede 3 en 4.
Deze mensen blijven buitenshuis actief
in het vrijwilligerswerk, verenigingsle-
ven, doen aan sport of gaan er regelma-

tig op uit. Hun participatie is groot en
bij ontslag kunnen zij terugvallen op
een sociaal vangnet. Volgens de theorie
van de participatieladder vinden zij
door hun hogere participatie sneller en
gemakkelijker een nieuwe baan. 
Een kleine 13% valt terug naar trede 1 en
2 en komt in een vrij geïsoleerde situatie
terecht. Dit zijn in verhouding veel men-
sen zonder startkwalificatie (subgroep
5). Dit betekent dat deze mensen, die 
al een zwakke arbeidsmarktpositie heb-
ben, ook wat betreft leefsituatie in een
zwakke positie terechtkomen. Deze

factoren bemoeilijken het vinden van
nieuw werk. Het blijkt dat deze men-
sen bij baanverlies minder actief zullen
zoeken naar ander werk. 

Zelfredzaamheid
In het onderzoek is ook aandacht besteed
aan de invloed van zelfredzaamheid op
participatie. Het blijkt dat hoe hoger de
positie op de participatieladder, hoe
hoger de zelfredzaamheid. Dit is een
extra argument om mensen op de laagste
treden gericht ondersteuning aan te bie-
den om nieuw werk te vinden. Dit
strookt echter niet met de behoefte die
mensen zelf aangeven. 
Dit betekent dat als gemeenten afgaan op
wat mensen zelf aangeven de groep met
een lage zelfredzaamheid buiten de boot
valt en niet de ondersteuning krijgt die
ze eigenlijk wel nodig heeft. Het is daar-
om van belang de zelfredzaamheid van
mensen in acht te nemen bij het organi-
seren van bemiddeling richting werk. 

Conclusies
De Wet Participatiebudget biedt ge-
meenten meer dan voorheen de kans om
zich op meerdere doelgroepen te richten.
Uit eerder onderzoek voor de gemeente
Venlo (Doelgroepenanalyse Participa-
tiebudget, 15 april 2009, Wise up
Arbeidsmarktconsultancy) blijkt dat de

beschikbare middelen zonder aanvul-
lend beleid voor een groot deel op
gaan aan bestaande (bijstands)cliënten,
die vaak al op enigerlei wijze worden
bediend. De resultaten uit het Nijkerk-
se onderzoek bieden voldoende aan-
knopingspunten om een nieuw beleid
te kunnen formuleren.
Ook blijkt uit het onderzoek dat de
grootste groep ontslagbedreigden vrij
sterk staat op de arbeidsmarkt. Een
hoge participatie betekent veelal dat
men vrij gemakkelijk een andere baan
zal vinden. Dit wordt bevestigd door

de grote zelfredzaamheid die de
respondenten op de hogere treden van
de participatieladder vertonen. 

Aanbevelingen voor
gemeenten 
Wat blijft dan over? Uit het onderzoek
volgen voor gemeenten de volgende
aanbevelingen.

Kwetsbare groepen
Er zijn enkele kwetsbare groepen te
noemen die niet zo gemakkelijk zelf-
standig aan een baan komen en waarvoor
ondersteuning uit het participatiebud-
get aan te bevelen is:
1. De niet-zelfredzamen die na ontslag
direct terechtkomen op trede 1 en 2
van de participatieladder. Dit zijn
vooral mensen zonder startkwalificatie
die zelf aangeven geen opleiding te
willen volgen. Deze mensen zullen na
ontslag een grote kans hebben ‘door te
zakken’ naar de bijstand. De gemeente
zou daarom al tijdens de WW-periode
met UWV Werk-bedrijf kunnen
optrekken om deze mensen, bijvoor-
beeld via een Work First-concept
direct ander werk aan te bieden, zodat
zij actief blijven. 
2. De oudere werknemers die voldoen-
de participeren, maar (helaas) na ontslag
toch kwetsbaar zijn. Dit komt, omdat
zij door de werkgevers veel minder
snel in dienst worden genomen. De
gemeente kan deze doelgroep bijvoor-
beeld via een 50+-project gaan begelei-
den. Mogelijk kan daarbij de doelgroep
worden ingeperkt tot lager opgeleiden,
omdat het aandeel banen voor deze
doelgroep is afgenomen van 40% naar
30%. Samen met partners als re-inte-
gratiebedrijven, UWV Werkbedrijf,
uitzendbureaus, ROC’s en werkgevers-
organisaties kan zo’n benadering vruch-
ten afwerpen. 
3. Jongeren en vrouwen met veel tijde-
lijke contracten en/of weinig perspectief
in het werk. Hiervoor zou als service aan
de burger bijvoorbeeld een (virtueel)
loopbaanloket geopend kunnen worden
om hun positie op de arbeidsmarkt te
verbeteren. Voor werkloze jongeren is al

