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P&O 
en re-integratie



Duurzame inzetbaarheid van medewerkers is
een basisvoorwaarde voor het succes van uw
organisatie. Met ‘Duurzaam@work’ biedt Arbo
Unie een nieuw, effectief monitoringsinstrument
dat inzicht geeft in de fitheid van mensen en
organisatie. Onmisbare managementinformatie
voor een duurzaam inzetbaarheidsbeleid.

Voordelen van Duurzaam@work
l Vergroot de effectiviteit van mens en 

organisatie
l Biedt medewerkers concrete verbeter-

punten
l Geïntegreerde aanpak van onderzoek 

en interventies
l Ondersteunt management beslissingen 

t.a.v. HRM en organisatie
l Aanvullende interventies en medische 

begeleiding mogelijk

Al uw medewerkers
duurzaam inzetbaar!

Snel inzicht én duurzaam resultaat
www.arbounie.nl



voor horen, zien, taal en autisme

Werkpad, een sterk merk voor werk

Werkpad BV De Molen 91, 3995 AW Houten 
Telefoon (030) 239 80 01 • Teksttelefoon (030) 239 80 02 
Fax (030) 239 80 03 • Email info@werkpad.nl 
Internet www.werkpad.nl

Werk zoeken en behouden voor mensen die minder goed 
kunnen horen of zien, esm of autisme hebben
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NIEUWS

Minister Donner heeft de begroting van
SZW voor 2011 bekend gemaakt. Een
begroting met belangrijke maatregelen
tegen de krapte op de arbeidsmarkt 
en de ontstane overschrijdingen in het
budget van SZW, die moeten bijdragen
aan een economisch herstel. Overige
actuele informatie staat in de rubrieken
Statistiek, Verschenen, Agenda en Wisse-
ling van de wacht.  4

THEMA: ARBEIDSMOBILITEIT

P&O en re-integratie
Hans van Iersel
Bedrijven blijken moeilijk benaderbare
bastions te zijn. Een aantal ervaringen van
re-integratieprofessionals en P&O-mede-
werkers over de wijze van benaderen van
bedrijven als het gaat om het plaatsen
van herintreders.  15

SW’ers in beweging!
Saar Langelaan en Roel Cremer
Er wordt steeds meer geprobeerd SW’ers
te laten doorstromen naar regulier werk.
Echter, deze werknemers zijn moeilijk in
beweging te krijgen. Wat is hiervan de
onderliggende reden? Willen ze niet of
kunnen ze niet? En hoe kunnen ze toch in
beweging komen? Uitdagende vragen die
op hun beurt vragen om effectieve werk-
wijzen.  18

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Is er
sprake van een tweedeling, een situatie van
winners en losers? Of moeten we ons voor-
bereiden op een krappe arbeidsmarkt, zoals
is voorspeld. Dan is het zaak om naast 
de bewaking van de inzetbaarheid van de
huidige groep werknemers, tevens te wer-
ken aan de herintreding van werklozen en
te zorgen voor een opwaartse mobiliteit
van groepen die aan de onderkant van de
arbeidsmarkt staan. 8

Naar een aantrekkelijk loopbaanbeleid 
voor re-integranten
Beatrice van der Heijden
Op een veranderende arbeidsmarkt ver-
dienen het inzetbaar houden van perso-
neel en het inzetbaar maken van degenen
die nu niet actief zijn op de arbeidsmarkt
de hoogste prioriteit.  11
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AAN DE SLAG!
De primaire betekenis van mobiliteit is beweeglijkheid. De bijhorende
verklaring: gemakkelijke verplaatsbaarheid, maar ook onvastheid of
onbestendigheid. Misschien is dit een mooie uitleg die de ‘bijwerkin-
gen’ van beweeglijkheid belicht. Immers, inherent aan mobiliteit is
veranderen en dat kost moeite, vergt inspanning en is soms pijnlijk. 

Arbeidsmobiliteit
Bij arbeidsmobiliteit is het beleid gericht op het bereiken van een hoge-
re positie verbonden met het verschuiven naar een hogere sociale of
economische laag. Een verschijnsel dat naast maatschappelijke beteke-
nis ook van belang is voor de arbeidsvreugde van de werknemer zelf.
Het is nuttig om mobiliteit in een groter verband te zien. Immers, er
zijn tijden dat bestendiging van een situatie de voorkeur heeft boven
beweeglijkheid of verandering. Marges om te bewegen zijn mede
afhankelijk van belangen in een economisch stelsel. Werknemers kie-
zen vaak voor zekerheid, bij organisaties staat bedrijfsbehoud voorop. 

Personeel
Voor bedrijfsbehoud zijn aanpassingen in de personele samenstelling
nodig ofwel horizontale of verticale mobiliteit. Promotie en demotie
zijn dan de mooie woorden voor verticale verschuivingen. Horizontale
mobiliteit is zijwaarts bewegen vaak met behoud van status en inzet
van competenties: ander werk doen op basis van dezelfde kwalifica-
ties. Daarnaast is er het probleem van de immobiliteit: het vastzitten
en stagneren in de bedrijfsmatige ontwikkeling. Het is een verschijn-
sel dat zich voordoet bij de specialisten en met name de superspecia-
listen die kwetsbaar zijn geworden voor externe druk. Juist hun ver-
worven expertise maakt het moeilijk om ‘mobiel’ te worden. 

Lageropgeleiden
De immobiliteit van lageropgeleiden is bepaald door ‘niet lager kun-
nen’ en vrijwel geen soortgelijke alternatieven kunnen vinden. Enige
weg is dus opwaarts bewegen, wat betekent investeren in kwalificaties.
Vreemd genoeg is het dan vaak de laagopgeleide werknemer zelf die
zich onmachtig voelt om te veranderen. De weerstand wordt bekrach-
tigd met uitspraken in de trant van ‘voor een dubbeltje geboren wordt
nooit een kwartje’. Het zou wel eens kunnen zijn dat lageropgeleiden er
van overtuigd zijn dat hogerop komen er niet bij hoort en dat hoger
opgeleiden opgeleid zijn om vooruit te komen (de attitude daartoe ont-
wikkeld hebben). Daarbij komt dat laagopgeleiden iets meebrengen
van hulpeloosheid en passiviteit. Het niet in actie komen hangt samen
met verwachtingen uit de omgeving en de bijbehorende opstelling: ‘ze
hebben geen ander werk voor me’. Hoger opgeleiden kijken al snel
om zich heen, nemen regie. Is het dan toch hoofdzakelijk een kwestie
van het perspectief op of de bereidheid om te veranderen?

Roel Cremer
Lid van de redactieraad

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.

Twee jaar later
Roeland van Geuns & Maikel Groenewoud
Gegevens over werkhervatting en deter-
minanten van werkzoekgedrag is belang-
rijke informatie voor re-integratieprofes-
sionals. Positieve beïnvloeding van deze
factoren kan ertoe bijdragen dat hun
cliënten vaker werk gaan zoeken.  22

Het zachte karakter van harde 
uitspraken
Roel Cremer
Van professionals die betrokken zijn bij de
toekenning van een uitkering of toelei-
dingstrajecten wordt oordeelsvorming
verwacht. In dit artikel wordt dit oor-
deelsvormingsproces belicht vanuit een
cognitief en sociaal-psychologisch per-
spectief.  26

Na de diagnose...
Bianca Rebergen
Ervaringsdeskundigen weten waarover ze
praten en beschikken over invoelingsver-
mogen. Het inzetten van een ervarings-
deskundige bij re-integratie heeft abso-
luut toegevoegde waarde.  30
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Socialezekerheids-
wetgeving 2010
Voorafgegaan door een praktische inlei-
ding waarin de hoofdlijnen van het stelsel
van sociale zekerheid worden geschetst
heeft Pieter Fluit de belangrijkste socialeze-
kerheidswetten en uitvoeringsbesluiten bij-
eengebracht. Daarnaast wordt ingegaan op
enkele actuele ontwikkelingen op het ter-
rein van de sociale zekerheid.
Uitgever: Kluwer
ISBN: 9789013072112
www.kluwer.nl
f 32,50

Aan het werk!

Over trajectbegeleiding en re-integratie
‘Aan het werk!’ biedt praktijkinformatie
om langdurig werklozen en arbeidsgehan-
dicapten weer terug te krijgen in het
arbeidsproces. Alle facetten van trajectbe-
geleiding en re-integratie komen in dit
boek samen: intake, diagnostiek, aanbod-
versterking, matching, plaatsing, nazorg,
maar ook zaken als wet- en regelgeving
komen aan de orde. Door middel van een
praktisch stappenplan wordt het traject
van arbeidstoeleiding belicht, aangevuld
met verwerkingsopdrachten. Bij het boek
hoort een dvd.
Uitgever: Boom Lemma Uitgevers
ISBN: 9789047300915
www.boom.nl
f 26,50

Arbeidsmarkt augustus

De editie van de Monitor arbeidsmarkt
augustus 2010 is verschenen.
Het voorzichtige herstel lijkt vooralsnog
door te zetten. In het eerste kwartaal van
2010 werd na vijf kwartalen van krimp voor
het eerst weer economische groei en in het
tweede kwartaal zette dit herstel door. De
werkloosheid en het aantal WW-uitkerin-
gen dalen vanaf maart 2010 al vijf maan-
den lang.
Monitor Arbeidsmarkt
editie augustus 2010
Ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid
www.minszw.nl

VERSCHENEN
Begroting SZW 2011
Volgens minister Donner is een structureel
economisch herstel alleen mogelijk als er
de komende jaren ook maatregelen wor-
den genomen voor de toekomst van de
arbeidsmarkt. Het beleid van de begroting
bestaat vooral uit maatregelen tegen de
krapte op de arbeidsmarkt en de ontstane
overschrijdingen in het budget van SZW. 

Arbeidsmarkt
De werkloosheid is minder gestegen dan
voorspeld. De genomen crisismaatregelen
zoals werktijdverkorting en deeltijd-WW
kunnen worden afgebouwd. De opgerichte
mobiliteitscentra om mensen bij (dreigend)
ontslag naar ander werk te begeleiden,
worden onderdeel van reguliere dienst-
verlening. Door een dalende beroepsbe-
volking en groeiende arbeidstekorten is
de voorspelling dat het aantal werknemers
vanaf 2015 stagneert en vanaf 2021 struc-
tureel zal dalen. Reden om de AOW-leef-
tijd te verhogen naar 67 jaar en meer
mensen vanuit de sociale zekerheid aan
werk te helpen.

Ongefundeerde kortingen
Gemeenten vinden het onbegrijpelijk dat
de Miljoenennota vol staat met ongefun-
deerde kortingen richting gemeenten.
Zodra er een nieuw kabinet is, willen
gemeenten het gesprek aangaan over het
financiële perspectief na 2011. Nu worden
vooral de terreinen werk, zorg en inburge-

ring zwaar getroffen. Versoberingen in de
AWBZ, kortingen op re-integratie en parti-
cipatie naast de tekorten die er zijn voor
het uitbetalen van alle uitkeringen maken
dat de gemeenten zwaar onder financiële
druk komen te staan. Ze vrezen dat uitein-
delijk de burger de dupe zal zijn.

Om de overschrijdingen in het budget te
dichten, staan onder andere de volgende
besparende maatregelen op de agenda:
• vervanging AOW-tegemoetkoming door

koopkrachttegemoetkoming, alleen gel-
dig voor Nederlandse belastingplichti-
gen en wordt niet in het buitenland uit-
gekeerd: besparing van e 105 miljoen;

• deze koopkrachttegemoetkoming van
oudere belastingplichtigen en de tege-
moetkoming voor nabestaanden en
arbeidsongeschikten wordt ook ver-
laagd: besparing van e 54 miljoen;

• extra korting AOW-partnertoeslag naar
8%: besparing oplopend tot e50 miljoen.

• korten van re-integratiebudgetten, mid-
delen moeten effectiever en vraagge-
richter worden ingezet: voor 2011 blijft
het budget gehandhaafd op basis van
bestuurlijke afspraken. 2012: besparing
e 190 miljoen;

• korting Wsw-budget, meer mensen met
een beperking moeten aan regulier
werk worden geholpen, de loonkosten
nemen af: besparing van e 120 miljoen.
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12 ambachten, 
13 ongelukken 
Werken met ADHD.
ADHD-kinderen worden volwassen en wat
dan? Herken de symptomen en voorkom
langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze
module reikt u hierbij handvatten aan.
dinsdag 9 november 2010, f 480
Utrecht
info: 020-4097000
e-mail: info@nspoh.nl
www.nspoh.nl

Etnische diversiteit en 
culturele competenties
Hoe houdt u rekening met de culturele en
etnische achtergrond van een cliënt? Aan
de slag met thema’s als beleving van ziekte
en gezondheid en met culturele competen-
ties voor de arts en professional, zoals
interculturele gespreksvoering!
maandag 15 en 22 november 2010, f 750
Amsterdam
info: 020-4097000
e-mail: info@nspoh.nl
www.nspoh.nl

Vernieuwde opleiding 
Jobcoach
Ben je op zoek naar nieuwe wegen om je
kennis te verdiepen en je vaardigheden uit
te breiden? In de opleiding Jobcoach wordt
ingestoken op zowel kennis, vaardigheden
als de (beroeps)attitude. ProgreSZ Hoge-
school voor Sociale Zekerheid en Combo
Emonomy hebben deze vernieuwde oplei-
ding samengesteld.
De opleiding is toegankelijk voor job-
coaches, trajectbegeleiders, re- integratie-
consulenten, stagecoördinatoren en ande-
re professionals die mensen begeleiden
naar en in (on)betaalde arbeid, dagbeste-
ding en/of stages.
november 2010
15 lesdagen en 3 coaching bijeenkomsten 
verspreid over een jaar
Zwolle
info: 055-5767555
www.progresz.nl

AGENDA
Sociale dienst geschrokken
Divosa, de vereniging van directeuren van
sociale diensten, reageert geschrokken
op de aangekondigde bezuinigingen op
het re-integratiebudget. “Ondanks de
toename van het aantal bijstandsge-
rechtigden en het verwachte te-
kort aan geschoold personeel
ontnemen de bezuinigingen
sociale diensten de mogelijk-
heden om mensen terug te 
leiden naar de arbeidsmarkt”.
Sociale diensten kun-
nen dan niet meer
doen dan alleen
nog maar een uit-
kering verstrekken.

Hiermee wordt elk perspectief van men-
sen in de bijstand ontnomen. 
René Paas, voorzitter van Divosa, hoopt
dat het nieuwe kabinet het huidige stelsel

van sociale zekerheid zal moderniseren.
Zijn voorkeur gaat uit naar één

regeling voor mensen die niet of
nauwelijks aan de slag komen.
Het uitgangspunt zal moeten
zijn dat een uitkering een aan-
vulling moet worden op het

loon dat mensen nog wél kun-
nen verdienen. “De beste

manier van bezuinigen
is bijstandklanten aan
het werk te helpen”. 