Het is van belang de zelfredzaamheid
van mensen in acht te nemen
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de wet WIJ van kracht. Echter, de jonge-
ren die hier worden bedoeld, zijn vaak
maar kort of niet werkloos, omdat zij
veel ‘jobhoppen’. Het argument om in
deze doelgroep te investeren, is dat zij de
beroepsbevolking vormen waar de eco-
nomie in de toekomst van afhankelijk is.

Scholing
Een andere rol zou de gemeente kunnen
vervullen rondom scholing. Juist in
mindere tijden is er tijd voor scholing,
maar ontbreken vaak de middelen. De
gemeente kan hierin kiezen voor enkele
opties:
4. Het instellen van een scholingsfonds
voor (recent) ontslagen werknemers
voor wie geen andere middelen ter
beschikking staan (via bijvoorbeeld een
cao of sociaal plan). Dit fonds kan ter
beschikking worden gesteld aan de
mobiliteitscentra die hiermee aan de
slag kunnen. 
5. Het ontwikkelen en distribueren van
een leerbon. Dit is een individueel leer-
budget dat mensen kunnen aanwenden
om een cursus of opleiding te volgen.
Hiervan zijn in het land diverse good
practices te vinden. Het blijkt dat men-

sen die eerst niet willen leren, het door
zo’n leervoucher wel gaan doen. Er moet
dan wel voldoende eigen keuzemogelijk-
heid en financieel voordeel (gratis!) zijn
ingebakken. 
Als wordt gekozen voor een scholing
moet men zich daarbij wel realiseren
dat de lager opgeleide doelgroep zich in
eerste instantie niet wil scholen en
daartoe dus nog wel over de streep
moet worden getrokken.

Middelen en instanties
6. Over zzp’ers werd door het CBS
(februari 2010) aangegeven dat zij een
deel van de crisis hebben opgevangen.
Als dat zo is, klagen zij niet, zo blijkt uit
dit en ook ander onderzoek. Zij willen
nauwelijks ondersteuning ontvangen als
ze het niet redden.
7. De gemeente en re-integratiebedrij-
ven worden beide vaak niet gezien als
eerste aanspreekpunt om ondersteuning
van te verwachten bij baanverlies. UWV
Werkbedrijf en het uitzendbureau zijn
de meest logische stappen. Samenwer-
king vanuit de gemeente met UWV
Werkbedrijf en uitzendbureaus is aan te
raden als het gaat om een aanbod voor

ontslagbedreigden. Dit past bij de regie-
functie van de gemeente op de arbeids-
markt. Zij kan plannen maken, maar
hoeft niet altijd zelf op de voorgrond te
staan om te zorgen dat alles goed loopt
ten dienste van de burger.
8. De participatieladder is een goede
voorspeller voor de zelfredzaamheid van
mensen en voor het formuleren van
een aanbod. Dit instrument kan voor
de gemeente zeer waardevol zijn om 
te bepalen hoe en welke ondersteuning
voor diverse groepen het best ingezet
kan worden. De ladder kan worden inge-
zet door consulenten tijdens de intake
met cliënten. Belangrijk is niet alle mid-
delen in te zetten voor mensen op trede
4 en 5, maar ook naar de laagste treden te
kijken. Hierop zitten nog steeds mensen
die aan het werk zouden kunnen.

Inge Willems en Maartje Geenen zijn 
als consultant werkzaam voor Wise up
Arbeidsmarktconsultancy te Mill. Zij
voerden het onderzoek uit in opdracht
van de gemeente Nijkerk. Zie ook
www.wiseup.nl
Het volledige onderzoeksrapport is op te
vragen via info@wiseup.nl 

Mijn Praktijk
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Welke middelen zijn er om te

voorkomen dat zwakke jonge-

ren als ze 18 jaar zijn en niet

meer naar school gaan, zich

aan de poort voor een uitke-

ring moeten melden? In de

serie ‘Mijn ervaringen’ presen-

teren coaches een casus uit

hun eigen praktijk, zodat col-

lega’s aan het denken worden

gezet over de gekozen aan-

pak. Deze maand: Saskia van

Splunter, trajectbegeleidster

Stichting Bouwloods, over

Peter, een jongen van 16 jaar

die onderwijs volgt op een

praktijkschool en die min of

meer bij toeval via Stichting

Bouwloods een kans krijgt. 