SW ziet afstand groeien
De sociale werkvoorziening moet vol-
gend jaar g 120 miljoen bezuinigen,
bovenop een geschatte bezuiniging van 
g 38 miljoen vanwege het niet compense-
ren voor de stijging van lonen en prijzen. 
Cedris, de brancheorganisatie van bedrij-
ven in de sociale werkvoorziening is van
mening dat deze bezuinigingen ten koste
zullen gaan van de werknemers met psy-
chische, lichamelijke en verstandelijke
beperkingen. Er zal nog minder geld zijn
om deze mensen te trainen en op te lei-
den om aan de slag te gaan. De bezuini-

gingen zullen er toe leiden dat juist de
mensen aan de onderkant van de arbeids-
markt nog verder op afstand komen.
Volgens Cedris is bezuinigen met beleid
wel mogelijk. Cedris is een groot voor-
stander om de arbeidsmarktregelingen
voor mensen met een grote afstand tot
de arbeidsmarkt, de WBB, Wajong en
Wsw samen te voegen tot één regeling.
Ze verwacht dat zo’n regeling kan leiden
tot besparingen zonder dat dat ten koste
gaat van de ontwikkeling en kansen op
werk voor de mensen waar het omgaat.

Vasthouden aan inburgering
Boaborea vindt dat grote bezuinigin-
gen op het inburgeringsbudget niet
mogen leiden tot minder trajecten. Juist
met het oog op de dreigende tekorten
op de arbeidsmarkt is het noodzakelijk
dat de groep met een taalachterstand
ondersteuning nodig heeft om ook aan
het werk te kunnen. Alle gedane inves-
teringen voor inburgeringscursussen
hebben inmiddels hun diensten bewe-

zen. Alleen al afgelopen jaar zijn
gemeenten erin geslaagd 50.000
inburgeringsplichtigen te helpen. In
meer dan 50% van de gevallen ging dit
gecombineerd met werk. Dit mag nu
niet door de bezuinigingen overboord
worden gezet. Het nog beschikbare
geld voor inburgering en participatie
moet efficiënt en resultaatgericht wor-
den ingezet.
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Van krimp naar groei

Het verlies van het aantal banen is in het
tweede kwartaal verminderd. Uit de cijfers
van het CBS blijkt dat het gaat om een
daling van 0,8%. Het tweede kwartaal van
2010 telde 63.000 minder banen ten
opzichte van het tweede kwartaal 2009.
Hoewel het verlies van banen in het
bedrijfsleven met 136.000 nog steeds fors
was, nam de groei van werkgelegenheid in
de niet-commerciële dienstverlening, met
name de gezondheidszorg, toe. Ten opzich-
te van het eerste kwartaal is een stijging te
zien van 0,3%. De omslag van krimp naar
groei is vooral toe te schrijven aan de uit-
zendbranche.

Weer daling werkloosheid

Voor de zesde maand op rij is de werkloos-
heid weer gedaald. Augustus telde na cor-
rectie 414.000 werklozen, 12.000 minder
dan een maand eerder. Wel zijn er nog
16.000 werklozen meer dan een jaar eerder
in augustus. De jongeren doen het goed op
de arbeidsmarkt. Ten opzichte van augus-
tus 2009 (100.000) zijn er nog 91.000 een
jaar later. In de leeftijdscategorie 45-64 jaar
is er een stijging te zien van 113.000 in
augustus 2009 naar 133.000 in augustus
van dit jaar.

Meer werkhervatting
Ook het aantal WW-uitkeringen is in augus-
tus gedaald. Opvallend is het aantal beëin-
digde WW-uitkeringen vanwege werkher-
vatting. 19.000 in totaal, maar liefst een stij-
ging van 20% ten opzichte van een maand
eerder.

STATISTIEK

8.100
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7.700

7.600
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x 1.000

Werkloosheidspot bijna leeg
Het vermogen van het Algemeen Werk-
loosheidsfonds (AWf) is eind dit jaar al
niet meer toereikend, het tekort zal 
volgend jaar oplopen naar g 3,6 miljard.
Dit stelt de politiek voor een enorm pro-
bleem: of de staatsschuld loopt verder
op of de lasten voor werknemers en
werkgevers moeten omhoog. Door ver-
schuiving van de last naar de belasting-
betaler komt er ook nog een koop-
krachteffect bij, wat op dit moment
absoluut niet gewenst is. PvdA-Kamerlid
Vermeij wil hier zeker een debat over:

Nadruk op werk
Uit een rapport van de Inspectie Werk en
Inkomen blijkt dat langdurig zieke werk-
lozen vaak onvoldoende aan de slag
komen. Minister Donner vindt het geen
goede zaak dat mensen in de Ziektewet
komen als zij hun eigen werk niet meer
kunnen doen. Er moet eerst gekeken wor-
den naar ander, vergelijkbaar werk alvo-
rens zij de in de Ziektewet belanden. Door
werk meer voorop te zetten, wil de minis-
ter meer balans krijgen tussen inkomens-
bescherming en activering van mensen. 

Betere begeleiding
Het rapport geeft ook aan dat het nogal
schort aan de begeleiding van langdurig
zieke werklozen naar werk. UWV, verant-
woordelijke voor de re-integratie van deze
groep werklozen, heeft inmiddels een plan

van verbetering opgesteld. Dit behelst
onder meer verbetering van de registratie
van zieke werklozen, eerder aanvangen
met het maken van plannen met mogelijk-
heden om weer aan het werk te gaan en
maatregelen om de verbeteringen te waar-
borgen. De kern van het plan is dat de
beoordeling van het ziekteproces én de
kansen op werk beter hand in hand gaan.

Aanpassing Ziektewet
De minister heeft het plan van UWV samen
met het IWI-rapport naar de Tweede kamer
gestuurd. Daarnaast heeft de minister een
wetsvoorstel ingediend om de WW-uitke-
ring niet langer te verlengen met de ter-
mijn dat de werkloze ziek is. De aanpassing
zou werknemers moeten prikkelen zo snel
mogelijk weer aan het werk te gaan.

Commissie UWV ingesteld
Minister Donner heeft de commissie
interne sturing UWV ingesteld. Toen in
juni jl. bleek dat UWV haar re-integra-
tiebudget nog meer had overschreden
dan al eerder aangekondigd, heeft de
minister besloten dat er een commis-
sie moet komen die de interne sturing
bij UWV moet gaan bekijken.

De commissie bestaat uit: Anne Willem
Kist (Raad van Advies Nederlandse Zorg-
autoriteit), Harm Bruins Slot (KWF Kan-
kerbestrijding) en Martin van Rijn
(PGGM). De commissie moet voor 1
december a.s. advies uitbrengen over de
mogelijkheden, beperkingen en verbe-
teringen van de sturing binnen UWV.

“Er is al veel eerder gewaarschuwd voor
dreigende tekorten. De werknemers-
premie is enkele jaren terug op nul
gezet en dat kon toen ook, maar nu
moeten we daar weer serieus over gaan
nadenken. Het
kan ook weer
niet zo zijn dat
we de lasten
te zeer verho-
gen, ook niet
voor de werk-
gevers.”
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WISSELING VAN
DE WACHT

Boaborea, de brancheorganisatie voor
werk, loopbaan en vitaliteit, heeft een nieu-
we directeur. Met ingang van 1 oktober jl.
is Petra van de Goorbergh de opvolgster
van Carmen de Jonge, die de afgelopen
periode de functie al combineerde met het
directeurschap van Wissenraet Van Spaen-
donck.

Petra van de Goorbergh
Petra heeft een brede kennis en ruime
ervaring in de sociale zekerheid en belan-
genbehartiging. Zij is haar loopbaan vijf-
tien jaar geleden begonnen bij het Tica
(later Lisv) en heeft vervolgens de stap
gezet naar het Verbond van Verzekeraars.
Daar was zij onder meer betrokken bij de
belangenbehartiging en beleidsontwikke-
ling ten tijde van de invoering van de wet
Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen
(WIA) en afschaffing van de Wat arbeids-
ongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
(WAZ). Sinds 2008 is zij als manager werk-
zaam bij Boaborea waar zij al verantwoor-
delijk was voor de beleidsontwikkeling in-
zake gezondheidsmanagement, preventie-,
interventie-, en re-integratiedienstverlening
eerste en tweede spoor.

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.

Overeengekomen werk
Werknemer is op 1 januari 1996 bij de
werkgever in dienst getreden als bouw-
vakhelper/sloper. In 1998 is hij vanwege
gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid als
timmerman aan de slag gegaan. Eind
2002 zijn de klachten van werknemer
erger geworden en is hij voor vier uur per
dag bouwkundige werkzaamheden gaan
verrichten. De overige vier uur werkt hij in
een magazijn. De werkgever heeft op 29
april 2003 een taakomschrijving opge-
steld die door zowel de werkgever als de
werknemer is ondertekend. In juli 2006
krijgt hij weer klachten en heeft hij aange-
kondigd dat hij naar een arts zal gaan. Hij
is toen niet vanwege ziekte uitgevallen. In
mei 2009 valt hij uit vanwege ziekte. 

Loondoorbetaling
De werkgever is van mening dat hij niet ver-
plicht is tot loondoorbetaling. In dit ver-
band voert de werkgever aan dat de werk-
nemer al geruime tijd passend werk ver-
richt en hij de overeengekomen werkzaam-
heden als sloper al een lange periode (meer
dan twee jaar) vanwege ziekte niet meer
kan doen. Volgens de werkgever zijn de
passende werkzaamheden geen overeen-
gekomen werkzaamheden geworden waar-
door een nieuwe loondoorbetalingsver-
plichting vanwege ziekte is ontstaan. De
werknemer deelt dit standpunt niet en
spant een procedure aan bij de kantonrech-

ter waarin hij doorbetaling van zijn loon tij-
dens ziekte vordert. De kantonrechter stelt
vast dat de werkgever in 1998 en in 2003
niet de oorspronkelijke arbeidsovereen-
komst van de werknemer heeft gewijzigd. 

Omslagpunt
Ook is er geen nieuwe arbeidsovereen-
komst aangegaan. Van een goed werkge-
ver mag verwacht worden dat hij een nieu-
we arbeidsovereenkomst opstelt als de
werknemer zijn oude werkzaamheden niet
meer kan doen. De vraag is dan waar het
omslagpunt ligt. In geval van de werkne-
mer verricht hij sinds 2003 de werkzaam-
heden zoals opgesteld in de functieom-
schrijving. In juli 2006 krijgt hij weer klach-
ten en heeft hij aangekondigd dat hij naar
een arts zal gaan. Hij is toen niet vanwege
ziekte uitgevallen. Onder deze omstandig-
heden had het op de weg van de werkgever
gelegen om vóór juli 2006 het initiatief te
nemen tot het opstellen van een nieuwe of
gewijzigde arbeidsovereenkomst. Eerder-
genoemd omslagpunt was in juli 2006,
nadat de werknemer ruim drie jaar de nieu-
we werkzaamheden had verricht, zeker
bereikt. Dit betekent dat er in mei 2009 een
nieuwe loondoorbetalingsverplichting is
ontstaan. De kantonrechter wijst de loon-
vordering van de werknemer toe. 
Kantonrechter Utrecht 7 december 2009 
Jurisprudentie Arbeidsrecht 2010 nr. 80
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Investeren in kw
De arbeidsmarkt is aan verandering onderhe-
vig. De arbeidsmarkt van de toekomst laat een
tweetal trends zien die zich tegelijkertijd vol-
trekken. In dit artikel gaan we in op de vraag
of er sprake is van een tweedeling op de
arbeidsmarkt, oftewel een situatie van win-
ners en losers. Welke kansen en bedreigingen
doen zich in de toekomst voor op de arbeids-
markt? En welke lessen kunnen we hieruit
trekken?

We moeten in de toekomst allemaal steeds langer
doorwerken om de kosten van de vergrijzing en
de ontgroening op te vangen. Tegelijkertijd hebben
laagopgeleide medewerkers steeds meer moeite om
aansluiting te vinden op de steeds toenemende
eisen en veranderlijkheid die organisaties van hen
vragen. De enorme groei van het aantal zelfstandi-
gen, die we de afgelopen jaren hebben gezien, laat
in deze economische conjunctuur ook zijn scha-
duwkanten zien: medewerkers die worden gezien
als ‘wegwerppersoneel’, (verborgen) werkloosheid
en sociaal isolement. Langdurig arbeidsongeschikte
medewerkers vinden, ondanks alle re-integratie-
inspanningen, maar mondjesmaat hun weg terug
naar de arbeidsmarkt. 

Professionals
We zien dat organisaties heel zuinig worden op de
medewerkers die er in hun ogen écht toe doen. Dat
zijn in de praktijk de medewerkers die strategisch
belangrijke functies vervullen en over schaarse
competenties beschikken. Doorgaans zijn dit geta-
lenteerde professionals met een hoog opleidings-
niveau, of ervaren vakmensen. Beiden zijn moei-
lijk te vinden op de arbeidsmarkt. Angst voor ver-
lies van marktpositie en continuïteit speelt hierin
vaak een belangrijke rol. Voorbeelden van schaars-
te in deze functies zien we in technische beroepen,

in sommige zorgfuncties en in gespecialiseerde
financiële functies. De versterkte binding komt tot
uiting in arbeidsvoorwaardelijke keuzes, het type
contract en de mogelijkheden om te leren en zich
te ontwikkelen. Dit type medewerkers blijft
gewoon – net als vroeger – in vaste dienst. Kort
gezegd, betekent dit dat organisaties steeds meer
geneigd zijn om zich te vormen rond de meest
gewilde en kansrijke groepen medewerkers, die in
vaste dienst zijn. 

Zzp’ers
Aan de andere kant van de arbeidsmarkt ontstaat
een tegengestelde beweging. Een beweging onder
invloed van de volatiele, internationale economie
in combinatie met relatief hoge financiële risico’s
die verbonden zijn aan vaste contracten. Deze trend
is dat de arbeidsmarkt zich steeds verder flexibili-
seert en dat vaste dienstverbanden worden omge-
zet in tijdelijke contracten of externe inhuur. We
zien dat organisaties steeds vaker kiezen om func-
ties aan de markt uit te besteden, tijdelijk in te
huren of via partnerschapsconstructies aan zich te
verbinden. De opkomst van de zelfstandigen zon-
der personeel (zzp’ers) past in dit beeld. Voorbeel-
den zien we in de bouw, de zorg, de zakelijke
dienstverlening, distributie en – veel in het nieuws –
de postbezorging. Werkgevers veranderen in
opdrachtgevers om de vaste kosten zo laag moge-
lijk te houden. Nu al meer dan een miljoen men-
sen bewegen zich als zelfstandig ondernemer op
de arbeidsmarkt, met zeer uiteenlopende uurta-
rieven en kwaliteiten. 