Door Saskia van Splunter

Door een ruzie met meerdere klasgeno-
ten kan Peter niet meer op een goede
manier deelnemen aan het onderwijs
op school en zullen hij en zijn school
op zoek moeten naar een plek waar hij
een dagbesteding heeft.
De vader van Peter komt in contact met
Stichting Bouwloods Utrecht en bena-
dert hen met de vraag of zijn zoon hier
terecht kan. Na een kennismakingsge-
sprek en twee proefdagen zijn zowel
Peter als Bouwloods enthousiast en hij
start aan het begin van het schooljaar
met werken bij ons.

De start
Vanaf de eerste dag gaat het erg goed.
Peter is op tijd, komt afspraken goed na,
werkt hard, stelt vragen en gaat op een
goede manier met zijn leidinggevenden
en collega’s om. Hij vindt het werk leuk
en heeft baat bij de omgeving waarin hij
werkt. Peter krijgt veel structuur en wei-
nig ruimte waardoor zijn gedrag goed is.
Als trajectbegeleider spreek ik geregeld
met Peter en de leermeesters over zijn
functioneren en de aandachtspunten
waar hij op begeleid moet worden. De
benadering is duidelijk en directief waar-
door Peter weet wat er van hem wordt
verwacht en waar hij aan toe is bij ons.

Reacties omgeving 
De school zegt positief verrast te zijn
door deze ontwikkeling. Op school
heeft Peter een grote mond, zoekt hij
conflicten op en is hij slecht geconcen-
treerd. Hij heeft de diagnose moeilijk
lerend en ADHD. Dat het op het werk
goed gaat, is dan ook bijzonder.
De ouders van Peter geven aan dat het
beter gaat met hun zoon. Hij slaapt goed
en is enthousiast over het werk en vrolij-
ker thuis dan in het verleden. Anderzijds
is zijn gedrag thuis niet altijd even goed:
hij drinkt soms teveel in het weekend en
komt dan met vrienden in conflict met

andere jongeren wat leidt tot ruzie, vech-
ten en een hoop ellende. Hij zegt dat het
wel beter gaat, maar blijkbaar blijft hij
thuis de 16-jarige puber met proble-
men. Zijn ouders hopen op betere tij-
den wanneer hij ouder wordt. 

Effect werkplek
De werkplek werkt dus goed voor Peter.
Hij moet vier dagen per week op tijd
opstaan, om 8.00 uur op het werk zijn
en werkt tot 17.00 uur. Hij werkt in een
omgeving met volwassenen die hem
aanspreken op zijn houding en gedrag
waar nodig. Hij leert van de anderen,
zowel werkinhoudelijk van de leermees-
ters, als van iedereen die bij Stichting
Bouwloods werkt op het gebied van
werknemers- en sociale vaardigheden.
Op deze manier leert Peter de vaardighe-
den die je nodig hebt om je als werkne-
mer op de arbeidsmarkt te gedragen.

Onderwijs
Peter is moeilijk lerend. En dit betekent
dat hij geen regulier onderwijs kan vol-
gen aan het mbo. Het alternatief is een
ML-opleiding aan het ROC, maar deze
opleiding start op zijn vroegst in sep-
tember 2012. En duurt dan twee jaar.
De stage bij Stichting Bouwloods duurt
tot het einde van het schooljaar en de
vraag is wat dan gaat komen?
Als trajectbegeleider signaleer ik dat er
een situatie zal ontstaan waarbij we een
probleem hebben. Ik maak me zorgen
over de toekomst van Peter. Naar aan-
leiding hiervan neem ik contact op met
de school, want zij zijn uiteindelijk ver-
antwoordelijk voor Peter. En dit brengt
het balletje aan het rollen.