Splijtende arbeidsmarkt
De twee trends die we signaleren leiden samen tot
een mogelijke splijting van de arbeidsmarkt, waar-
bij aan de ene kant steeds meer zekerheid ontstaat
voor goed opgeleide, getalenteerde vakmensen,



9

Aan de slag 10-2010

THEMA Arbeidsmobiliteit

wetsbare groepen
en waarbij aan de andere kant steeds minder
zekerheid ontstaat voor andere groepen mede-
werkers, die niet van hoog strategisch belang 
en continue noodzaak worden beschouwd. De
gevolgen van deze splijting zijn voor de laatste
groep moeilijk te voorspellen, doordat deze groep
zeer divers van samenstelling is (van registercon-
trollers tot thuishulpen). Daarnaast bestaan er
tussen de vele functiegroepen in deze groep grote
verschillen in de mogelijkheden die zij hebben
om te leren en zich te ontwikkelen, bijvoorbeeld
in beroepsverenigingen. Ook bestaan in deze
groep, en tussen individuen, zeer grote verschil-
len in het economische succes dat zij als zelfstan-
dige weten te bereiken. 

Kwetsbare groepen
Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals lang-
durig werkelozen, zitten nu al voor een groot deel
in dit flexibele deel, alleen dan zonder vaste
‘opdrachtgevers’. Het is ironisch dat juist de ont-
slagbescherming in Nederland leidt tot een grote
flexibele arbeidsmarkt met de bijbehorende onze-
kerheden. Juist kwetsbare groepen, bijvoorbeeld
medewerkers met een lage tot geen opleiding die
bovendien slecht tot niet schoolbaar zijn, lijken
hier steeds meer de nadelen van te ondervinden. De
gevolgen van de flexibilisering van de arbeidsmarkt
dwingt de samenleving om te investeren in men-
sen die tot de kwetsbare groepen behoren. In het
bijzonder willen we hier de positie van de groep
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medewerkers aanstippen die laag opgeleid en slecht
schoolbaar is. Zij dreigen de dagloners te worden,
die eenzaam en onverzorgd op het marktplein ach-
terblijven, omdat ze onvoldoende kennis hebben,
een te hoog tarief gewend zijn, te weinig relevante
ervaring hebben opgebouwd, administratief niet
scherp genoeg zijn of gewoon niet nodig zijn. Zie
bijvoorbeeld de situatie waarin de huishoudelijk
verzorgers in de thuiszorg zijn beland. Op grote
schaal zijn deze medewerkers in de positie geko-
men waarin zij als zelfstandige of alfahulp zich op
een concurrerende arbeidsmarkt staande moesten
zien te houden. Toch kent flexibilisering van de
arbeidsmarkt juist voor deze groepen – behalve de
voor de hand liggende bedreigingen – ook kansen.

Kansen
Wij willen drie kansen er uit lichten, waar volgens
ons op ingezet moet worden. Ten aanzien van deze
kansen kunnen re-integratieprofessionals een sig-
nificante en belangrijke bijdrage leveren:
• financiële risico’s voor werkgevers zijn bij het in-

huren van flexibel personeel lager dan bij mede-
werkers in vaste dienst, waardoor de drempel om
laagopgeleide en moeilijk schoolbare medewer-
kers tijdelijk in te huren lager is. Deze groep zal
dus van deze kans beter gebruik moeten maken en
gefaciliteerd worden in het aanbieden van hun
kwaliteiten voor tijdelijke klussen;

• een gedwongen positionering als zelfstandige
dwingt medewerkers om ondernemerschap te
tonen en zich onafhankelijk en zelfbewust op te
stellen, wat goed is voor gevoelens van eigen-
waarde en zelfstandigheid. Met de nodige profes-
sionele ondersteuning en coaching kan dit op ter-
mijn de employability van deze groep versterken;

• flexibiliteit stimuleert de vorming van sociale
(kennis) netwerken, waardoor werkgevers laag-
drempelig groepen medewerkers kunnen be-
trekken en aan zich verbinden, waardoor ook
wanneer er geen werk is, de mogelijkheid voor
ontwikkeling, vakmanschap en innovatie blijft
bestaan voor kwetsbare groepen medewerkers.
Dit betekent dat juist de betreffende groep mede-
werkers zich rond organisaties kunnen verbin-
den met elkaar in kennisnetwerken om zodoen-
de kennis te blijven opdoen en uit te wisselen die
relevant is voor de werkgever. In tijden van groei
kan hierdoor snel en adequaat een beroep wor-
den gedaan op deze groep ‘vaste flexwerkers’.

Rol re-integratieprofessionals
Dit zijn tevens de hefbomen waar sociale partners
in moeten investeren en waar re-integratiebureaus
een belangrijke rol bij spelen. Wat betreft de eerste
kans is het zaak om de angst voor de inhuur van
kwetsbare groepen bij organisaties te verminde-
ren. Dit kan paradoxaal genoeg het meest effectief
worden bereikt door het ontslagrecht te versoe-
pelen. 

Een versoepeling van het ontslagrecht kan 
leiden tot een beter functionerende en meer
levendige arbeidsmarkt, waarin zowel werkgevers
als werknemers minder bang zijn het eens samen
te proberen. De splijting wordt zo minder scherp,
en er ontstaat ruimte voor werkgevers om zich te
verbinden aan medewerkers die normaliter niet
meer in dienst zouden worden genomen. De
tweede kans vraagt begeleiding van de kwetsbaren
uit een lijdzame rol naar een levendig perspectief
op de toekomst. Ook daar ligt een belangrijke
agenda voor re-integratiebureaus. 

Onderwijs
Ten slotte is het noodzakelijk om de toegankelijk-
heid van het onderwijs voor alle leeftijdsgroepen
drastisch te verhogen. Juist laagopgeleide zelfstandig
werkende medewerkers hebben een groot belang
bij het onderhouden en opfrissen van hun kennis
en kunde, terwijl zij het minst gemakkelijk toe-
gang hebben tot het opdoen van nieuwe ervarin-
gen en het volgen van onderwijs. Oorzaken daarvan
liggen bij leeftijdsdiscriminatie rond studiefinan-
ciering (tot 30 jaar), de toegankelijkheid van
opleidingen voor zzp’ers, alsmede beperkte onder-
steuningsmogelijkheden vanuit OCW of O&O-
fondsen, dan wel administratieve onmacht van de
betrokkene zelf. 

We geloven niet dat het mogelijk is om alle proble-
men op te lossen, maar zijn er van overtuigd dat de
integratie van kwetsbare groepen langs de lijnen
van laagdrempelig proberen, ontwikkeling van
vakmanschap en creatie van sociale netwerken een
stuk beter kan. 

Drs. Michiel Baldal, drs. S. Marshall en 
dr. Ludwig H. Hoeksema
De auteurs zijn allen als organisatieadviseur werkzaam
bij Berenschot.
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In een maatschappij waarin verandering de enige zekerheid is, is aandacht voor employability en

‘life-long learning’ gedurende de gehele loopbaan een ‘must’. Het creëren van gezonde, aantrek-

kelijke en uitdagende loopbanen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken par-

tijen. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij de werknemer zelf en zijn of haar leidinggevende.

De toekomstige krappe arbeidsmarkt noodzaakt ons om niet alleen de inzetbaarheid van de huidi-

ge groep werknemers te bewaken, maar om tevens de herintreding van werklozen te bevorderen. 

en vaardigheden (expertise) te blijven
ontwikkelen wordt steeds dwingender
naarmate deze sneller verouderen. 
De tijden dat loopbanen bestonden uit
louter opwaartse bewegingen binnen
een raamwerk van langdurige, stabiele
arbeidsrelaties zijn voorbij. 

Flexibiliteit
De hedendaagse economische omge-
ving, gekenmerkt door een steeds grote-
re marktdruk, plattere organisaties, meer
transactionele psychologische contracten
en ‘boundaryless careers’, heeft arbeids-
organisaties ertoe gedwongen om flexi-
beler te worden, teneinde competitief te

blijven. Hetzelfde geldt voor de werk-
nemers. Ook zij dienen hun verantwoor-
delijkheid te nemen en continue te wer-
ken aan hun inzetbaarheid. Hiermee is
goed loopbaanbeleid een verantwoorde-
lijkheid van werkgever en werknemer.
Meer concreet, het verdwijnen van
baanzekerheid impliceert dat de direct
leidinggevende en de medewerker
samen verantwoordelijk zijn voor een
goede invulling van het psychologisch
contract, waarin naast salarisafspraken,
ook gedegen aandacht wordt besteed
aan de verdere loopbaanontwikkeling
teneinde de employability van de mede-
werker te kunnen bewaken.

Door Beatrice van der Heijden

De arbeidsmobiliteit in Nederland
neemt toe. Meer specifiek, de arbeids-
markt wordt steeds flexibeler en dyna-
mischer, een baan voor het leven is
passé. Steeds meer werkenden maken
in hun arbeidzaam leven meerdere
transities door: van de ene werkgever
naar de andere, van loondienst naar
zelfstandigheid of omgekeerd, enzo-
voort. Maar ook binnen een en dezelf-
de functie is er meer dynamiek dan
vroeger. Functie-eisen veranderen, in
een steeds hoger tempo, en de nood-
zaak om voortdurend nieuwe kennis

Een aantrekkelijk
loopbaanbeleid
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Aanpassingsvermogen 
Een dynamische arbeidsmarkt geken-
merkt door veel arbeidsmobiliteit is op
zichzelf genomen een goede zaak en
draagt positief bij aan het succes van
het Nederlandse bedrijfsleven. In een
steeds verder internationaliserende eco-
nomie is aanpassingsvermogen een
groot goed. Om succesvol en concurre-
rend te blijven, zal het Nederlandse
bedrijfsleven zich permanent moeten
vernieuwen en verbeteren. Echter,
deze vernieuwing en verbetering zijn
uiteraard slechts mogelijk indien de
beroepsbevolking ook daadwerkelijk

over de hiervoor vereiste kennis en
vaardigheden beschikt. Iedere werkne-
mer zal zich met enige regelmaat de
vraag moeten stellen of hetgeen hij of
zij nu doet over vijf tot tien jaar nog per-
spectief biedt, en zo nodig de bakens
moeten verzetten. Wat kan ik en wat wil
ik? Waar sta ik nu en waar wil ik over vijf
tot tien jaar zijn? Wat moet ik doen om
mijn ambities te verwezenlijken en om
over vijf tot tien jaar een toegevoegde
waarde op de arbeidsmarkt te hebben? 

Verantwoordelijk
De moderne werkende dient gericht na
te denken over zijn of haar employabili-
ty en dient verantwoordelijkheid te
dragen om deze te bewaken. Een te ster-
ke gerichtheid op het optimaal preste-
ren in de huidige functie brengt het
gevaar met zich mee dat men de lange-
re-termijninzetbaarheid en hiermee de
concurrentiepositie op de arbeidsmarkt
uit het oog verliest. Naast het ‘scoren’ 
in het hier en nu dienen werknemers
continue te werken aan de ontwikke-
ling van nieuwe deskundigheden in lijn
met de ontwikkelingen in hun vakge-
bied. Als men niet anticipeert op lange-
re-termijnontwikkelingen is de kans erg
groot dat men buitenspel komt te staan. 
Het karakter van de vragen die werkne-

mers zichzelf stellen, als ze over hun
loopbaan(ontwikkeling) nadenken, heb-
ben veel te maken met de levensfase
waarin ze verkeren. Doelstellingen en
behoeften veranderen door de tijd. Ech-
ter, niet volgens een vast patroon, hoe-
wel bepaalde elementen bij velen her-
kenbaar zijn. Dit betekent dat de keuzes
die mensen maken in hun leven ook
sterk kunnen verschillen, hetgeen impli-
ceert dat we moeten vermijden om in
stereotypen en in vaste categorieën te
denken als we mede invulling proberen
te geven aan iemands loopbaan. Gezien
de enorme diversiteit in loopbaanpatro-

nen, alsook in percepties ten aanzien
van loopbaan- en levenssucces, moet
een niet-normatief raamwerk worden
gehanteerd. Niemand is in staat om
voor anderen te beslissen wat succes 
in het leven en in het werk inhoudt, en
hoe en wanneer, dat wil zeggen, op welke
leeftijd, dat bereikt zou moeten zijn.

Belastbaarheid
Bovendien denk ik dat het van groot
belang is om te erkennen dat de belast-
baarheid van mensen erg verschillend is.
Niet in de laatste plaats vanwege grote
verschillen in persoonlijke eigenschap-
pen, maar ook in de mate van werk-thui-

sinterferentie en de mogelijkheden die
mensen hebben om de werk-thuisbalans
te bewaken. Ook is het belangrijk dat
we ons realiseren dat er verschillende
momenten in de loopbaan kunnen zijn
waarop iemand in grote mate belast
wordt met zorgtaken (naast het betaalde
werk); niet alleen tijdens de jaren van
zorg voor kleine kinderen, maar ook tij-
dens de jaren van zorg voor zieke ouders.

Leeftijdsstereotypering
Met name op het gebied van leeftijd is
er sprake van een sterke mate van stereo-
typering. Dat zit deels bij de werken-
den zelf, maar zeker ook bij managers
in arbeidsorganisaties en bij hun direct
leidinggevenden, die van mening zijn
dat veel van de veertigplussers in de
nabije toekomst niet elders inzetbaar
zijn, noch binnen hun eigen organisatie,
noch daarbuiten. Uit meerdere studies
die ik verrichtte, blijkt de intensiteit 
en de snelheid waarmee oudere werk-
nemers ‘vastroesten’ in hun werk. 
Leidinggevenden zijn van mening dat
veertigplussers vast zitten aan ‘werk
dicht bij huis’ en dat ze alleen ingezet
kunnen worden in banen binnen de
eigen afdeling of organisatie-eenheid en
binnen het huidige expertisegebied van
de medewerker. Interne mobiliteit bui-
ten de onmiddellijke cirkel van de eigen
afdeling of organisatie van de medewer-
ker is nauwelijks aan de orde. De moge-
lijkheden tot externe mobiliteit (naar een
andere werkgever) worden al helemaal
laag ingeschat. Het moge duidelijk zijn
dat dit ernstige negatieve gevolgen heeft
voor de perceptie van managers en lei-
dinggevenden over oudere werkzoeken-
den en over hun succes op de arbeids-
markt. 

Permanent ontwikkelen
De voor banen en functies vereiste kwa-
lificaties worden gemiddeld genomen
steeds complexer terwijl tegelijkertijd

de zogenaamde ‘halfwaardetijd’ van deze
kwalificaties steeds korter wordt. Mede-
werkers die in staat zijn om aan de
tegenwoordige eisen te voldoen, zijn
degenen met de meest actuele kennis
en vaardigheden, maar ook met de
bekwaamheden om continu nieuwe
vereiste expertise op te bouwen. Omdat
het moeilijk is om de veranderende
arbeidsmarkteisen te voorspellen, is het

Waar sta ik nu en waar wil ik
over vijf tot tien jaar zijn?