De situatie
De school wil hem eventueel uitschrij-
ven, maar wat is dan zijn vangnet? De
leerplicht is er dan niet meer. Stichting
Bouwloods heeft geen financierings-

Zwakkere jongeren
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bron en Peter zal na Stichting Bouw-
loods ook verder moeten.
Nadat ik heb overlegd met school en
ouders wordt door school voorgesteld
een REC-indicatie aan te vragen. Wat
betekent dat voor Peter? Hij wordt dan
een ‘cluster-4-jongere’ en heeft dan
direct een stempel. Het voordeel: er is
financiering voor Stichting Bouwloods
en hij blijft leerplichtig. 
We willen onderzoeken of we een
opleiding in huis kunnen halen, zodat
hij niveau 1 kan gaan halen, samen met
anderen die moeite hebben om regulier
aan onderwijs deel te nemen. Maar wat
is het vervolg na Stichting Bouwloods
en wie neemt verantwoordelijkheid?
Wat doe ik als trajectbegeleider en wat
laat ik? Wat kunnen en mogen we van
de school verwachten? 

Algemeen probleem
Veel jongeren onder de 18 jaar zitten in
een soortgelijke situatie. Ze zitten op de
Praktijkschool, komen niet in aanmer-
king voor een Wajong-uitkering, maar
zijn ook niet direct plaatsbaar op een
reguliere baan bij een werkgever. 

Momenteel worden er door meerdere
organisaties, waaronder Stichting
Bouwloods, initiatieven genomen om
deze jongeren te begeleiden met als
doel dat ze aan het werk kunnen. Dit
voorkomt dat ze, op het moment dat ze
18 jaar zijn en niet meer naar school
gaan, ze zich aan de poort melden voor

een uitkering. Maar deze initiatieven
zijn vaak op zichzelf staand en afhanke-
lijk van subsidie of andere financie-
ringsbronnen. En wat te doen met deze
jongeren als er bezuinigd gaat worden
op (re-) integratie?

Kans of toeval?
We hebben het vaak over re-integratie,
maar de jongeren aan de voorkant wor-
den een steeds grotere zorg waar we nog
geen passend antwoord op hebben.
Gelukkig zijn er veel initiatieven en wor-
den de problemen wel gesignaleerd,

maar werken deze initiatieven en werken
we voldoende samen? 
Voor Peter hopen we eruit te komen in
samenwerking met de ouders en de
school. We kunnen hem nu nog tijdig
opleiden/begeleiden om op de arbeids-
markt mee te kunnen, maar uiteindelijk
is ook hij bij toeval bij Stichting Bouw-

loods terechtgekomen. En hoeveel jon-
geren krijgen deze kans niet? Hoeveel
jongeren vallen tussen wal en schip? En
zijn we creatief genoeg om voor iedereen
een passende oplossing te vinden of
laten we het aan het toeval over?

Saskia van Splunter is trajectbegeleidster
Stichting Bouwloods Utrecht.
Voor informatie: www.stichtingbouw-
loods.nl
Telefoonnummer (030)6775055

*De naam van Peter is gefingeerd.

Mijn Praktijk
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De basis onder de markt voor

re-integratiedienstverlening

wordt steeds smaller. Welis-

waar heeft de crisis recent

geleid tot extra investeringen,

maar door de dalende budget-

ten en omdat gemeenten en

UWV steeds meer re-integra-

tie zelf uitvoeren, verwachten

re-integratiebedrijven vanaf

komend jaar forse omzetdalin-

gen. Een kwart van de aanbie-

ders overweegt de markt te

verlaten. De rest spreidt de

kansen, waarbij intensieve

samenwerking met opdracht-

gevers als kansrijk wordt

beschouwd. 

Door Riemer Kemper en 
Vera Veldhuis 

Dat blijkt uit onderzoek onder 877 aan-
bieders van re-integratiedienstverle-
ning, dat AStri halverwege 2010 heeft
uitgevoerd in opdracht van de Raad
voor Werk en Inkomen (RWI). De
vraagstelling borduurde deels voort op
een eerdere meting in 2008. De onder-
zoeksresultaten vormen een belangrijke
opmaat naar de in maart te verschijnen
Re-integratiemarktanalyse van 2011.
De resultaten zijn alvast te raadplegen
via een webapplicatie (zie www.rwi.nl). 