Participatie in de maatschappij
verdient verre de voorkeur
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verkrijgen van flexibiliteit in het func-
tioneren het sleutelcriterium dat mede-
werkers in staat stelt om ‘in de race’ te
blijven. Om de beste te zijn in een
bepaald gebied moet men op de hoogte
blijven van nieuwe ontwikkelingen,
moet men zijn of haar eigen expertise
regelmatig onder de loep nemen en
moet men voortdurend vechten tegen
zogenoemde obsoletie: de mate waarin
professionals ‘up-to-date’ kennis en
vaardigheden missen die noodzakelijk
zijn om in hun huidige functie of in
toekomstige functies goed te kunnen
presteren.

Informeel leren op de werkplek
Gedurende de laatste vier decennia heb-
ben loopbaanonderzoekers zich gericht
op het idee van een voortdurende ont-
wikkeling tijdens de gehele loopbaan,
daarbij rekening houdend met leeftijds-
gerelateerde vraagstukken. In de litera-
tuur is een verschuiving waarneem-
baar binnen het domein van Human

Resource Development (HRD) van
‘onderwijs-minded’ naar ‘life-long lear-
ning-minded’. Met andere woorden: een
beroepsopleiding kan iemand slechts
gedeeltelijk voorbereiden op het ontwik-
kelen van de benodigde kennis en vaar-
digheden. Het periodiek volgen van
iemands competenties is de enige manier
om te overleven op de hedendaagse
arbeidsmarkt. Echter, het is de vraag of
de huidige beroepsbevolking in staat is
en voldoende wordt aangemoedigd om
gedurende de gehele loopbaan, het arse-
naal aan professionele competenties 
uit te breiden en als zodanig inzetbaar te
blijven. Dit betekent dat naast formele
opleidingen informeel leren op de werk-
plek van groot belang is om greep te
houden op de continue veranderingen
in het werk. Hiermee zijn de obstakels
op de weg naar werk voor werkzoeken-
de re-integranten onevenredig hoog.
Immers zij hebben geen gelegenheid om
al doende de benodigde nieuwe kennis
en vaardigheden te ontwikkelen. 

De toenemende dynamiek op de
arbeidsmarkt en het vooruitzicht van
een krappe arbeidsmarkt bieden kansen
en baanopeningen aan mensen die nu
geheel of gedeeltelijk buiten het
arbeidsproces staan, hetzij door (lang-
durige) werkloosheid, dan wel door 
een beperking of een arbeidshandicap,
maar ook ingeval men een kleine deel-
tijdbaan heeft terwijl een baan voor meer
uren mogelijk of gewenst is.

Mobiliseren
Het mobiliseren van groepen mensen
die, gedwongen of uit eigen keuze,
langs de kant van de arbeidsmarkt staan,
is uitermate gewenst op zowel sociale
als op economische gronden. Het be-
hoeft geen betoog dat participatie in de
maatschappij, ook door het verrichten
van betaald werk, verre de voorkeur
verdient boven een geïsoleerd bestaan
in de marge van de samenleving. Men-
sen worden over het algemeen gelukki-
ger van meedoen, en de maatschappelij-



14

Aan de slag 10-2010

ke en economische kosten van inactivi-
teit zijn hoog, zeker als dat geconcen-
treerd is bij bepaalde categorieën van de
bevolking.

Inzetbaar maken
Maar ook economisch gezien is er een
groot belang bij om meer mensen actief
deel te laten nemen aan de arbeids-
markt. Alles wijst erop dat we reeds in
de nabije toekomst te maken krijgen
met een permanent krappe arbeids-
markt, zeker in bepaalde sectoren en
beroepen, door vergrijzing en ontgroe-
ning van de beroepsbevolking. De
gemiddelde leeftijd van de beroepsbe-
volking in de Europese Unie is sinds
1995 toegenomen en de prognoses
geven aan dat deze trend zich voort zal
zetten tot ongeveer 2025. Parallel aan
deze demografische ontwikkelingen
zien we een verschuiving in de vraag 
op de arbeidsmarkt richting zorgsector
en persoonlijke dienstverlening. Echter,
anders dan bij eerdere structuuraanpas-
singen is er, vanwege de eerder ge-
noemde demografische ontwikkelin-
gen, slechts een beperkt aanbod aan
personeel beschikbaar. Dat roept ener-
zijds de vraag op naar het inzetbaar
houden van het huidige personeel, als-

ook de vraag hoe we niet-werkenden
inzetbaar kunnen maken. 
De recente financiële en economische
crisis heeft het perspectief op de kortere
termijn veranderd en de aandacht in
zekere zin afgeleid van de structurele
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Echter, de analyses die de commissie
Bakker in 2008 presenteerde zijn nog
steeds van toepassing. Daarom kan de
NV Nederland het zich niet permitteren
om een groep potentiële werkenden
permanent buiten de arbeidsmarkt te
houden. 

Continue alertheid
Het feit dat de vraag naar arbeid het
aanbod zal gaan overtreffen en dat de
arbeidsmobiliteit stijgt, biedt openin-
gen voor instroom. Maar betekent dit
dat alle niet-werkenden als vanzelf aan
de slag komen? Het antwoord is duide-
lijk: NEE. Voor niet-werkenden is 
het zaak om continue alert te zijn op
mogelijkheden om het huidige arsenaal
aan kennis en vaardigheden verder uit
te bouwen. Aangezien dit niet in een
betaalde werksetting kan, dient de niet-
werkende mogelijkheden te creëren om
elders expertise op te doen. Men zou
kunnen participeren in sociale netwer-

ken waar mensen samenwerken om
meer informatie uit te wisselen, van
elkaar te leren, hun zichtbaarheid te ver-
groten en zichzelf te kunnen profileren.
Een andere mogelijkheid is het volgen
van trainingen en opleidingen, hoewel
hier natuurlijk wel financiële ruimte
voor moet zijn. Niet-werkenden zouden
ook gericht kunnen werken aan het
reflecteren op hun competenties, samen
met vakgenoten, teneinde meer inzicht
te krijgen in welke competenties in de
toekomst noodzakelijk zijn. Kortom,
veel werk aan de winkel teneinde de
kansen op betaald werk te vergroten.
Niet-werkenden moeten bereid zijn
om in periodes van grote onzekerheid
toch ook nog energie en aandacht te
besteden aan reflectie op loopbaan-
wensen en -mogelijkheden en aan een
actieve deelname aan ontwikkelings-
activiteiten.

Prof. dr. Beatrice I.J.M. van der Heijden 
is hoogleraar Bedrijfskunde, in het bij-
zonder Strategisch HRM, en vakgroep-
voorzitter aan de Radboud Universiteit
Nijmegen. Zij is tevens als hoogleraar ver-
bonden aan de Open Universiteit Neder-
land en Universiteit Twente.
B.vanderHeijden@fm.ru.nl
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Voor veel werkzoekenden,

maar ook voor re-integratie-

professionals, zijn bedrijven

moeilijk benaderbare bastions

met een doorgaans barse 

portier in de vorm van een

P&O-afdeling. Als deze toegan-

kelijk is, is dat meegenomen,

maar veelal wordt niet de

hoofdpoort, maar de achter-

deur geprobeerd. Hoogste tijd

om zo hier en daar eens een

kijkje te nemen.

Door Hans van Iersel 

Als in Nederland een werknemer gemid-
deld zeven jaar aan dezelfde organisatie
verbonden is, en er zijn zeven miljoen
werkenden, dan is het logisch te veron-
derstellen dat circa één miljoen mensen
jaarlijks van werkgever verandert. Een
stoelendans van één miljoen baanope-
ningen. En van baan veranderen gaat 
niet zomaar. Omdat werknemers liever
geen oude schoenen weggooien voordat
men nieuwe heeft, en een opzegtermijn
minimaal een duur heeft van vier weken,
kent het traject van het aannemen van
een nieuwe medewerker een duur van
enkele maanden. Als dat te lang duurt en
het werk blijft liggen, wordt een uit-
zendbureau ingeschakeld of eventueel
freelancers of zzp’ers. 

Stoelendans
In de stoelendans van de één miljoen
baanopeningen staan langdurig werk-
lozen te veel aan de kant. Voor een deel
omdat men niet mee wil doen (het lukt
me toch nooit) en als men dan toch mee-
doet, blijken de andere muurbloemen
gelijk te hebben. Niet voor niets wordt in
Nederland veel geld uitgegeven om
werkzoekenden te leren dansen. Want
één groot voordeel onderscheidt werk-
zoekenden van werkenden: ze kunnen
direct beginnen. Vandaag op gesprek,
morgen aan de slag. Personeel op voor-
raad aannemen, maakt de concurrentie-
positie moeilijker, te laat aannemen
zorgt dat het werk niet wordt gedaan. 

Maar met name langdurig werklozen
gaan ook gebukt onder het stigma van
de non-productiviteit. Dat stigma loopt
dwars door de gehele samenleving.
Samenwerking tussen P&O- en re-inte-
gratieprofessionals ligt dan ook voor de
hand. Hoe zijn de ervaringen?

Kleine bedrijven
“ P&O afdelingen? Daar heb ik nooit
wat mee te maken” , reageert Lex Koud-
staal verrast. Hij werkt als jobcoach voor
de G-groep in de Rijnmond. Plaatst
Wajongeren bij werkgevers, begeleidt
de jongeren als ze een arbeidscontract
hebben en helpt de werkgever bij de
papierwinkel. Dat hij nooit iemand van
P&O tegenkomt, heeft veel te maken
met het feit dat hij vooral bij kleine
bedrijven plaatst. “ Ik kijk altijd alleen
maar bij kleinere bedrijven” , verklaart hij
desgewenst. “ Daar is veel meer werkge-
legenheid dan bij grote en kijken ze meer
naar de vent in plaats van naar het cv” . 
Lex is in ieder geval zo niet sceptisch,
dan toch wel terughoudend. Stelliger
is Peter Yntema. Hij geeft leiding aan
een re-integratievestiging in Ridder-
kerk en adviseert bijna letterlijk om P&O
te omzeilen. 

Achterdeur
“ Om als langdurig werkzoekende naar
een functie te solliciteren is het bijna een
verplichting om eerst contact op te
nemen met de direct leidinggevende van

P&O en re-integratie
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de afdeling. Hierdoor kan de werkzoe-
kende zich makkelijker en sneller pro-
fileren voor de functie en is zijn/haar
naam al bekend wanneer de brief er uit-
gaat. Wat ik altijd heb gemerkt is dat de
voordeur (P&O) dicht blijft, terwijl de
achterdeur (afdelingschef) direct toegan-
kelijk is. Op de afdeling heeft men direct
de handjes en voetjes nodig om de werk-
druk te verlichten. Zij willen graag in-
spraak hebben over de aan te nemen per-
soon en zijn meestal aangenaam verrast
en open als je belt. 

P&O heeft het zakelijke aspect waaraan
zij zich moeten houden en kijken meer
naar de ‘papieren kant’ van een sollici-
tatie. Daarnaast krijgen zij alle sollicita-
ties waardoor er snel en op andere pun-
ten (arbeidsverleden, opleidingsniveau
(red.)) wordt afgewezen.”
Passeren van P&O kan ook als doel heb-
ben om direct door te dringen tot de
beslisser in de organisatie. Marcel Koops,
eigenaar van Eigen Kracht Coaching en
aangesloten bij het ID-Plein, ziet er een
ontwikkeling in. 

Ondersteunende functie
“ Sowieso lijkt de trend te zijn dat P&O-
afdelingen steeds meer ondersteunend
lijken te worden, ook bij werving en
selectie. De beslissers lijken steeds meer
de voorlieden, groepschef, afdelings-
manager en dergelijke te worden. Op
zich logisch, omdat zij met de mensen
moeten werken. P&O let op de wette-
lijke zaken, biedt ondersteuning en
geeft advies maar in veel gevallen is het
de directeur, de manager, de voorman/
-vrouw of direct leidinggevende die
vaak beslist of iemand wel of niet wordt
aangenomen. Mijns inziens is het voor
jobcoaches, re-integratieconsulenten,
arbeidsbemiddelaars enzovoort dan ook
zinniger om die lieden te spreken die
beslissen. Dus steeds vaker de direct lei-
dinggevende of de directeur zelf.”

Wessel Koning is nu zelf leidinggeven-
de en werkte in het verleden aan beide
kanten, zowel als intercedent als bij
P&O. Hij nuanceert: “ Menig P&O’er
ziet misschien sneller op tegen de
‘administratieve rompslomp’, terwijl 
de functioneel leidinggevende direct
schakelt naar de concrete mogelijkhe-
den. Als deze ‘pijn’ bij de P&O’er ervoor
zorgt dat je niet verder komt, zou ik 
kijken hoe dit opgelost kan worden.”
Suzanne Reep, manager P&O bij Vos
Techniek in Apeldoorn, begrijpt deze

werkwijze wel, maar ziet ook nadelen.
Het kan zomaar zijn dat niet een afdeling
P&O, maar juist (direct) leidinggeven-
den niet met (langdurig) werklozen aan
de slag willen: “ Door een combinatie van
de leidinggevende/uitvoerende perso-
nen (voor de directe plaatsing) en P&O
(voor de langere termijn en wettelijke
regelingen) krijg je een sterker plan van
aanpak, waardoor je meer kans hebt op
een langdurige plaatsing. En mijn erva-
ring is dat juist de leidinggevenden ge-
stimuleerd moeten worden om ook de
kansen te zien bij langdurig werklozen.”
Een opstelling die diametraal staat ten
opzichte van die van de aangehaalde re-
integratieprofessionals. Maar die zijn
er dan ook in getraind om het positieve

in de langdurig werklozen te zien. En
voor je het weet, is het een valkuil: de
professional denkt dat de werkzoeken-
de al net zo positief is als wat de re-
integratieprofessional uitstraalt. Op de
werkvloer kan dat anders uitpakken. 

Gebrek aan kennis
“ Leidinggevenden zijn vaak wel huiverig
om iemand aan te nemen die een tijd uit
de roulatie is geweest. Dit is ook wel 
ontstaan, omdat er ook mensen zijn die
misbruik maken van de situatie of niet 
de juiste instelling hebben om weer aan
het werk te gaan. Zij verpesten het voor
de anderen, die juist welwillend zijn.”