Markt re-integratiediensten
De kernactiviteit van de meeste aanbie-
ders bestaat nog altijd uit het begeleiden
van werklozen naar werk of activering.
De dominantie van UWV als opdracht-
gever blijkt sinds 2007 verder toegeno-
men (zie figuur 1). Bijna alle aanbieders
werkten in de afgelopen twee jaren wel
eens in opdracht van UWV. De helft
van hen is voor ten minste de halve
omzet van UWV als opdrachtgever
afhankelijk. De afhankelijkheid van één
opdrachtgever is onder grote bedrijven
(meer dan 200 werknemers) maar nau-
welijks minder dan bij kleine (minder
dan 15 werknemers). Wel gaat het om
andere dominante opdrachtgevers.
Grote aanbieders verwerven de helft
van hun omzet relatief vaak bij gemeen-
ten, terwijl kleine bedrijfjes bovenge-
middeld werken voor private opdracht-
gevers. De afhankelijkheid van UWV

is het sterkst in de middencategorie.
Hoewel UWV en gemeenten door de
crisis veel extra middelen hebben inge-
zet, zien aanbieders de basis onder de re-
integratiemarkt versmallen. Dit heeft
twee belangrijke oorzaken: enerzijds de
tendens om re-integratie in eigen beheer
uit te voeren en anderzijds dalende bud-
getten. De eerste oorzaak hangt samen
met het vervallen van de uitbestedings-
plicht voor gemeenten (per 2006) en
UWV (per 2009). In plaats van verplich-
te inkoop op de markt, kunnen zij kiezen
voor het zelf uitvoeren van re-integratie.
Sindsdien is er een trend naar meer re-
integratie in eigen beheer. In 2008 heb-
ben gemeenten voor het eerst minder
dan de helft van hun werkdeel (45%)
besteed op de markt. Ook UWV voert
meer zelf uit.
De tweede en belangrijkste oorzaak van
de verwachte krimp vormen de dalende
budgetten en extra bezuinigingen op re-
integratie: gemeenten en UWV hebben
jaarlijks minder middelen om re-integra-
tie uit te voeren. Dit dwingt tot keuzes:
uitvoerende organisaties zetten niet meer
voor iedereen vanzelfsprekend re-inte-
gratie in. De ´sluitende aanpak´ is ver-
vangen door een streven naar selectivi-
teit en maatwerk. Dat heeft uiteraard zijn
weerslag op de inkoop van re-integratie.
Door de economische crisis was er de
afgelopen jaren nog geen sprake van
vraaguitval. De toestroom aan werklozen

Zwaar weer dreigt voorZwaar weer dreigt voor
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leidde over de hele breedte tot gelijkblij-
vende of extra investeringen. UWV
kocht in 2009 bijna tweemaal zoveel
WW-trajecten in als in 2008. Ook de
gemeentelijke uitgaven aan re-integratie-
activiteiten zijn gestegen, al besteden zij
dit niet altijd uit aan particuliere aanbie-
ders. Het beeld over inkoop door werk-
gevers verschilt per segment. 
Per saldo is vooralsnog sprake van een
gezonde markt: twee op de drie re-inte-
gratiebedrijven boekten een positief
resultaat. Dit komt overeen met het per-
centage dat vindt dat de markt de afgelo-
pen twee jaar nog niet is gekrompen. Uit
de branchemonitor 2010 van Boaborea
blijkt dat de totale bedrijfstak in 2009
een rendement behaalde van bijna 3%.

Sombere vooruitzichten
De meeste aanbieders van re-integratie-
dienstverlening twijfelen er niet aan dat
op termijn krimp in de meeste segmen-
ten onvermijdelijk is. Om de extra inves-
teringen in re-integratie te bekostigen
was bij UWV een aanzienlijke budgeto-
verschrijding nodig, terwijl gemeenten
fors inteerden op hun reserves. Zowel
gemeenten als UWV gaven in 2009, en
waarschijnlijk ook in 2010, meer geld
uit dan zij aan middelen ontvingen. 
Over de nabije toekomst zijn de aanbie-
ders daarom ronduit somber gestemd.
De meerderheid (58%) verwacht een
omzetdaling. Bij een op de drie aanbie-

ders is de verwachte daling fors (meer
dan 15%) en bij een op de vijf zelfs zeer
fors (meer dan 25%). Vooral op UWV
gerichte aanbieders zijn pessimistisch.
Een uitzondering vormen aanbieders
die op werkgevers zijn gericht. Zij heb-
ben de steun van de wetgever in de rug,
die veel verantwoordelijkheid bij de
werkgever legt. 
In 2010 ervaren aanbieders al verhevig-
de concurrentie, zoals dat ook voor de
crisis het geval was. Op grond van
AStri-onderzoek uit 2008 concludeer-
de de RWI toen dat het gevaar van een
verdringingsmarkt bestond. Het vooruit-
zicht van vraaguitval maakt dat gevaar
opnieuw reëel. Indien bedrijven in de
slag om de ‘schaarse’ klant hun prijzen
naar beneden bijstellen, kan een race to
the bottom ontstaan waarbij zowel de
kwaliteit als de financiële positie van de
aanbieder onder druk komt te staan.