“ De kennis over mogelijkheden bij bij-
voorbeeld re-integratie is bij de leiding-
gevenden vaak niet aanwezig. De angst
om ‘voor altijd’ aan iemand vast te zitten,
waarbij eventuele problemen kunnen
ontstaan met betrekking tot inzet en/of
gezondheid, weerhoudt hen vaak ervan
om met deze kandidaten in zee te gaan.
Wanneer je als P&O’er duidelijkheid
verschaft over de inzetmogelijkheden
met de daarbij horende wettelijke rege-
lingen en voordelen, durven ze eerder in
gesprek te gaan. Risico’s moeten natuur-
lijk wel uitgesloten worden. Onze mon-
teurs verrichten bijvoorbeeld zwaar
werk. Iemand met slijtage zet je niet in.
Er moet realistisch gekeken worden hoe
iemand ingezet kan worden en op welke
manier deze persoon ingezet wil wor-
den. Als er dan een synergie ontstaat tus-
sen kandidaat en bedrijf, houd je er de
meest gemotiveerde werknemer aan
over. Maar goed, vaak geldt het gezegde
‘eerst zien en dan geloven’.”

Grotere slagingskans
En Hanneke van der Aa, werkzaam bij
P&O in de zakelijke dienstverlening in
Den Bosch, sluit zich hierbij aan. “ Wan-
neer een functioneel leidinggevende
gedegen wordt ondersteund en geadvi-

Kennis over mogelijkheden bij 
re-integratie is vaak niet aanwezig
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seerd door de P&O-afdeling, zal deze
eerder openstaan voor deze bijzondere
doelgroep. Dus indirect zijn de kansen
voor deze doelgroep wel degelijk afhan-
kelijk van de grootte, professionaliteit en
rol van de P&O-afdeling. Ik verwacht
ook dat de slagingskansen het grootst
zijn wanneer er direct contact wordt
opgenomen met P&O, niet omdat zij
een werkloosheid nadragen, maar door
de mogelijkheid voor de sollicitant om
zich te profileren en voor de leidingge-
vende om de werkdruk direct te verlich-
ten, want juist bij P&O weten ze ook
wat de voordelen zijn van het aannemen
van een langdurig werkzoekende. Op de
werkvloer is dat niet altijd het geval.”

Instrumenten
Voordelen van het aannemen van een
langdurig werkloze kunnen naast de
directe inzetbaarheid ook verschillende
financiële regelingen zijn zoals loonkos-
tensubsidie. Hoewel voor sommigen dat
meer een uitkomst is van een sollicitatie-
proces, dan een begin. Koops let er voor
op om het stigma niet uit te vergroten.
“ Persoonlijk heb ik eerlijk gezegd niet
zoveel met instrumenten als loonkos-
tensubsidies en premiekortingen. Met
proefplaatsing heb ik iets meer, maar als

het even kan, probeer ik ook die te ver-
mijden. Ik heb ook de indruk dat dit
vaak niet doorslaggevend is voor het
wel of niet aannemen van iemand. Als
een werkgever vraagt naar dit soort
voordelen gaat bij mij het alarmbelletje
al rinkelen. Ik wil niet dat een werkge-
ver iemand aanneemt vanwege een
subsidie, maar omdat hij vertrouwen
heeft in de werkzoekende, hij de capa-
citeiten van de werkzoekende nodig
heeft en er, indien nodig, een goede
begeleiding/ coaching voor de werk-
nemer is. Mijns inziens zijn direct lei-
dinggevenden steeds vaker de beslis-
sers bij het al dan niet aannemen van
nieuwe medewerkers, of die nu een
SFB (Structureel Functioneel Beperkt)
status hebben of om wat voor andere
reden dan ook langdurig zonder werk
zijn gebleven. Aan ons de taak om dui-
delijk te maken dat ook deze mensen
uitstekende werknemers kunnen zijn.
Wij kijken toch naar wat mensen wél
kunnen? Vandaar dus dat ik het liefst 
in gesprek ga met direct leidinggeven-
den en pas later met een afdeling P&O.
Het moet tenslotte wel netjes geregeld
worden allemaal en daarvoor moet je
dan inderdaad meestal bij een P&O-
afdeling zijn.”

Makiri Mual, als zelfstandige verbonden
aan Prisma in Utrecht, maakt de cirkel
rond. Zowel de leidinggevende als de
afdeling P&O zijn essentieel voor duur-
zame werkhervatting van langdurig
werkzoekenden. 
“ Mijn ervaring is dat het de kans ver-
groot. Echter, met name het MKB heeft
wel behoefte aan hulp bij de procedures.
Als een re-integratiecoach of arbeids-
bemiddelaar dat ook tot haar/zijn werk-
veld rekent, dan werkt het goed. Boven-
dien is bij goed resultaat een grote kans
om meerdere vrijkomende functies zo
te vervullen.”

Pragmatische benadering
Maar al wordt de soep niet zo heet ge-
geten als-ie wordt opgediend, kansen
vergroten doe je nooit door mogelijk-
heden te laten liggen. Een pragmatische
benadering lijkt de meeste kans te bie-
den. Vang je linksom bot, kun je nog
altijd rechtsom. En in de arbeidsmarkt
van de toekomst kunnen noch de pro-
fessionals in de re-integratie noch de
collega’s bij P&O zich permitteren om
kansen te laten liggen. 

Hans van Iersel is lid van de redactieraad
van Aan de slag.
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Door Saar Langelaan en 

Roel Cremer

Om SW’ers ‘in beweging te krijgen’ is
het van belang samen met hen te ont-
dekken wat hen drijft. En u als re-inte-
gratieprofessional betekent daarin veel
voor uw SW’ers. U heeft de capaciteit
om deze mensen in beweging te krij-
gen. En dat geeft voldoening! Wat is
mooier dan ogen weer zien twinkelen,
en uw klanten met een trots gevoel te
zien werken.

Workshop
Waar liggen hun interesses, welke pas-
sies hebben zij? Iedereen heeft passies,
wensen, dromen. Alleen bij veel SW’ers
zijn ze zover weggedrukt dat ze nauwe-
lijks meer lijken te bestaan. Dagelijkse
beslommeringen en tegenslagen in het
leven zorgen ervoor dat ze niet meer
nadenken over wat ze eigenlijk kunnen
en willen. Hoe haal je deze inzichten
naar boven en zorg je ervoor dat ze het
leuk gaan vinden om van baan te veran-
deren of stage te gaan lopen? Op basis
van langlopend onderzoek is de groeps-
training ‘SW’ers in beweging’ ontwik-
keld. Aan de hand van een actieve
workshop komen deelnemers tot inzicht
doordat ze vragen krijgen voorgescho-
teld waar ze al lang niet meer, en soms
nog nooit, over nagedacht hebben. 
De workshop ‘SW’ers in beweging’ is

ontwikkeld binnen de programmalijn
‘Werken en Leren’, die specifiek gericht
is op laagopgeleiden. In een verkennen-
de studie is eerst vastgesteld op welke
aspecten laagopgeleiden zich goed laten
aanspreken, zoals de goede wil om te
ontwikkelen of andere competenties
om hun positie te versterken. De
inzichten uit deze studie zijn gebruikt
om de groepstraining ‘SW’ers in bewe-
ging’ te ontwikkelen, die uiteindelijk
vorm heeft gekregen in een workshop.
We gebruiken opzettelijk het begrip
workshop, omdat de resultaten geboekt
worden in de vorm van co-creatie; de
groep levert de input voor het leerproces.
We spreken dan ook niet van trainers,
maar van groepsbegeleiders. Op grond
van een protocol ‘coachen’ zij de groep
naar een einddoel. Het einddoel is deel-
nemers aan de workshop zover te krijgen
dat ze zelf vol goede moed aan een stage
bij een (reguliere) werkgever willen be-
ginnen. Deze concrete doelen krijgen
vorm in een persoonlijk stappenplan. 

Communicatie
Naast dit inhoudelijke doel hanteren de
groepsbegeleiders een communicatie-
techniek (non-didactief) die uitgaat van
opvattingen uit de positieve psycholo-
gie. Het werk van Bandura vormt hier-
bij de kern. Het stimuleren en verster-
ken van een positieve competentiebele-
ving (self efficacy) is hierbij het resul-

taat. In de workshop ligt het accent op
de competenties ‘kunnen leren’ en ‘op
stage gaan’. De groepsbegeleiders zijn
bijvoorbeeld: ondersteunend (nooit
afwijzend), aanmoedigend om oplos-
singen uit de groep te laten komen en
negeren negatief of ongewenst gedrag.
Het is een begeleidingsvorm die bij ver-
schillende groepsbenaderingen voor-
komt. Door ze uiterst consequent door
te voeren en echt alle informatie uit de
groep te laten komen, werkt ze overtui-
gend bij veranderprocessen. 

Aanpak 
De workshop bestaat uit vier dagdelen
bij voorkeur in één week aangeboden
waarin tien tot vijftien deelnemers met

SW’ers bevinden zich op het grensvlak van gesubsidieerd naar regulier werk, en er wordt steeds

meer geprobeerd ze te laten doorstromen naar regulier werk. Echter, deze werknemers zijn

moeilijk in beweging te krijgen. Wat is hiervan de onderliggende reden? Willen ze niet of kunnen

ze niet? En hoe kunnen ze toch in beweging komen? Uitdagende vragen die in het bijzonder bij

SW-bedrijven vragen om effectieve werkwijzen. TNO heeft op basis van eerder onderzoek een

groepstraining ontwikkeld en deze bij een aantal SW-groepen uitgevoerd. We geven in dit arti-

kel een indruk van de ervaringen met deze training, de obstakels die SW’ers ervaren en moge-

lijkheden voor opwaartse mobiliteit aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

SW’ers in beweging!

‘Ik wil niet en ga niet 
op stage’

Een van de deelnemers zit in een rolstoel.

Een stoere man, brede torso, ruige tattoos

en een grote snor. Hij werkt al meer dan

tien jaar bij de SW en geeft aan het ‘alle-

maal wel prima te vinden’, als ze een

goede stage vinden gaat hij er wel heen.

En als hij het niks vindt, dan zegt hij dat

ook. Hij ziet zijn huidige werk bij de SW als

een mooie daginvulling. In de groep stelt
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twee groepsbegeleiders samen werken.
Het inhoudelijke programma heeft de
vorm van een treinreis van station A
naar station B. Station A is de huidige
werkplek, station B de stageplek. De
workshop begint met het inpakken van
de koffers. Iedereen zoekt zijn benodig-
de bagage bij elkaar en neemt die mee
op reis. Overbodige bagage laten ze
thuis. Het programma is strak geproto-
colleerd. Elk dagdeel bevat een aantal
oefeningen dat gericht is op het vergro-
ten van eigen verantwoordelijkheids-
gevoel en competentiebeleving. De
oefeningen gaan over onderwerpen als
ontdekken van eigen vaardigheden en
passies, effectief vertellen over je werk
bij het SW-bedrijf, leren denken als
werkgever, informatie inwinnen bij een
ander bedrijf en een kennismakings-
gesprek voeren. We hebben in de af-
gelopen maanden drie SW-groepen
getraind met deze nieuwe interventie
en er staan dit jaar nog een aantal groe-
pen gepland. De deelnemers, maar ook
hun begeleiders, ontvangen de inter-
ventie erg positief en zien het als een
motiverende, concrete eerste stap rich-
ting een stap omhoog op de arbeids-
ladder. 

hij zich onverschillig en tegelijkertijd relative-

rend op. Dan ineens zegt hij: “Maar ik ga echt

niet iedere dag met plezier naar mijn werk

hoor! En dat is wel es anders geweest ...” Op

de vraag wanneer hij wel iedere dag met ple-

zier naar het werk ging begonnen zijn ogen te

stralen: “Ik heb een tijd lang miniatuur vracht-

wagens in elkaar gezet, dat was machtig

mooi. Er waren maar weinig mensen die dat

konden, het was moeilijk, en ik zag zoveel

resultaat van mijn werk.” Hierin hoor je dui-

delijk dat deze man ook trots kan zijn op zijn

werk: hij haalt zijn werkplezier uit werk 

dat zin heeft, waar

je meteen resultaat

van ziet, en wat niet

iedereen kan. Door dit

terug te geven aan hem,

zagen we dit besef; zelf had

hij dat nog niet zo bedacht. Met

het verkregen inzicht ziet deze

man nu in dat hij ook invloed kan

hebben op zijn huidige werk, ook al

zit hij in een rolstoel en kan hij niet

meer doen wat hij het liefst doet:

ruig werk.
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Methodiek
De groepsbegeleiders nemen een
ondersteunende houding aan waarbij het
begeleiden en aanmoedigen van deel-
nemers centraal staat. Mogelijkheden in
plaats van tekorten van deelnemers krij-
gen de aandacht. De begeleiders coachen
de deelnemers en onthouden zich van
een instruerende of docerende aanpak.
Zij negeren negatief gedrag waardoor de
focus op bekrachtiging van constructief
gedrag komt te liggen. Het links laten 
liggen van negativiteit en klaaggedrag

zorgt er voor dat de ingebrachte onder-
werpen een stuk minder relevant wor-
den, zo observeerde een docente die met
een pilot meekeek. De interactie tussen
groep en begeleiders is vooral effectief
door de manier van vragen stellen, en 
het zonder oordelen tegemoet treden en
behandelen van de deelnemers. 

’Stel je oordeel met een
vraag uit’
Positieve vragen als ‘Wat maakte dat je
blij werd van je werk?’, ‘Wanneer ging
je iedere dag met een goed gevoel naar
je werk en daarna weer naar huis?’,
doen samen met een realistische, posi-
tieve ondersteuning wonderen. Veel

mensen in het SW-bedrijf hebben er
baat bij om richting te krijgen doordat
groepsbegeleiders vragen stellen. Zij vin-
den het lastig om zelfstandig na te den-
ken over hun mogelijkheden, krachten,
wensen en capaciteiten. Het effect van
mensen positief benaderen en het eigen
verwachtingenpatroon buiten beschou-
wing te laten is ongelofelijk bevredigend.
Als je je oordeel met een vraag uitstelt,
openen mensen zich en komen er din-
gen naar boven die het makkelijker
maken hen naar een volgende stap te

begeleiden. Daarnaast moedigt de bena-
dering aan tot zelfsturend handelen.
Deelnemers aan de workshop gaan zich
verantwoordelijk voelen voor hun eigen
keuzes. Ze raken meer betrokken en
zullen zich meer inzetten. De specifie-
ke positieve benadering moedigt deel-
nemers aan hun obstakels te benoemen,
en ze bedenken groepsgewijs oplossin-
gen en acties. Toch blijkt het soms nog
heel lastig voor deelnemers om zaken
concreet te maken. In de pilots gaven de
deelnemers aan ‘collegialiteit’ en ‘respect’
belangrijk te vinden. Maar hoe ziet dat er
dan uit? In de workshop maken we dit
specifiek en dat leidt direct tot verhoging
van wederzijds begrip. 