Mede als gevolg hiervan loopt het aantal
aanbieders de afgelopen twee jaren al
behoorlijk terug. Een verdergaande
shake-out ligt voor de hand. Het ver-
dwijnen van aanbieders is enerzijds een
logisch gevolg van de verminderde
vraag. Anderzijds is het kwalijk als door
prijsconcurrentie, toetredingsdrempels
en beeldvorming nuttige kennis van de
markt verdwijnt. Het blijft belangrijk
dat opdrachtgevers in hun aanbestedin-
gen niet alleen kijken naar kostenvoor-
delen op de korte termijn (lagere prijs),
maar vooral ook naar de effecten van
kwalitatief goede dienstverlening. 
Daarnaast is het zaak de kosteneffecti-
viteit van re-integratie in eigen beheer
goed tegen het licht te houden. Op dit
moment is niet altijd helder in hoe-
verre, en in welke situaties, met re-inte-
gratie in eigen beheer betere resultaten
zijn te behalen dan via de markt. Hoe-

Dominante opdrachtgever* 2007 2009

UWV (inclusief IRO) 43% 50%

Gemeenten (inclusief PRB) en SW-bedrijven (inclusief PGB BW) 14% 11%

Privaat (verzekeraars, verwijzers, werkgevers, collegabedrijven 15% 13%

enzovoort)

Geen dominante opdrachtgever 24% 26%

* Dominant houdt in dat ten minste de halve omzet in een bepaald segment wordt 

gegenereerd. 

Figuur 1 Aanbieders naar marktsegment in 2007 en 2009 (bron: AStri) 
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wel er goede redenen voor kunnen zijn,
ontbreekt nu veelal onderbouwing voor
de trend om meer zelf te doen. Hier ligt
een kans om de effectiviteit verder te
verhogen. De samenwerkingsvorm tus-
sen opdrachtgever en aanbieder is daar-
op af te stemmen. 

Verlaten van de markt
Het aanvankelijke enthousiasme waar-
mee nieuwe aanbieders zich zes jaar
terug op de markt voor re-integratie-
diensten stortten, is wat bekoeld. De
markt telt minder aanbieders en minder
nieuwe toetreders. Lagere budgetten en
uitbestedingspercentages spelen een
rol. Ook de arbeidsmarktsituatie zorgt
dat cliënten moeilijker plaatsbaar zijn. 
In reactie op de toegenomen spannin-
gen overweegt ruim een kwart van de
aanbieders de re-integratiemarkt (deels)
te verlaten. Een gedeeltelijke terugtrek-
king betekent dat de aanbieder het
zwaartepunt van de dienstverlening
verlegt naar andere terreinen. Bezuini-
gingen en in mindere mate het minder
inkopen van diensten blijken doorslag-
gevend in die geneigdheid. Voor een
groot aantal kleine aanbieders die veel
voor UWV werken is het gewijzigde
inkoopkader de primaire vertrekreden.
Ook de overige aanbieders stellen hun
koers de komende tijd bij. In 2008
waren zij nog vooral bezig met speciali-
satie in bepaalde doelgroepen en dien-

sten om zo op nichemarkten sterker te
staan. Twee jaar later beschouwt men
specialisatie niet meer als ´veilig´. Veel
bedrijven willen hun kansen spreiden.
Verbreding, samenwerking en innova-
tie zijn inmiddels de meest voorko-
mende strategieën (zie figuur 2). 
Op de korte termijn en in individuele
gevallen is een verbredingsstrategie
wellicht verstandig om continuïteit van
de bedrijfsvoering te garanderen. Op dit
moment zijn veel aanbieders erg afhan-
kelijk van UWV. Op sectoraal niveau
biedt deze omslag echter geen soelaas:
het maakt de markt niet groter. Als veel
bedrijven zich verbreden kan zelfs een
tegenreactie ontstaan, omdat specifieke
kennis dan weer onderscheidend
wordt. Wel zinvol in een verbredings-
strategie is het verkennen van nieuwe
markten. Verschillende re-integratiebe-
drijven verkennen momenteel met suc-
ces aanpalende bedrijfsterreinen als
arbeidsomstandigheden en HRM-
beleid. Ook zijn enkele re-integratiebe-
drijven actief in het buitenland. 
Nu langlopende relaties tussen
opdrachtgevers en opdrachtnemers niet
meer vanzelfsprekend zijn, wordt het
nog belangrijker precies te achterhalen
wat een opdrachtgever wil en de dienst-
verlening daarop af te stemmen (profes-
sionaliseren). In dat licht is samenwer-
king met derden een kansrijke strategie,
vooral waar het een krachtenbundeling

met opdrachtgevers betreft. Een kwart
van alle aanbieders is daarmee bezig of
denkt daarover na. Ruim vier op de tien
denken ook dat met partnerschap de
effectiviteit van re-integratie verder ver-
beterd kan worden. 

Partnerschap 
Hoe positief verdergaande hybridisering
ook is – de transactiekosten van markt-
verkenning, contractvorming en toezicht
kunnen door partnerschap dalen – het is
niet het complete verhaal. Werkgevers
zijn immers degenen waar plaatsing zijn
beslag zou moeten krijgen. Opvallend
genoeg is de werkgeversbe-nadering niet
sterk in opkomst sinds 2008. Ook de
kennis van aanbieders over de regionale
arbeidsmarkt blijkt niet optimaal. 
Toch verliezen aanbieders werkgevers
niet uit het oog: vier op de tien pleiten
voor een geïntegreerde werkgeversbe-
nadering en/of meer leerwerkbanen ter
verhoging van de effectiviteit van re-
integratie. Voldoende animo dus voor
een meer op elkaar afgestemde aanpak
(met de cliënt) tussen opdrachtgever,
aanbieder en werkgever. Op naar een
markt die nog verder beweegt!

Riemer Kemper is adviseur onderzoek en
analyse bij de Raad voor Werk en Inko-
men. Geschreven op persoonlijke titel. 
Vera Veldhuis is onderzoeker bij AStri
Beleidsonderzoek en -advies. 

Figuur 2 Wat wordt uw strategie de komende tijd (meerdere antwoorden mogelijk)
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Calder Holding is een op 

werk, maatschappelijke 

participatie, wonen, inburgering, 

psychische zorgverlening en 

schuldhulpverlening gerichte 

landelijke organisatie. De 

bedrijven binnen Calder Holding 

leveren op al deze leefgebieden 

resultaatgerichte en meetbare 

dienstverlening, die vooral is 

gericht op kwetsbare groepen. 

Meer en meer ervaren we de 

behoefte om de verschillende 

leefgebieden goed op elkaar 

af te stemmen. Hiertoe werken 

bedrijven binnen Calder Holding 

waar mogelijk samen. Zo wordt het 

beste resultaat voor zowel de klant 

als de opdrachtgever behaald.

De tien bedrijven binnen 

Calder Holding zijn:

Alexander Calder arbeidsintegratie 

(re-integratie)

Calder UK Ltd. (re-integratie)

IWA b.v. (re-integratie)

Talent Ltd. (recruitment)

Capabel Taal b.v. (inburgering)

Taalwereld+ (inburgering)

Westerbeek COD b.v. 

(schuldhulpverlening)

AOB Compaz b.v. (dianose)

Max Ernst b.v. (geestelijke 

gezondheidszorg)

Jan Arends b.v. (geestelijke 

gezondheidszorg)

www.calderholding.nl

G-groep
De G-groep is een samenwerkingsverband van verschillende 
re-integratiebedrijven, waaronder Alexander Calder 
arbeidsintegratie. Zij hebben hun krachten gebundeld om 
mensen met een Wajong-uitkering aan werk te helpen én aan 
het werk te houden.

Lerend Werken In Bedrijf
Alexander Calder arbeidsintegratie is een van de deelnemers 
aan het project Lerend Werken In Bedrijf. Het project heeft 
als doel om met een combinatie van leren en werken, 
werkzoekenden aan een baan te helpen. De ambitie is om nog 
in totaal tienduizend werkzoekenden via een leerwerkbaan in 
diverse branches aan het werk te krijgen.