Bij binnenkomst valt meteen op dat de
deelnemers ofwel met tegenzin ofwel
met zenuwen naar de workshop zijn
gekomen. Duidelijk is dat ze niet zelf
hebben gekozen om mee te doen aan de
workshop, de werkleiders hebben ze
aangemeld. De deelnemers zitten met
elkaar in een sfeer van ‘het is wel goed
zo’, ‘wij gaan niet op stage’. Opvallend
is dat ze dat gevoel bij elkaar lijken te
versterken, ze motiveren elkaar niet
meer om aan een nieuwe stap te begin-
nen en lijken elkaar te weerhouden om
te veranderen.
Opvallend is het verschil in houding
tussen de jongere medewerkers (tussen
20-30 jaar) en de oudere medewerkers
(40+). De jongere medewerkers komen
meer gemotiveerd over en geven aan
graag te willen leren. Zij stellen zich ook
meteen veel meer open op. Ze geven
aan het SW-bedrijf als een kans te zien
en het werken daar als een tussenstap te
beschouwen. Op weg naar reguliere
arbeid. De oudere medewerkers willen
blijven waar ze zijn, ze zien er het nut
niet van in om ‘voor de resterende tien
jaar’ nog eens te veranderen. 
Ook is er een verschil tussen medewer-
kers die kort (minder dan een jaar) en
lang (meer dan vijf jaar) bij de SW 
werken. Net zoals bij de verdeling naar
leeftijd geldt ook hier dat de nieuwe
medewerkers meer openstaan voor een
nieuwe werkplek dan de medewerkers
die er al lang werken. 

‘Ik wil graag op stage maar durf niet’
Een jonge, vlot uitziende jonge vrouw

doet al vanaf het begin van de workshop

actief mee aan de oefeningen en discus-

sies. Ze legt in heldere termen uit dat ze

het werken bij de SW als een mooie kans

ziet op weg naar regulier werk, en dat ze

al een aantal cursussen heeft gevolgd.

Nu stage in zicht komt, loopt ze aan

tegen haar angsten en onzekerheden. Ze

durft het (met haar beperking) nog niet

aan in een regulier bedrijf te werken. Ze

werkt nu in de kantine en wil graag iets

in de horeca doen. Ze lijkt energie voor tien

te hebben en we vragen ons af wat haar

beperking is. Maar vragen er niet naar. Op

dag drie vertelt ze trots dat ze de dag ervoor

met haar werkleider heeft gesproken en een

concreet idee heeft voorgelegd om in een

bedrijf met beschutte werkplekken te begin-

nen. Ze is door een tip van een van de deel-

nemers uit de training op de naam van een

specifiek bedrijf gekomen. De werkleider

heeft meteen contact gezocht met het

bedrijf en een afspraak gemaakt. Ze mag

aan het eind van de week al op gesprek!

De laatste dag vertelt ze over haar beper-

king. Ze vindt het moeilijk om aan te

geven als het werk haar teveel wordt. In

haar stappenplan staan wel vijf concrete

manieren waarop ze hieraan wil gaan wer-

ken, samen met twee andere deelneem-

sters heeft ze deze opgesteld. Met grote

trots neemt ze haar certificaat in ont-

vangst en schudt ze ons bij het afscheid de

hand. De kans is groot dat deze dame bin-

nen kort afscheid neemt van de SW!

Resultaten worden geboekt in
de vorm van co-creatie
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Tijdens de workshop zien we met name
de houding van de oudere medewerkers
veranderen, sommigen werken al twin-
tig jaar bij een SW-bedrijf. Als we vragen
stellen over de achterliggende reden om
niet op stage te gaan, komt er een waslijst
(begrijpelijke) redenen naar boven. Op
tweede dag geven we een oefening waar-
bij we vragen naar obstakels. Als eerste
noemen deelnemers de angst om bij een
nieuwe werkgever er uitgegooid te wor-
den en niet meer terug te kunnen naar de
oude werkplek. 

Stigmatisering
Daarnaast zijn de deelnemers zich be-
wust van de stigmatisering ten opzichte
van de SW en zijn ze bang op de nieuwe
plek meteen te worden bestempeld als
lui, gek, dom of iets van dien aard. Ze
ervaren angst om zich niet op hun plek
te voelen bij een nieuwe werkgever, het
is nu prettig met de collega’s die aardig
zijn en begrip voor hun beperking heb-
ben. Er wordt rekening gehouden met de
thuissituatie. Soms blijkt dat ‘oudere’
medewerkers best bereid zijn op stage te
gaan, maar dan niet alleen. Ze willen in
ieder geval met één bekende of met een
groepje.
In de loop van de workshop geven de
deelnemers aan dat ze er veel aan heb-
ben om met elkaar te praten over wat

hen tegenhoudt om stappen te nemen.
Met elkaars ervaringen komen ze ver-
der. Door verhalen te vertellen en te
horen, komen ze op nieuwe ideeën en
groeien ze in hun competentiebele-
ving. De deelnemers spreken ook uit
dat ze in de workshop het gevoel heb-
ben serieus te worden genomen. Ze
krijgen niets opgelegd en daardoor ligt
de nadruk op wat ze zelf inbrengen.
Het meest opvallende voorbeeld hier-
van is misschien wel de man die bij
binnenkomst op de enige plek waar
dat mogelijk was aan tafel ging zitten
en niet in de kring zoals de andere
deelnemers. Als trainers zeggen we
daar niets van, maar al aan het eind van
de ochtend zat hij in de kring en deed
mee in het gesprek. In de loop van de
dagen trad deze man steeds meer op de
voorgrond; hij eindigde zelfs bijna op
de stoelen van de trainers. 

Wat heeft u eraan?
In de Aan de Slag nr. 7/8, p. 16 stond
de zin: ‘hoe empoweren klantmanagers
klanten als zij zelf niet empowered zijn’.
Dit is een zeer relevante vraag. Groeps-
begeleiders zijn met behulp van de
workshop ‘SW’ers in beweging’ in staat
om een proces op gang te brengen, men-
sen aan het denken te zetten en in be-
weging te krijgen. In een setting van ver-

Het ontwikkelproces in de workshop
In de workshop doorlopen deelne-

mers de volgende stappen:

1. Het bewustmaken van de eigen

vaardigheden, interesses passies

2. Het inzien van eigen mogelijk-

heden en verantwoordelijkheid

om op een passende stageplek

te komen (zelfsturing)

3. Het zelfvertrouwen ten aan-

zien van het eigen kunnen (self

efficacy) vergroten

4. Het teweegbrengen van een atti-

tudeverandering ten opzichte

van stagelopen buiten de SW

5. Het richting geven aan de toe-

komst; concreet stappenplan

met acties en deadlines

6. Het kunnen omgaan met, en

anticiperen op obstakels

Werkende bestanddelen

1. Aanhaken bij mogelijkheden van

de deelnemers in plaats van bij

hun tekorten

2. Vergroten van de eigenwaarde

van deelnemers

3. Vergroten van vertrouwen in

eigen vaardigheden

4. Faciliterende houding trainers 

trouwdheid, waar de doelgroep bijeen is
buiten hun natuurlijke werkomgeving
komen allerlei (verander)processen op
gang die anders uit zouden blijven. 
De kracht van de workshop kan zijn
effect echter alleen behouden als er aan
bepaalde voorwaarden wordt voldaan.
De workshop is het meest effectief als
hij geïntegreerd is in een mobilisatie-
plan van het SW-bedrijf. Dat betekent
allereerst dat er vooraf een goede
afstemming moet plaatsvinden met
werkleiders, opleidingscoördinatoren,
en trainers/coaches, consulenten van
het SW-bedrijf. Zo kunnen sommige
oefeningen inhoudelijk worden aan-
gepast op het specifieke SW-bedrijf. 
Na de workshop is het aan te raden een
concrete overdracht aan werkleiders/
consulenten te verzorgen. Werkleiders
kunnen op basis van het stappenplan
aan de gang met de SW’ers. Ten slotte,
als werkleiders de workshop zelf willen
geven, is een training nodig om de
methode adequaat te kunnen toepassen.

Saar Langelaan is onderzoeker en trainer
bij TNO Arbeid. Zij houdt zich bezig met
professionalisering van re-integratiedes-
kundigen. saar.langelaan@tno.nl
Roel Cremer is onderzoeker en trainer bij
TNO Arbeid en tevens lid van de redac-
tieraad van Aan de slag.
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Bij discussies over de re-inte-

gratie van werklozen en

arbeidsongeschikten gaat het

er vaak om of de ingezette

middelen wel tot resultaat lei-

den. Nog minder vaak wordt

gekeken naar de effecten op

langere termijn. Bij trajecten

gericht op bijvoorbeeld aan-

bodversterking is het goed

mogelijk dat uitkeringsgerech-

tigden niet direct na afloop

van een traject werk vinden,

maar dat hier enige tijd over-

heen gaat. Het is daarom inte-

ressant om na te gaan of en zo

ja in welke mate er langere

tijd na de begeleiding sprake

is van werkhervatting.

Door Roeland van Geuns & 

Maikel Groenewoud 

Op basis van een onderzoek naar per-
sonen die in de tweede helft van 2007
een re-integratietraject volgden, gaan
wij na in welke mate zij aan het werk
zijn gekomen. Er wordt verder in-
gegaan op factoren of kenmerken die
samenhangen met werkhervatting
en/of het al dan niet zoeken naar werk.
Dergelijke inzichten kunnen gebruikt
worden om de kwaliteit van de re-
integratiedienstverlening op een hoger
niveau te brengen.

Het onderzoek
Van de 10.000 cliënten die voor dit
onderzoek zijn benaderd, hebben onge-
veer 2800 (28%) een vragenlijst inge-
vuld. Zij werden begeleid door dienst-
verleners die verschillende typen dien-
sten aanbieden. In de vervolgmeting
willen we in kaart brengen of, en zo ja
in welke mate de cliënten van de re-
integratiebedrijven aan het werk zijn
gekomen. Verder zijn we nagegaan
welke factoren of kenmerken samen-
hangen met werkhervatting. In de
gevallen dat cliënten niet aan het werk
zijn, brengen wij in kaart in welke mate
zij naar werk op zoek zijn, op welke
manieren zij naar werk zoeken en welke
factoren samenhangen met het al dan
niet zoeken naar werk. We zijn ook
nagegaan of de niet-werkenden vinden
dat het gevolgde traject van toegevoeg-
de waarde is geweest. 

Werk(hervatting)
Het doel van de begeleiding van veel
van de deelnemers was het verkrijgen
van werk. Uit het onderzoek blijkt dat

iets meer dan de helft van de respon-
denten ten tijde van de vervolgmeting
werk had. Wat hierbij opvalt, is dat drie
op de tien werkenden aangaven de baan
al tijdens of voor het traject te hebben.
De overige respondenten hebben hun
huidige baan na afloop van de begelei-
ding gevonden. De personen die pas na
afloop van het traject werk vonden,
deden dat gemiddeld na zo’n negen
maanden. Het is overigens wel mogelijk
dat men na afloop van de begeleiding
ook nog andere banen heeft gehad
voordat men uiteindelijk in de huidige
baan terecht is gekomen. Het hoeft dus
niet zo te zijn dat het (gemiddeld)
negen maanden heeft geduurd voordat
ze werk vonden. De werkenden zijn 
in verschillende sectoren actief waarbij
de gezondheids- en welzijnszorg eruit
springt: een kwart is in deze sector actief.
Andere sectoren waarin velen actief
zijn, zijn de overheid (15%), de handel
(9%) en de financiële of zakelijke
dienstverlening (8%). Men doet meestal
ondersteunend of uitvoerend werk.

Dienstverlening
De werkenden is gevraagd of zij denken
dat de begeleiding van toegevoegde
waarde is geweest. Ongeveer de helft
geeft aan dat de begeleiding geholpen
heeft bij het vinden van een baan. Van
deze groep denkt 42% dat ze zonder 
de begeleiding de baan niet gevonden
zouden hebben, 28% weet dit niet en
30% denkt dat ze ook zonder de be-
geleiding deze baan zouden hebben
gevonden. Uit veel onderzoeken weten
we dat het traject als zondanig zelden

TWEE JAAR LATER
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de enige factor is die tot werk(hervat-
ting) leidt. Daarom hebben we ook
gekeken welke andere factoren met
werkhervatting samenhangen. Een fac-
tor die statistisch significant hiermee
samenhangt, is het oordeel over de in
2007 ontvangen dienstverlening. Wer-
kenden zijn positiever over de dienst-
verlening. Dit is een bevestiging van
bevindingen in eerdere metingen over
de relatie tussen het klantoordeel en de
werkhervatting. Ook mensen die tijdens
de begeleiding een vaste contactpersoon
hadden, hebben iets vaker werk dan 
personen zonder een vaste contactper-
soon. Ook dit bevestigt bevindingen uit
andere onderzoeken, namelijk dat een
vaste contactpersoon effectiever is dan
wisselende contactpersonen.

Geen werk (meer)
Iets minder dan de helft van de cliënten
had ten tijde van de vervolgmeting geen
betaalde baan. Het grootste deel van 
hen ontvangt een uitkering, het gaat dan

meestal om een WW-uitkering of
arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO,
WIA of Wajong). Er zijn ook niet-wer-
kenden die geen uitkering ontvangen,
het betreft 14 % van de niet-werkenden. 
Alhoewel men nu geen werk meer
heeft, heeft 30% sinds de beëindiging
van de begeleiding nog wel gewerkt. 
De belangrijkste redenen om niet meer

te werken zijn dat het contract was af-
gelopen, het niet goed ging met het
bedrijf en/of dat er sprake was van
gezondheidsklachten. De helft van de
niet-werkenden denkt dat de begelei-
ding hun kansen op werk niet heeft ver-
groot, 30% zegt dat dit wel het geval is
en 20% geeft aan dit niet te weten. 
Het grootste deel van de niet-werkenden
zegt op zoek naar werk te zijn (70%).
Over hun directe kansen op de arbeids-
markt zijn ze echter niet erg optimis-
tisch. Slechts 14% van de werkzoeken-

den verwacht spoedig een baan te zullen
vinden. De tabel laat zien op welke
manieren men naar werk zoekt.
Men zoekt het vaakst naar werk door te
reageren op advertenties uit de krant 
of op internet en via open sollicitaties.
Niet-werkenden die na afloop van het
traject nog wel gewerkt hebben, blijken
vaker op zoek naar werk te zijn dan per-

sonen die helemaal niet hebben gewerkt
(83% vs. 65%). Dit onderstreept het
belang van actief te blijven, ook al is dat
in tijdelijk werk. Bovendien is het zo 
dat werkzoekgedrag een noodzakelijke
voorwaarde is voor het vinden van werk.
Hoe intensiever werklozen zoeken, des
te groter is de kans op werkhervatting.
Dit blijkt uit veel onderzoek.