Lifecoaching
Klanten met grote problemen als schulden, psychosociale 
problematiek, verslaving, medische problemen enz. worden 
door hun lifecoach begeleid zodat ze hun eigen leven weer op 
orde krijgen.

Calder UK Ltd.
Vanuit Nederland is in 2009 Calder UK Ltd opgericht met als 
doel jaarlijks 10.000 langdurig werkzoekenden in Londen te 
ondersteunen bij het vinden van een baan. Hiertoe gaat de klant 
vanaf het begin van zijn traject met zijn jobcoach op zoek naar 
werk en worden eventuele belemmeringen weggenomen.

SW-indicatie
Om een beslissing over een SW-indicatie te geven schakelt het 
UWV Werkbedrijf vaak de deskundigen van Aob Compaz in 
voor extra medisch en/of psychologisch advies.

Jan Arendshuis
Een Jan Arendshuis is een eigentijdse combinatie van zorghotel 
en activiteitencentrum, waar mensen met een psychische of 
sociale beperking de kans krijgen om naar vermogen mee 
te doen in de samenleving. In Tilburg is de jongerenfoyer 
is een opvanghuis voor jongeren die de aansluiting met de 
samenleving dreigen kwijt te raken. Het doel is om jongeren 
in staat te stellen na twee jaar zelf hun eigen leven te laten 
runnen.

Capabel Taal
Met een eigen methode en een onderscheidende aanpak 
is Capabel Taal de grootste aanbieder op het gebied van 
inburgeringstrajecten en voert deze uit in opdracht van circa 
vijftig gemeentes

Een greep uit de activiteiten 

van Calder Holding:



Leren en ontwikkelen Samen het beste uit medewerkers halen  

Met dit doel verbindt RadarVertige zich al meer dan 20 jaar aan sociale diensten, afdelingen sociale zaken & werkgelegenheid en werkpleinen.  

We onderscheiden ons daarbij met de ‘voor & door’ aanpak. Opleidingsvragen van organisaties zijn alleen effectief op te lossen als de mensen 

waar het om gaat zélf actief een bijdrage leveren aan de oplossing. Wij spelen daarbij een onder steunende rol. Laat u inspireren door ons 

aanbod en neem een kijkje op www.radarvertige.nl of bel ons op (020) 643 3813.

www.radarvertige.nl

Handhaving
• Waarden- en normenshow
• Leergang Handhaven in de keten
• Fraude-alertheid
• Leergang Nabij en streng
• Klantgericht debiteurenbeheer

Competenties
• Klantgerichtheid
• Resultaatgerichtheid
• Confronterende gespreksvoering
• Gespreksvaardigheden

• Voorliggende voorzieningen
• Actualiseren sociale zekerheid
• WW/WWB/WSW
• WIJ
• WIA
• Arbeidsrecht & wet poortwachter

Kennistrainingen

• Caseloadbeheer
• Stressbestendigheid
• Timemanagement

Verzuimmanagement

Doelgroeptrainingen
• Sterk naar Werk
• In & uit de bijstand
• Look@me
• Netwerken
• Skills voor werkzoekenden
• Groepsgerichte empowerment
• Scholingsprogramma Romavrouwen

Armoedebeleid
• Formulierenbrigade
• Schuldhulpverlening

Participatietrainingen
• Lifecoaching
• Back on Track
• Activeringsmedewerker
• Ik als interviewer
• Braintraining/mindfullness
• Je leven in balans
• Je leven in beweging

• Digitaal leerplein
• E-coaching
• Action learning
• Persoonlijke- en teamleerroutes
• Performance gericht leren

Het nieuwe leren

Agressie en veiligheid
• Omgaan met emotie en agressie
• Veilig op huisbezoek
• Leiding geven aan agressiebeleid
• Opvang en nazorg
• Sanctiegesprekken • Coachende vaardigheden

• Interculturalisatie
• Radicalisering

Integratie

• Basistraining
• Groepsgerichte klant activering
• Van klantmanger naar coach

Klantmanagement

Onze inspiratiemix
Simulatietrainingen
• Simuleren baliegesprek
• Simuleren huisbezoek
• Simuleren spreekkamergesprek

Re-integratie
• Jobhunting
• Werkgeversbenadering
• Niemand Buitenspel
• Aanbodgericht bemiddelen
• Re-integratiegame
• Diagnose stellen