Werkzoekgedrag
Daarom is het belangrijk te bezien of
het mogelijk is werkzoekgedrag te ver-
klaren. Het blijkt dat het met de beschik-
bare kenmerken vrij goed mogelijk is
het werkzoekgedrag van de cliënten 
te ‘voorspellen’. We hebben onder
andere gevraagd naar de motivatie, het
zelfsturend vermogen en het geloof in
eigen kunnen van de cliënten. Uit ver-
schillende onderzoeken blijken dit
belangrijke factoren te zijn om gedrag
in het algemeen te verklaren en werk-
zoekgedrag in het bijzonder. Ook heb-
ben we gevraagd naar de gezondheids-
beleving, omdat ook deze sterk samen
lijkt te hangen met werkzoekgedrag.
Onder gezondheidsbeleving verstaan

Slecht 14% verwacht spoedig een
baan te zullen vinden

Zoekkanalen

Ik reageer op advertenties uit de krant of op internet 67,4%

Via open sollicitaties (brieven sturen, bellen) 54,5%

Met hulp van familie, vrienden en / of kennissen 41,5%

Met hulp van UWV 32,2%

Met hulp van een re-integratiebedrijf 30,8%

Met hulp van een uitzendbureau 29,1%

Ik probeer een eigen bedrijf te starten of werk te vinden als freelancer 12,7%

Met hulp van de gemeente 8,5%

Ander zoekkanaal 15,3%
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we hier de subjectieve wijze waarop
iemand zijn/haar gezondheid en 
de eventueel daarmee gepaard gaande
klachten ervaart.

Positieve beïnvloeding
Alle genoemde factoren zijn door een
klantmanager beïnvloedbaar in tegen-
stelling tot ‘statische’ kenmerken zo-

als leeftijd en geslacht. Een statistische
analyse (een (logistische) regressie-
analyse) laat zien dat deze beïnvloed-
bare factoren alleen minimaal voor
40% voorspellen of iemand wel of niet
op zoek naar werk zal zijn. Voor re-
integratieprofessionals is dit belangrij-
ke informatie. Positieve beïnvloeding
van deze factoren kan ertoe bijdragen
dat hun cliënten vaker werk gaan zoe-
ken. De genoemde factoren vertonen

ook onderling vrijwel altijd een duide-
lijke en statistisch significante samen-
hang. Dit doet vermoeden dat positie-
ve beïnvloeding van de ene factor indi-
rect ook leidt tot positieve beïnvloe-
ding van de andere factoren. Alleen
motivatie en het vermogen tot zelfstu-
ring hangen niet onderling samen. Dit
suggereert wellicht dat iemands moti-

vatie onafhankelijk is van de mate
waarin hij/zij denkt zelf invulling en
richting te kunnen geven aan het vin-
den van werk.

Conclusie en discussie
Ten tijde van de vervolgmeting twee
jaar nadat de respondenten in ‘een tra-
ject zaten’ had iets meer dan de helft
van hen een betaalde baan. Cliënten
met een vaste baan hebben duidelijk

vaker werk dan cliënten met wisselen-
de contactpersonen. Dit pleit ervoor
iedere cliënt een vaste contactpersoon
te geven. Niet-werkenden die na
afloop van het traject nog wel gewerkt
hebben, zijn vaker op zoek naar werk. 
Uit dit onderzoek blijkt dat het wel/
niet zoeken naar werk duidelijk
samenhangt met de motivatie, het ver-
mogen tot zelfsturing, het geloof in
eigen kunnen en de wijze waarop men
de eigen gezondheid beleeft. Des te
positiever men scoort op deze factoren,
des te vaker zoekt men naar werk. 

Motivatie
Het lijkt aannemelijk dat door deze
factoren op positieve wijze te beïn-
vloeden, het mogelijk is mensen aan te
zetten tot het zoeken naar werk. Met
name de motivatie blijkt sterk samen
te hangen met het al dan niet zoeken
naar werk, gemotiveerde mensen zoe-
ken vaker naar werk dan ongemoti-
veerde personen. De gezondheidsbele-
ving blijkt ook sterk samen te hangen
met het zoeken naar werk. 
Door de motivatie van personen te ver-
groten en/of de gezondheidsbeleving 
te verbeteren is het mogelijk mensen
vaker naar werk te laten zoeken waar-
mee de kans op betaald werk ook groter
wordt. Op basis van dit onderzoek blijkt
dat dit ook zal gelden voor het vermo-
gen tot zelfsturing en het geloof in
eigen kunnen, zij het wel in mindere
mate. Deze resultaten zijn inhoudelijk
van groot belang voor het werk van re-
integratieprofessionals.

Roeland van Geuns & Maikel Groene-
woud zijn partner/manager respectieve-
lijk onderzoeker bij Regioplan Beleids-
onderzoek in Amsterdam. Roeland van
Geuns is tevens lid van de redactie van
Aan de slag en adviseur van het Gilde
Re-integratie.

Achtergrondinformatie

De Stichting Blik op Werk heeft in de
periode 2005-2009 vijfmaal een tevre-
denheidsonderzoek laten uitvoeren door
Regioplan Beleidsonderzoek onder klan-
ten en opdrachtgevers van dienstverle-
ners. Het betrof hier onder andere dienst-
verleners op het gebied van re-integratie
en sociale activering. Op basis van het
onderzoek uit 2008 heeft Regioplan
twee jaar later een vervolgmeting uitge-
voerd onder klanten die ook aan het eer-
dere onderzoek hebben deelgenomen.
Voor het onderzoek uit 2008 zijn in de
periode januari-maart 2008 alle cliënten,

waarmee een dienstverlener in de perio-
de 1 juli 2007-31 december 2007 contact
heeft gehad, benaderd. De cliënten had-
den de mogelijkheid om de enquête
schriftelijk of digitaal via internet in te
vullen. In totaal hebben 660 dienstverle-
ners deelgenomen aan het onderzoek.
Voor de vervolgmeting zijn ongeveer
10.000 (ex-)cliënten benaderd die aan
het onderzoek uit 2008 hebben deelge-
nomen en daarin hadden aangegeven
nogmaals benaderd te mogen worden
voor een onderzoek over werk en re-inte-
gratie.

Hoe intensiever ze zoeken, des te
groter de kans op werkhervatting
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Het zachte 
karakter van 

harde 
uitspraken
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Van professionals die betrokken zijn bij de toekenning van een uitkering of toeleidingstrajecten

wordt oordeelsvorming verwacht. Hoe deze professionals tot een oordeel komen, is een proces

dat wordt beïnvloed door vele factoren. Het beoordelingsproces kent vele beperkingen en wil om

verschillende redenen nogal eens tekortschieten. 

accumulatie hiervan ‘loopt de meter op’.
De bewijsstukken maken vervolgens
hypothesetoetsing mogelijk. Alhoewel
het model tamelijk feitelijk lijkt, kan 
de waardering in sterke mate subjectivi-
teit van de beoordelaar reflecteren. Het
tweede model gaat er vanuit dat de inge-
brachte feiten of argumenten logisch in
een verhaal moeten samenhangen. Ook
dit model is onderhevig aan subjectivi-
teit hetgeen tot uitdrukking komt in het
conflict tussen de inschatting van rele-
vantie en meetbaarheid. Ontbrekende
elementen in het verhaal worden door
de beoordelaar expliciet of impliciet
ingevuld.
Voor beide modellen geldt dat er niet
wordt stilgestaan bij de kwaliteit van het
informatieaanbod en beperkingen bij 
de beoordelaar, ook niet bij factoren van-
uit de organisatie of van sociaal-psycho-
logische aard. 

Sociaal-cognitief proces
In deze benadering wordt stilgestaan
bij de benodigdheden voor een alter-
natieve visie waarbij de menselijke infor-
matieverwerking in interactie met de
omgeving het uitgangspunt vormt.

De vraag is hoe de kwaliteit van waar-
neming en de daarop volgende cogni-
tieve bewerkingen plaatsvinden.
Welke benoembare processen spelen
zich af in de hoofden van beoorde-
laars? 
De menselijke oordeelsvorming vindt
altijd plaats in een sociale context van
waarden en normen. Soms is gebrek
aan objectieve feiten de oorzaak van te
gemakkelijke interpretaties. Ook kan
de menselijke interactie de beoorde-
ling een ongewenste wending geven.
Beoordelaar en beoordeelde beïnvloe-
den elkaars gedrag, beiden zijn onder-
hevig aan belangen en stemmingen,
maar zullen conflicten proberen te 
vermijden. De vraag is nu hoe oor-
deelsvorming op cognitief niveau tot
stand komt en vervolgens hoe proces-
sen van oordeelsvorming samenhan-
gen met invloeden uit een sociale con-
text. Hiervoor wordt gebruikgemaakt
van een klassiek informatieverwer-
kingsmodel. Volgens dit model vindt
de menselijke informatieverwerking
plaats in stadia die meer of minder over-
lappen en die iteratief kunnen zijn (zie
figuur). 

Door Roel Cremer

De objectiviteit en uniformiteit van be-
oordelingen is onder druk komen te
staan. Zo schiet de beschikbare tijd voor
een zorgvuldige beoordeling te kort
door het oplopende aantal beoordelin-
gen bij een relatief gelijk blijvend aantal
beoordelaars. Het doel van dit artikel 
is om vanuit een cognitief en sociaal-
psychologisch perspectief na te gaan
wat er bekend is over de wijze waarop
professionals tot een oordeel komen
over de situatie van een cliënt (aanvra-
ger van uitkering of re-integratietraject). 

Verklarende modellen
Voor de beschrijving van de systematiek
van de oordeelsvorming zijn ten minste
twee gangbare psychologische modellen
voorhanden: het informatie-accumu-
latiemodel of ‘het metermodel’ en het
model van het samenhangend verhaal 
of het ‘storymodel’. De modellen be-
schrijven het integratieproces bij beoor-
delaars met betrekking tot informatie
welke door cliënten wordt ingebracht. 
In het eerste model wordt het oordeel
gevormd door bewijsstukken. Door

Object van 
waarneming
signaal/ruis

dossier
materiaal
observatie
subject
gesprekken,
overdracht
interactie

Perceptie kwaliteit
waarneming

Cognitie kwaliteit
aandacht, geheugen,
ratio

verzamelde 
kennis

Hypothese toetsing Conclusie oordeel

In het proces van de oordeelsvorming in een raamwerk van menselijke informatieverwerking uitgelegd. De informatiebronnen kunnen beperkt

zijn (linker kolom). Bij de beoordelaar (vier rechter kolommen) spelen de kwaliteit van de waarneming en de verdere verwerking een belangrijke rol.

Oordeelsvorming als cognitief proces
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In hoofdlijnen zijn er drie globale
groepen van activiteit: de sensorische
verwerking of de waarneming van in-
drukken, de eigenlijke cognitieve pro-
cessen en de outputprocessen die
eventueel de voorbereiding en uitvoe-
ring van een handeling verzorgen. Bij
het observeren en onderzoeken van 
de situatie die een cliënt aan de orde
stelt, is er eerst sprake van percepties
op grond van visuele en auditieve
waarneming. Deze indrukken worden
niet allemaal vastgelegd, delen van 

het informatieaanbod worden min of
meer automatisch genegeerd, andere
geselecteerd als relevant voor verdere
verwerking. De beoordelaar kan echter
vermoeid zijn, aan andere zaken den-
ken of onder druk staan en in deze
gevallen niet goed of selectief waar-
nemen. In een volgend stadium, de
cognitie, wordt de verzamelde infor-
matie tijdelijk vastgelegd om na te
gaan of ze relevant is voor verdere ver-
werking. Ook begint hier de ontwik-
keling van hypothesen over het oordeel. 
Zo kunnen naast elkaar verschillende
hypothesen gegenereerd worden.

Sommige kunnen vervallen en voor
andere ontstaat meer zekerheid. Door
herhaaldelijk de verschillende fasen
van informatieverwerking te doorlo-
pen, ontstaat accumulatie van eviden-
tie, resulterend in een oordeel. Het
oordeel hoeft nog niet altijd water-
dicht te zijn, de beoordelaar kan twij-
felen en een mate van onzekerheid
over het eigen oordeel houden. Het
oordeel is hier dan de output van het
proces van informatieverwerking.
Mogelijke onzekerheid kan in hoofdlij-

nen twee bronnen hebben, onduidelijk
of ondeugdelijk materiaal in de presen-
tatie van de cliënt of een incapabele (de
informatieverwerking verloopt niet
goed) of een ondeskundige (kennis en
ervaring) beoordelaar.

Complicaties
Het functioneren van het menselijk cog-
nitief systeem is afhankelijk van diverse
persoonsgebonden factoren, zoals:
intelligentie, ervaringen en vooroorde-
len, maar ook emoties ‘ik wind me op

over mensen die...’ en gevoelens ‘deze
situatie geeft me het gevoel dat...’. Bij de
oordeelsvorming kunnen subjectieve
invloeden afkomstig zijn uit de sociale
omgeving en betrekking hebben op
sociale wenselijkheid, sociaal opportu-
nisme en in bepaalde situaties angstig-
heid. Zo zal het voorkomen dat oor-
deelsvorming niet slechts tot stand komt
op grond van afspraken, maar op grond
van gangbare maatschappelijke opvat-
tingen. Van sociaal opportunisme kan
sprake zijn als de beoordelaar zich ge-
ïntimideerd voelt door cliënt en proble-
men uit de weg gaat of het geval dat

cliënt een sympathieke uitstraling heeft
en de beoordeling daardoor wordt beïn-
vloed. Er zijn in de praktijk vele varian-
ten te bedenken van ‘on-zuiverheid’ in
het proces van oordeelsvorming waarbij
de beoordelaar in meer of mindere mate,
bewust of on-bewust een rol speelt.

Intuïtie
Persoonsgebonden en sociale factoren
maken het dus moeilijk om tot ratio-
nele oordeelsvorming te komen. Als
de mens niet op puur rationele gron-

den kan beslissen en ‘wel te goeder
trouw is’, hoe doet hij het dan? In het
spraakgebruik wordt gezegd dat intuï-
tie in belangrijke mate bijdraagt aan
het dagelijks oordelen van mensen.
Intuïtie is in dit verband een passend
begrip, met beschikbare kennis en
inzichten invoelen wat zich voordoet.
Het begrip ‘intuïtie’ maakt echter wei-
nig duidelijk over de cognitieve pro-
cessen die plaatsvinden, ‘impliciete
kennis’ daarentegen wijst meer op
leerervaringen die over langere tijd
zijn opgebouwd. Mensen putten uit
een omvangrijke database in hun
geheugen. Een deel is makkelijk actu-
aliseerbaar, maar er zijn ook kennis-
gebieden die in zekere zin verscholen
liggen. In de Engelse taal wordt in dit
verband gerefereerd naar ‘tacit know-
ledge’ of stilzwijgende kennis Het is
het soort kennis dat wordt blootgelegd
als mensen spreken van inzicht en
doorzicht zonder dat men de kennis
expliciet kan benoemen. 

Kennis en kennen
Er is een onderscheid tussen kennis en
kennen: ‘Knowledge is an activity
which would be better described as a
process of knowing’. Het onderscheid
wijst op een statische (kennis) en een
dynamische component (kennen). De
dynamische eigenschappen beschrijven
hoe mensen streven naar ‘leren’ of het
verkrijgen van nieuwe kennis. Het
gebruik van kennis (knowing) impli-
ceert bewustzijn.
Focale kennis is gericht op verschijnse-
len of objecten (of geheugeninhoud)
die op dat moment de aandacht trek-
ken. Tacit knowledge functioneert als
kennis op de achtergrond en onder-
steunt of versterkt de taak die op de
voorgrond staat. In het dagelijks intel-
lectueel functioneren wordt steeds
gewisseld tussen ‘tacit’ en ‘focal’ ken-
nen. Dit wisselen is een vermogen dat
het mogelijk maakt om het bekende en
het onbekende of het onverwachte te
laten versmelten, een wezenlijk aspect
van het flexibel interacteren in sociale
omgevingen.

Mensen putten uit een omvangrijke
database in hun geheugen

De beoordelaar en de beoordeelde 
beïnvloeden elkaars gedrag
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Mijn Praktijk

Oordeelsvorming komt tot stand uit
een kennisrelatie die beoordelaar en
cliënt aangaan. Technisch gezegd is de
cliënt de kennisdrager over de eigen
situatie, de ‘information owner’ en de
beoordelaar de ‘information revealer’.
Het is de deskundige die feiten verza-
melt en zodanig combineert met eigen
kennis dat er conclusies uit te trekken
zijn. Beiden beschikken over een gedeel-
telijk overlappend domein aan tacit
knowledge. De beoordelaar heeft erva-
ring met veel casus en heeft aanverwante
kennis ontwikkeld. De cliënt is in zekere
zin de expert en weet in principe alles
van de eigen situatie, maar heeft niet de
beschikking over de autoriteit en de
kennis om tot een oordeel te komen.
Het is nu de kunst voor de beoordelaar
om het onderzoek zo op te zetten dat
de ‘spotlight of attention’ op het rele-
vante deel van de tacit knowledge bij
de cliënt wordt gericht. 

Kanttekeningen
Op deze kennisrelatie zijn enkele kant-
tekeningen te maken.
1. De cliënt ‘knows best’, beschikt in
principe over alle relevante kennis
aangaande de eigen zaak. Het is echter
onzeker welke kennis hij wil en kan
delen met de beoordelaar. De beoor-
delaar weet niet het best, maar kan in
principe wel het beste oordelen, het
integreren van nieuwe informatie van
cliënt en eerder opgedane kennis.
2. Voor de beoefening van het vak is
het essentieel voor de beoordelaar om
relevante informatie los te krijgen 
van cliënt. Hiervoor moet ‘credibility,
trust en confidence’ ten aanzien van 
de cliënt voortdurend op zijn waarde
worden getoetst. Sociaal-psychologi-
sche deskundigheid is hierbij van het
grootste belang.
3. De beoordelaar moet het werk begin-
nen op het skills niveau, werken met
regels om zo objectief mogelijk, met
onderscheidend vermogen voor relevan-
tie de informatie in te zamelen. Daarna
moet de knowhow van de cliënt op haar

waarde worden getoetst (zie punt 2). Dit
is het moeilijkste deel van de interactie,
er wordt aanspraak gemaakt op het
expertiseniveau van de beoordelaar.

Conclusie
Wat leert ons deze inventarisatie? De
beoordelaar is beperkt in waarneming en
rationeel vermogen, ook ontkomt hij of
zij niet aan (on)bewuste belangen en
doelen. Oordeelsvorming vindt plaats in
een natuurlijke omgeving die onderhe-
vig is aan diverse, soms niet herkende
invloeden. Factoren die aan de kant van
de beoordelaar de kwaliteit van het oor-
deel beperken kunnen in alle stadia van
de informatieverwerking optreden.
‘Ruis’ in de informatieverwerkingscyclus
van de beoordelaar kan voor een deel
worden gereduceerd door herhaaldelijk
de verschillende fasen van informatie-
verwerking te doorlopen. Hierdoor ont-
staat accumulatie van evidentie, resulte-
rend in een objectief oordeel ‘bij benade-
ring’. Het oordeel hoeft nog niet altijd
‘waterdicht’ te zijn, de beoordelaar kan
twijfelen en een mate van onzekerheid
over het eigen oordeel houden. Het oor-
deel is hier dan de output van het proces
van informatieverwerking.

Roel Cremer is lid van de redactieraad
van Aan de slag.
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Door Bianca Rebergen 

Mijn verhaal begint in 1999. Toen had
ik er al wel 37 jaar levenservaring op-
zitten, maar niets had me voorbereid
wat ik op 1 april te horen kreeg: dat ik
borstkanker had en dat er geen andere
optie was dan een volledige amputatie
van mijn rechterborst en een oksel-
toilet. Dat laatste klinkt geiniger dan
het in het echt is, maar het geeft wel
aan in welk jargon je opeens snel wordt
opgevoed. De arts deed het volgens 
de regelen der kunst. ‘s Ochtends een
punctie en na twee uur werd ik thuis
door hem gebeld. Hij wond er geen
doekjes om, geheel volgens het slecht-
nieuwsprincipe: slag toebrengen en
wachten op reactie. Ik weet het nog pre-
cies wat hij zei: “ ik heb slecht nieuws, 
je hebt borstkanker, de operatie kan niet
borstbesparend, de twee tumoren zijn
groter dan vijf centimeter en dan wordt
het een amputatie van je rechterborst.
Ik stel voor dat je nu in de auto stapt en
met je man hiernaar toekomt en niet
door rood licht rijden.”
Mijn dochtertje van drie kwam binnen
met een bosje bloemen dat ze net 
voor me had geplukt en ik kon nergens
anders aan denken, dan: o, ik ga dus
dood op zeer korte termijn. Wat nu? 
Ik hoefde niet te huilen, was ook niet
overstuur, en ben redelijk rustig samen
met mijn man naar de arts gereden. 
En wat voor arts heb ik getroffen, een
geweldige man met invoelend vermo-
gen. Ik wist toen nog niet dat hij de 

volgende negen jaar, ook al sprak ik hem
niet, mijn volledige vertrouwen zou
genieten en hij mij ook als niemand
anders gerust kon stellen. Mijn man was
geweldig. Toen de arts vroeg of hij nog
vragen had, vroeg hij mij of ik toch nog
met hem wilde trouwen (dat stond al
gepland voor twee maanden later).

Voor en na
De tijd die na het eerste gesprek volg-
de, is een op z’n minst bewogen tijd
geweest. Afschuwelijk, pijnlijk, maar
ook weer waardevol, het leek een acht-
baan van gevoelens soms. Je leert veel
over je relatie, over je vrienden en familie
en nog veel meer over jezelf. Alles
schudt op zijn grondvesten, alles in mijn
leven deel ik (onbewust) in in voor en 
na de diagnose. Genieten is nooit meer
hetzelfde geworden en nooit meer over

dezelfde dingen. Werkbeleving wordt
anders, je ambities worden anders en de
zingeving wordt anders. Langzaam
begon ik te denken dat ik het zou gaan
overleven. Wel een broze gedachte,
maar hij begon zich te manifesteren. 

Na de diagnose...
Re-integreren met een ervaringsdeskundige. In de serie ‘Mijn ervaringen’ presenteren coaches

een casus uit hun eigen praktijk, zodat collega’s aan het denken worden gezet over de gekozen

aanpak. Deze maand: Bianca Rebergen, consulente bij Werk/Leerbedrijf Sallcon. Ze is overtuigd

van de toegevoegde waarde van het inzetten van een ervaringsdeskundige bij re-integratie. Haar

persoonlijke ervaring met de ziekte ‘borstkanker’ veranderde uiteindelijk haar loopbaan: van re-

integratiespecialist naar ervaringsdeskundige.
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Mijn Praktijk

Toen ik na een paar maanden op de
bank zat te bedenken dat niemand 
mij ooit nog een baan zou willen aan-
bieden (niemand wil mij nu nog!!!)
werd ik benaderd voor een baan als 
consultant Arbo en Verzuim (nieuw
bedrijf, wel binnen mijn vakgebied).
Behalve de fysieke klachten aan de 
littekens en lymfe-oedeem, kreeg ik
ook te maken met vermoeidheids-
klachten. Ik kon net 20 uur werken,
dan kon ik voor en na het werk nog 
net een beetje met mijn dochter spelen
en vooral veel rusten. Het gekke is 
dat je denkt nooit moe te zijn geweest
vergeleken met deze vermoeidheid.
Alsof het niet mogelijk is om een kopje
van de kamer naar de keuken te bren-
gen, of de trap op te komen, of ineens
niet meer verder kunnen fietsen en dan
niet weten hoe je thuis moet komen.

Het hoorde er allemaal bij. Over ver-
moeidheid verschillen de meningen
onder de specialisten: je hoort vaak dat
het psychisch is. Maar het voelt alleen
niet zo en het gaat ook niet over. 

De volgende stap
Toen het project na een jaar afgelopen
was, ben ik begonnen als freelance-
trainer. Dat was perfect want ik kon
mijn eigen tijd indelen en ik werkte
met dagdelen van drie uur, in Arnhem,
Groningen en Zwolle. Ik vond dat ik

mezelf mocht toestaan om met de trein
te reizen, omdat ik autorijden echt als
stresserend ervoer op dat moment. Het
administratie- en acquisitiegedeelte
vond ik minder en toen een bedrijf
waarvoor ik trainingen verzorgde mij
een parttimebaan in loondienst aan-
bood, heb ik blijmoedig afstand gedaan
van mijn zelfstandige status en ben
gaan werken als trainer/consulent bij
een landelijk opererend re integratie-
bureau. Tot op heden ben ik de manager
die me heeft aangenomen dankbaar,
want ik moest toen alsnog drie opera-

ties ondergaan. (Omdat ik zoveel last
kreeg van mijn (zogenaamd gezonde)
linkerborst was het 
de beste optie deze preventief te laten
verwijderen en een hersteloperatie voor
beide borsten te laten uitvoeren.) Deze
operaties waren ook ingrijpend, pijn-
lijk, maar toen de littekens langzaam
lichter werden, kon ik erg blij worden
van het feit dat ik weer twee borsten
had. Ik wist niet hoe ik dit gemist had
en voelde me weer vrouw voor het
eerst sinds lang. De psychische aspec-
ten zijn ook niet te onderschatten 

bij borstkanker, hoe graag je ook wilt.
Ik was eigenlijk vanaf dat moment re-
integratiespecialist op twee gebieden:
ik begeleidde mensen met allerlei
beperkingen naar werk, maar was ook
met mijn eigen gezondheid in com-
binatie met werk bezig. Ik werd op een
gegeven moment ingezet bij een pro-
ject ‘Reuma en werk’, waarbij er speci-
fiek aan een traject naar werk een er-
varingsdeskundige met reuma werd
gekoppeld. Ik was in dit verband dan
de re-integratieconsulent. 

Ik heb gezien in de praktijk wat de
gesprekken met een ervaringsdeskundi-
ge kunnen betekenen voor een cliënt.
De grootste toegevoegde waarde is dat
ervaringsdeskundigen weten waarover
ze praten en ook kunnen invoelen
waar je tegenaan loopt. Dat creëert veel
meer draagvlak dan dat ik hetzelfde
vertelde vanuit mijn positie als re-
integratieconsulent. De boodschap
kon weliswaar dezelfde zijn, maar de
mensen nemen het eerder aan van
iemand die weet waarover ze praten en
het echt heeft meegemaakt.

En dat klopt ook echt. Ik heb vaak zelf
gedacht als iemand aannames deed over
hoe ik me zou moeten voelen: “ ik gun
het niemand, maar het zou prettig zijn
om een dagje van plaats te wisselen 
en ik garandeer je dat je heel anders zou
praten of in je werk zou staan!” 

Ervaringsdeskundige
Toen de mogelijkheid zich aanbood
om zelf werk te mogen doen als erva-
ringsdeskundige voor de kankerver-
eniging heb ik geen seconde nagedacht
of ik dit wel of niet zou moeten doen

Ervaringsdeskundigen weten
tenslotte waarover ze praten

Genieten is nooit meer hetzelfde,
nooit meer van dezelfde dingen
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Ik wil niet alleen meer
overleven: ik wil leven

of dat het te confronterend zou zijn. 
Ik kijk er erg naar uit om mensen te
ondersteunen die te maken hebben
(gehad) met (borst)kanker en die weer
willen gaan werken. Ik pretendeer 
niet dat ik kan voelen wat zij voelen,
maar ik kan me in elk geval op een
andere manier inleven en ik heb een
coachingsachtergrond. Het is, denk ik,
ook een voordeel dat ik zelf een
‘geslaagde re-integratie’ achter de rug
heb en me erg op mijn plek voel bij
Sallcon, het bedrijf waar ik nu werk. 
De hobbels die ik de afgelopen elf jaar
achter de rug heb, vergeet ik nooit, maar
ik maak nu wel bewuste keuzes voor

werk dat ik wil doen de rest van mijn
leven: ik wil geen leiding meer geven,
maar ik wil mensen ondersteunen in
hun ontwikkeling en hun weg naar
werk of naar een zinvolle dagbesteding.
Ik wil niet alleen meer overleven. 

Leven
Ik wil een goede combinatie van werk
en privé, zodat ik niet te moe ben om
het leuk te hebben met mijn gezin. 
Ik wil me creatief kunnen uiten, ik wil
tijd om alles te lezen wat los en vast
zit: Kortom: Ik wil LEVEN. Het borst-
kankerverhaal is echt wel op de achter-
grond geraakt, maar soms...soms voel

je pijn in je rug en de seconde voordat
je rationeel kunt denken zegt opeens
een stemmetje in je hoofd iets over
metastasen. Maar dat zal er bij blijven
horen en hoeft ook niet langer een
belemmering te vormen om toch pret-
tig in het leven te kunnen staan. En het
grootste bijkomende voordeel is dat ik
me tegenwoordig niet meer druk kan
maken over futiliteiten!

Bianca Rebergen is consulent bij
Werk/Leerbedrijf Sallcon; tevens is zij
voor Sallcon, in samenwerking met het
NKF, ervaringsdeskundige voor het pro-
ject chronisch ziek en werk. 



 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

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-integreerbaar-
heid van uw klant.

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

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze consultants.
• Paul Engering via paul.engering@pearson.com
• Jaap Jan van Assen  via jaapjan.vanassen@pearson.com

Welke kant op? 

Scherper oog voor talent www.pearson-nl.com

H A N D L E I D I N G

a PEARSO
N brand 

DÉ TOOL VOOR DE JUISTE WEG NAAR WERK

a PEARSON brand

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



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


